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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  183/2018     

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

18. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

 Σήμερα Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 

11970/29.6.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η 

οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 19 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Ρυσάφης Αντώνιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 12 Σαμλίδης Μιχαήλ 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Σόντρας Ιωάννης  

4 Βερικούκης Χρήστος  14 Ταμβίσκου Ευτυχία  

5 Γιώγας Δημήτριος  15 Ταπαζίδης Δημήτριος 

6 Δασκάλου Χρήστος  16 Τσιβόγλου Χρήστος  
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7 Δίου Αναστάσιος 17 Φουνταλής Μιχαήλ  

8 Ζδρου Αικατερίνη 18 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Πασχάλης Αλέξανδρος   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Κούκος Γεώργιος 

2 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 6 Μάρκου Διονύσιος 

3 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  7 Μουράτογλου Ιωάννης  

4 Δημητριάδης Βασίλειος 8 Πέτκος Χρήστος 

  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας Έδεσσας Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην 

ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά όμως δεν παραβρέθηκε. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Παναγίτσας  Γεώργιος Παπαδόπουλος.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι εξής Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α. Άγρα - Θεόφιλος Καραμπάσης 

β. Ριζαρίου - Κωνσταντίνος Δημητριάδης 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

άρχισαν να συζητούν τα θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 11972/3.7.2018 

(Ορθή επανάληψη) εισήγησή του Γραφείου Εσόδων & Περιουσίας, η οποία 

αναφέρει τα εξής: 
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«Σχετ:  1) Οι διατάξεις του άρθ. 9 παρ.4 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-

2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – 

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 

            2) Η αριθ. 21 εγκύκλιος με αριθ. πρωτ.15620/23-04-2012 του 

Τμήματος    

 Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών,  

            3) Οι με αριθ. 8426/03-05-2018, 8491/04-05-2018 και 8690/08-05-2018   

αιτήσεις  μισθωτών δημοτικών ακινήτων 

           4)Η υπ αριθ. 26/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοτικής 

Κοινότητας Έδεσσας 

 Στο Δήμο Έδεσσας κατατέθηκαν τρείς (3) αιτήσεις μισθωτών δημοτικών 

ακινήτων και συγκεκριμένα:  

α) η υπ’ άριθ. 8426/03-05-2018 αίτηση του κ. Χρήστου Μαυρίδη του 

Κλέαρχου, ο οποίος μισθώνει το δημοτικό ακίνητο με την επωνυμία «Ψηλός 

Βράχος» που βρίσκεται στην Έδεσσα από της 28-09-2012 και με ετήσιο αρχικό  

μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των επτακοσίων πενήντα ενός ευρώ (751,00€), ήτοι 

εννέα χιλιάδες δώδεκα ευρώ (9012,00€) ετησίως το οποίο θα αναπροσαρμόζεται 

ανά διετία 

β) η υπ άριθ. 8491/04-05-2018 αίτηση της Αποστόλου- Πάσχος Ο.Ε., η 

οποία μισθώνει το δημοτικό ακίνητο με την επωνυμία «Αλέξανδρος» που βρίσκεται 

επί της Πλ. Μ. Αλεξάνδρου στην Έδεσσα με το από 27-12-2010 ιδιωτικό 

συμφωνητικό το οποίο τροποποιήθηκε με την από 01-11-2016 σύμβαση 

μίσθωσης και με ετήσιο μίσθωμα το ποσό των δώδεκα χιλιάδων δύο ευρώ και 

δεκαέξι λεπτά (12.002,16€)  

γ) η υπ΄ αριθ. 8690/08-05-2018 αίτηση της Παππάς Αθανάσιος και Σία Ο.Ε., 

η οποία μισθώνει το δημοτικό ακίνητο με την επωνυμία «Κιουπρί» που βρίσκεται επί 

της Πλ. Αιγών στην Έδεσσα με το από το έτος 2014 ιδιωτικό συμφωνητικό 

μίσθωσης και με ετήσιο μίσθωμα το ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων πέντε και 

ενενήντα δύο λεπτά (5.205,92€) 

 Με τις παραπάνω αιτήσεις οι ανωτέρω επικαλούμενοι την απρόοπτη 

μεταβολή των πραγματικών συνθηκών, οι οποίες οφείλονται σε έκτακτους λόγους 

και υπήρξαν μη προβλέψιμοι και σε συνδυασμό με την επιδείνωση της 

οικονομικής κατάστασης της χώρας, λόγω της παρατεταμένης κρίσης θεωρούν 

το ύψος του μισθώματος που καταβάλουν για τα παραπάνω ακίνητα ιδιαιτέρως 

υψηλό, οικονομικά ασύμφορο και δυσανάλογο παροχής και αντιπαροχής.  
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Επιπλέον  οι αιτούντες αναφέρονται στη μείωση των μισθών και των 

