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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  215/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

32. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΕΓΓΥΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΤΟΥ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΜΕΝΙ∆ΩΝ  ΣΤΗΝ Ε∆ΕΣΣΑ ΜΕ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 Σήµερα Πέµπτη 28 Ιουλίου 2016 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 15.132/22.7.2016 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 18 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Βερικούκης Χρήστος  11 Πέτκος Χρήστος  

3 Γιώγας ∆ηµήτριος  12 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 ∆ασκάλου Χρήστος  13 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ίου Αναστάσιος 14 Ταµβίσκου Ευτυχία  

ΑΔΑ: 67Ρ3ΩΡΠ-ΣΦ7



 2 

6 Ζδρου Αικατερίνη  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 16 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  17 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 18 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 6 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 7 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 8 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 9 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

5 Κούκος Γεώργιος   

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

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 παραβρέθηκαν οι: 

α. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 32ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση του Τµήµατος εσόδων & περιουσίας, η 

οποία έχει ως εξής: 

«α)  Ο µισθωτής του δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην  πλατεία Τηµενιδών 

της πόλης της Έδεσσας, Γαλανός Κωνσταντίνος του Αντωνίου µε αίτησή  του που 

κατέθεσε στο ∆ήµο Έδεσσας στις 27 Ιουνίου 2016,  (αριθµ.  πρωτ 13060/27-6-2016), ζητά 

να αντικαταστήσει τον εγγυητή του  Μπακιρτζή Ελευθέριο του Γεωργίου κάτοικο Έδεσσας 

στην οδό Σαρανταπόρου 6,  µε την Τάνη Ιορδάνα του Χρήστου κάτοικο Έδεσσας στην 
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οδό Σαρανταπόρου 6 µε Α∆Τ. ΑΖ 308501 και  µε ΑΦΜ 105987261,  αγρότισσα, λόγω του 

ότι ο εγγυητής του γίνεται µέλος της εταιρείας που έχουν συστήσει. 

 β) Επίσης ο παραπάνω µισθωτής µε την ίδια αίτηση ζητά να υποκατασταθεί από 

την εταιρεία µε την επωνυµία << VIN BAK IKE >> . 

 Σύµφωνα το  όρο  36  της µε αριθµό 92/2016 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Έδεσσας ο µισθωτής που προέκυψε από την µε ηµεροµηνία 27-4-

2016 δηµοπρασία Γαλανός Κωνσταντίνος του Αντωνίου και µε το µε ηµεροµηνία 27-6-

2016 ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης του δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην 

πλατεία Τηµενιδών της πόλης της Έδεσσας δύναται να συστήσει εταιρεία µε την 

προϋπόθεση  να συµµετέχει σε αυτή κατά 51 %. 

 Έχοντας υπόψη την αριθµ. 92/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής το καταστατικό 

σύστασης ΙΚΕ  εταιρείας µε την επωνυµία << VIN BAK IKE >> και την αριθµ. 

πρωτ.13060/27-6-2016  αίτηση του µισθωτή  Γαλανός  Κωνσταντίνος του Αντωνίου,  

δύναται να τον  υποκαταστήσει η  παραπάνω εταιρεία τον µισθωτή σε όλα τα δικαιώµατά 

και  τις υποχρεώσεις που απορρέουν  από το µε ηµεροµηνία  27-6-2016 ιδιωτικό 

συµφωνητικό». 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών τη γνωµοδότηση της Νοµικού 

Συµβούλου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 

 «Ο Κων/νος Γαλανός, κάτοικος Έδεσσας, είναι µισθωτής του δηµοτικού ακινήτου 

που βρίσκεται στην πλατεία Τηµενιδών στην πόλη της Έδεσσας, σύµφωνα µε τους όρους 

του µε ηµεροµηνία 27.06.2016 ιδιωτικού συµφωνητικού, που συνήφθη µεταξύ του 

∆ηµάρχου Έδεσσας, ∆ηµητρίου Γιάννου και του παραπάνω αναφερόµενου, ως µισθωτή, 

αλλά και του Ελευθερίου Μπακίρτζη, ως εγγυητή.  