συντάξεων αλλά και στην αύξηση του κόστους τους (αύξηση Φ.Π.Α. κλπ.) οι 

οποίες οδήγησαν στην σημαντική μείωση της κατανάλωσης και τη μείωση του 

τζίρου των επιχειρήσεων με επακόλουθα την αδυναμία ανταπόκρισης στις 

οικονομικές υποχρεώσεις. Νομικό καθεστώς: 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4071/12 :  

«Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, 

επιτρέπεται η μείωση του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνουν οι 

δήμοι με συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως την 1η Ιουνίου 2010, κατόπιν 

σχετικής αίτησης του μισθωτή, στην οποία θα προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι 

λόγοι και εφόσον το μίσθωμα δεν είναι ήδη χαμηλό σύμφωνα με τις τιμές αγοράς. 

Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και 

οικονομικών συνθηκών της αγοράς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του 

μισθώματος που καταβάλλεται. Η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το 

ένα έτος και δύναται να ανανεώνεται με όμοια απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου ανά έτος, εφόσον συνεκτιμηθούν οι επικρατούσες οικονομικές 

συνθήκες. Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου ισχύουν 

αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων.» 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 45 του Ν.4257/2014: 

«Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 9 του 

Ν.4071/2012 (Α  85) υπάγονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και πάσης 

φύσεων και κατηγορίας μισθώσεις ακινήτων, που εκμισθώνουν οι Δήμοι και τα 

Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων προσοδοφόρων 

ακινήτων κατά την έννοια των άρθρων 638 επ. του Αστικού Κώδικα. Αποφάσεις 

που έχουν ληφθεί για μείωση μισθωμάτων επί των ανωτέρω ακινήτων κατά τις 

διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012 θεωρούνται νόμιμες». 

 Επίσης, σύμφωνα με την αριθ. 21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:  

«Σας γνωρίζουμε ότι στο νόμο 4071/2012 (ΦΕΚ 85/ Ά'/11-4-2012) «Ρυθμίσεις 

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», περιέχονται διατάξεις για τη μείωση του ύψους των 

μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνουν οι δήμοι και τη συγκρότηση της 

επιτροπής ορίων του άρθρου 11 του ν.3463/2006.  
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Ειδικότερα:  

Α. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9, επιτρέπεται η μείωση του 

ύψους των μισθωμάτων των ακινήτων που εκμισθώνουν οι δήμοι και τα νομικά 

τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται βάσει 

αντικειμενικών στοιχείων και των οικονομικών συνθηκών της αγοράς, σε καμία δε 

περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται τη 

στιγμή της μείωσης. Προς τούτο, απαιτούνται σωρευτικά:  

α) σύμβαση μίσθωσης, η οποία έχει συναφθεί έως την 1η Ιουνίου 2010, 

β) η υποβολή σχετικής αίτησης του μισθωτή, στην οποία προβάλλονται 

ειδικοί και ορισμένοι λόγοι για την μείωση, 

γ) η έκδοση ειδικά αιτιολογημένης απόφασης του δημοτικού ή διοικητικού 

συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού 

των μελών του, και  

δ) το μίσθωμα που καταβάλλεται να μην είναι ήδη χαμηλό, συγκρινόμενο 

με τις τιμές της αγοράς. Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να 

υπερβεί το ένα έτος, ενώ παρέχεται η δυνατότητα ετήσιας ανανέωσής της, με 

όμοια απόφαση του δημοτικού ή διοικητικού συμβουλίου κατά περίπτωση, 

εφόσον συνεκτιμηθούν οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.» 

Επιπλέον όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Δημοσνετ για τη μείωση 

μισθωμάτων: 

«Κατά την έννοια του άρθρου 388 ΑΚ, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 

παρέχεται στον ένα από τους συμβαλλόμενους σε αμφοτεροβαρή σύμβαση το 

διαπλαστικό δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο την αναγωγή της 

οφειλόμενης παροχής στο μέτρο που αρμόζει, ή και τη λύση ολόκληρης της 

σύμβασης εφόσον η τελευταία δεν έχει ακόμη εκτελεστεί είναι:  

α) μεταβολή των περιστατικών, στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και 

των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη της αμφοτεροβαρούς 

συμβάσεως,  

β) η μεταβολή μπορεί να είναι μεταγενέστερη της κατάρτισης της συμβάσεως και 

να οφείλεται σε λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφτούν,  

γ) από την μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη ενόψει και της αντιπαροχής να 

καθίσταται υπέρμετρα επαχθής.  

   Έκτακτα και απρόβλεπτα περιστατικά κατά την έννοια του άνω άρθρου 

είναι αυτά που δεν επέρχονται κατά την κανονική πορεία των πραγμάτων και 

προκαλούνται από ασυνήθιστα γεγονότα, φυσικά, πολιτικά, κοινωνικά, 
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οικονομικάκ.λπ.  

             Η γενική οικονομική κρίση, η επιβολή μέτρων λιτότητας και γενικώς 

δημοσιονομικών και φορολογικών μέτρων, που συνεπάγονται μείωση της 

αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και συνακόλουθα της εμπορικής 

κίνησης των καταστημάτων δεν αποτελούν γεγονότα έκτακτα και απρόβλεπτα, 

ιδίως στην ελληνική οικονομία, στην οποία είναι από μακρόν συνεχείς οι 

διακυμάνσεις της σταθερότητας, ιδίως κάτω από τις σημερινές κρατούσες 

συνθήκες ρευστότητας και της διεθνούς οικονομίας». 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω άρθρα αλλά και τις αιτήσεις των 

ενδιαφερόμενων η υπηρεσία μας δεν συναινεί στη αναπροσαρμογή-μείωση των 

μισθωμάτων των δημοτικών ακινήτων που νοικιάζονται από τους αιτούντες, 

καθώς και για τους τρείς δεν πληρείται η προϋπόθεση της υπογραφής της 

σύμβασης μίσθωσης έως την 01 Ιουνίου 2010 όπως ορίζεται από τους 

παραπάνω νόμους.    

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας 

με την υπ΄ αριθ. 26/2018 απόφαση του γνωμοδοτεί α) ομόφωνα θετικά για 

αναπροσαρμογή-μείωση του μισθώματος της Αποστόλου – Πάσχος Ο.Ε. η 

οποία μισθώνει το δημοτικό ακίνητο με την επωνυμία «Αλέξανδρος» που βρίσκεται 

επί της Πλ. Μ. Αλεξάνδρου στην Έδεσσα και β) κατά πλειοψηφία αρνητικά στην 

αναπροσαρμογή- μείωση του μισθώματος του κ. Χρήστου Μαυρίδη του 

Κλέαρχου, ο οποίος μισθώνει το δημοτικό ακίνητο με την επωνυμία «Ψηλός 

Βράχος» που βρίσκεται στην Έδεσσα και της +Παππάς Αθανάσιος και Σία Ο.Ε., η 

οποία μισθώνει το δημοτικό ακίνητο με την επωνυμία «Κιουπρί» που βρίσκεται επί 

της Πλ. Αιγών στην Έδεσσα».   

Κατόπιν, ο Πρόεδρος, κατά την άποψη του, ανέλυσε στα μέλη του 

συμβουλίου το πνεύμα του τροποιητικού νόμου, δηλαδή της παρ. 1 του άρθρου 

45 Ν. 4257/2014, θεωρεί ότι δεν ορίζεται χρονικός περιορισμός, όπως στην αρχική 

διάταξη και γι’ αυτό το λόγο οι παρούσες μισθώσεις εμπίπτουν στην ευεργετική 

διάταξη και δεν υπόκεινται σε απαγορευτικές περιπτώσεις. Ακολούθως, 

ισχυρίσθηκε ότι συμφωνεί με τους λόγους που αναπτύσσονται με επάρκεια στις 

αιτήσεις μειώσεων μισθωμάτων, και ανέφερε συνοπτικά ότι από την υπογραφή 

των συμβάσεων τους, υπήρξε απρόοπτη μεταβολή των πραγματικών συνθηκών, 

η οποία δεν οφείλεται σε προβλέψιμους λόγους. Η επιδείνωση της οικονομικής 

κατάστασης της χώρας μας, λόγω της κρίσης που μαστίζει τον τελευταίο καιρό 

όλους τους τομείς της οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της τοπικής 
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αγοράς, καθιστούν το μίσθωμα, που καλούνται να καταβάλουν οι αιτούσες 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα υψηλό και δυσανάλογο. Περαιτέρω, η μείωση των μισθών 