∆υνάµει της µε αριθµ. πρωτ. 13060/27.06.2016 αίτησής του ο παραπάνω 

αναφερόµενος µισθωτής, ζητά να υποκατασταθεί, από την ΙΚΕ µε την επωνυµία «VIN BAK 

ΙΚΕ», ώστε να υπεισέλθει αυτή σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτού και 

παράλληλα να αντικατασταθεί ο εγγυητής Ελευθέριος Μπακίρτζης από την Ιορδάνα Τάνη 

του Χρήστου.   

Ειδικότερα:  

∆υνάµει της µε αριθµ. 92/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Έδεσσας καταρτίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας για την ενοικίαση του δηµοτικού 

ακινήτου, που βρίσκεται στην πλατεία Τηµενιδών της πόλης της Έδεσσας.  

Στον όρο 36 αυτής ορίζεται πως «Ο µισθωτής έχει τη δυνατότητα να συστήσει 

εταιρία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου µε την προϋπόθεση ότι ο ίδιος θα είναι νόµιµος 

εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας, για την εκµετάλλευση του µισθίου, στην 

οποία όµως θα πρέπει να έχει συµµετοχή µε ποσοστό τουλάχιστον 51% µετά από 
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σύµφωνη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Μετά την πάροδο 30νθήµερης προθεσµίας, 

από την πρωτοκόλληση στο ∆ήµο του εγγράφου του µισθωτή, που ανακοινώνει τη 

σύσταση εταιρίας, θα τεκµαίρεται σιωπηρά η συναίνεση του ∆ήµου και η σύµφωνη 

γνώµη του για τη σύσταση εταιρίας από το µισθωτή. Συµφωνείται ρητά ότι στην 

περίπτωση κατά τα ανωτέρω σύστασης εταιρίας, η εταιρία που θα συσταθεί θα 

υποκαταστήσει τον µισθωτή σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά του που θα 

απορρέουν από την παρούσα µισθωτική σύµβαση».  

Στον όρο 10 αυτής ορίζεται πως «Αυτός που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης 

(µισθωτής) υποχρεώνεται να παρουσιάσει αξιόπιστο και φερέγγυο εγγυητή, ο οποίος θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και το ιδιωτικό συµφωνητικό της σύµβασης και 

θα καταστεί αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος µαζί µε τον µισθωτή για την 

εκπλήρωση των όρων της σύµβασης χωρίς το δικαίωµα της διαίρεσης και διήζησης».  

Ακολούθησε η µε αριθµ. 117/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 

∆ήµου, µε την οποία εγκρίθηκε το µε ηµεροµηνία 27.04.2016 πρακτικό της πλειοδοτικής 

δηµοπρασίας, που και επικυρώθηκε µε την µε αριθµ. 6225/26.05.2016 απόφαση της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.  

Στις 27.06.2016 υπεγράφη το ιδιωτικό συµφωνητικό, µεταξύ του ∆ηµάρχου 

Έδεσσας, ∆ηµητρίου Γιάννου και του παραπάνω αναφερόµενου, Κων/νου Γαλανού, ως 

µισθωτή, αλλά και του Ελευθερίου Μπακίρτζη, ως εγγυητή, τον οποίον υπέδειξε ο 

µισθωτής.  

Στους όρους του ιδιωτικού συµφωνητικού συµπεριλαµβάνεται ο όρος 36 της 

δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τον οποίο : «Ο µισθωτής έχει τη δυνατότητα να συστήσει 

εταιρία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου µε την προϋπόθεση ότι ο ίδιος θα είναι νόµιµος 

εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας, για την εκµετάλλευση του µισθίου, στην 

οποία όµως θα πρέπει να έχει συµµετοχή µε ποσοστό τουλάχιστον 51% µετά από 

σύµφωνη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Μετά την πάροδο 30νθήµερης προθεσµίας, 

από την πρωτοκόλληση στο ∆ήµο του εγγράφου του µισθωτή, που ανακοινώνει τη 

σύσταση εταιρίας, θα τεκµαίρεται σιωπηρά η συναίνεση του ∆ήµου και η σύµφωνη 

γνώµη του για τη σύσταση εταιρίας από το µισθωτή. Συµφωνείται ρητά ότι στην 

περίπτωση κατά τα ανωτέρω σύστασης εταιρίας, η εταιρία που θα συσταθεί θα 

υποκαταστήσει τον µισθωτή σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά του που θα 

απορρέουν από την παρούσα µισθωτική σύµβαση».  