και των συντάξεων, σε αναντιστοιχία με την αύξηση της τιμής των πωλούμενων 

προϊόντων (αύξηση ΦΠΑ και σχετικών φόρων κλπ), οδήγησαν συνεπακόλουθα 

και στη σημαντικότατη μείωση της κατανάλωσης, λόγω της αντίστοιχης μείωσης 

του εισοδήματος των εργαζομένων, και της αύξησης των εξόδων των αιτούντων 

επιχειρήσεων. Επομένως, πιστεύει ότι οι υπό κρίση αιτήσεις, επειδή εμπίπτουν στην 

τροποποίηση του παραπάνω νόμου, επειδή αναπτύσσονται με επάρκεια, 

προτείνει να γίνουν όλες δεκτές, αποδεχόμενοι τη μείωση των μισθωμάτων κατά 

ποσοστό 20% για χρονική διάρκεια ενός έτους.  

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους Αντώνιο 

Ρυσάφη, Ευτυχία Ταμβίσκου και Μιχαήλ Φουνταλή, προκειμένου να εκφράσουν τις 

απόψεις τους για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία με την πρόταση της Υπηρεσίας, 

τάχθηκαν 3 μέλη του συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ. Δημήτριος Ταπαζιδης, 

Αντώνιος Ρυσάφης και Ζωγράφα Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου.  Με την πρόταση του 

Προέδρου του Δ.Σ. κ. Φίλιππου Γκιούρου τάχθηκαν 16 μέλη του συμβουλίου και 

ονομαστικά οι κ.κ. Φίλιππος Γκιούρος, Ιωάννης Χατζόγλου, Ανασρτάσιος Δίου, 

Αλέξανδρος Πασχάλης, Δημήτριος Γιώγας, Μιχαήλ Σαμλίδης, Χρήστος 

Βερικούκης, Αικατερίνη Ζδρου, Κων/νος Λαμπρόπουλος, Ιωάννης Σόντρας, 

Χρήστος Δασκάλου, Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου, Γεώργιος Παρθενόπουλος, 

Μιχαήλ Φουνταλής, Χρήστος Τσιβόγλου και ευτυχία Ταμβίσκου.  

Το Δ.Σ. μετά την αναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη του: 

 την παρ.4 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012 

 τις με αριθ. πρωτ. 8426/3.15.2018, 8491/4.5.2018 και 8690/8.5.2018 

αιτήσεις μισθωτών δημοτικών ακινήτων   

 την αριθμ. 26/2018 απόφαση του συμβουλίου της Δ.Κ. Έδεσσας 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Εγκρίνει τη μείωση κατά 20% για χρονικό διάστημα ενός έτους, του ύψους 

των παρακάτω μισθωμάτων: 

α) του δημοτικού ακινήτου με την επωνυμία «Ψηλός Βράχος» που βρίσκεται 

στην Έδεσσα, το οποίο εκμισθώνεται από τον Χρήστο Μαυρίδη του Κλέαρχου,  
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β) του δημοτικού ακινήτου με την επωνυμία «Αλέξανδρος» που βρίσκεται 

επί της Πλ. Μ. Αλεξάνδρου στην Έδεσσα, το οποίο εκμισθώνεται από την εταιρεία  

Αποστόλου - Πάσχος Ο.Ε., 

γ) του δημοτικού ακινήτου με την επωνυμία «Κιουπρί» που βρίσκεται επί της 

Πλ. Αιγών στην Έδεσσα, το οποίο εκμισθώνεται από την εταιρεία  Παππάς 

Αθανάσιος και Σία Ο.Ε., 

διότι είναι ιδιαίτερα υψηλά, οικονομικά ασύμφορα και δυσανάλογα 

παροχής και αντιπαροχής. 

ΟΙ Δημοτικοί Σύμβουλοι Δημήτριος Ταπαζιδης, Αντώνιος Ρυσάφης και 

Ζωγράφα Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου μειοψηφούν με την παραπάνω απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 183/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  12.7.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δίου  

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη,  Λαμπρόπουλος  

Κωνσταντίνος, Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης 

Αλέξανδρος,  Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

Δημήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας 

          - Γραφείο εσόδων & περιουσίας Σ. Δαμιανίδη  

Εσωτερική Διανομή: 

- Γραφείο εσόδων & περιουσίας M. Μήτσου 

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ι. Μουράτογλου 

-  Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κα  Μ. Ρούσκα 
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