Αντίθετα, δεν προβλέπεται, ούτε στους όρους της δηµοπρασίας, ούτε στους 

όρους του µε ηµεροµηνία 27.06.2016 ιδιωτικού συµφωνητικού η δυνατότητα 

αντικατάστασης του εγγυητή σε χρόνο µεταγενέστερο της υπογραφής της σχετικής 

σύµβασης.   
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Στις 27.06.2016 ο Κων/νος Γαλανός, ως µισθωτής από την παραπάνω µισθωτική 

σχέση υπέβαλε την µε αριθµ. πρωτ. 13060 αίτηση µε την οποία ζητά  να υποκατασταθεί 

από την ΙΚΕ µε την επωνυµία «VIN BAK ΙΚΕ», ώστε να υπεισέλθει αυτή σε όλα τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του και παράλληλα να αντικατασταθεί ο εγγυητής 

Ελευθέριος Μπακίρτζης από την Ιορδάνα Τάνη του Χρήστου. Συνηµµένα προσκόµισε 

εκτός από τη σύσταση της εν λόγω εταιρίας ΙΚΕ και όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν 

την ορθή ολοκλήρωση της σύστασής της.  

Στην παραπάνω σύσταση της εν λόγω ΙΚΕ, στο άρθρο 5 αυτής, ορίζεται πως ο 

Κων/νος Γαλανός κατέβαλε στο ταµείο της εταιρίας 99.000 € και καλύπτει 4.950 εταιρικά 

µερίδια από τα συνολικά 5.000 ονοµαστικής αξίας το καθένα 20,00 €, ικανοποιώντας έτσι 

τον αντίστοιχο όρο της δηµοπρασίας και του ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης. 

Παράλληλα, στο άρθρο 11 αυτής ορίζεται πως διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας 

ορίζεται ο Κων/νος Γαλανός, ικανοποιώντας έτσι τον αντίστοιχο όρο της δηµοπρασίας 

και του ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης.  

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι προβλέπεται ρητά, τόσο από τους όρους 

της δηµοπρασίας, όσο και από τους όρους του από 27.06.2016 ιδιωτικού συµφωνητικού 

µίσθωσης ακινήτου, η υποκατάσταση στο πρόσωπο του µισθωτή από εταιρία 

οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, µε την προϋπόθεση ότι ο ίδιος θα είναι νόµιµος 

εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας, όπως και είναι, στην οποία όµως θα πρέπει 

να έχει συµµετοχή µε ποσοστό τουλάχιστον 51% µετά από σύµφωνη γνώµη του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως και έχει το 99%. Στην ανωτέρω περίπτωση η εταιρία αυτή µε 

την επωνυµία «VIN BAK ΙΚΕ» θα υποκαταστήσει τον µισθωτή σε όλες τις υποχρεώσεις και 

τα δικαιώµατά του που θα απορρέουν από την παρούσα µισθωτική σύµβαση. Αντίθετα, 

δεν προβλέπεται, ούτε στους όρους της δηµοπρασίας, ούτε στους όρους του µε 

ηµεροµηνία 27.06.2016 ιδιωτικού συµφωνητικού η δυνατότητα αντικατάστασης του 

εγγυητή σε χρόνο µεταγενέστερο της υπογραφής της σχετικής σύµβασης».  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τη µε αριθµ. πρωτ. 

13.060/27.6.2016 αίτηση του µισθωτή, την από 27.6.2016 σύµβαση µίσθωσης, την αριθµ. 

92/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 192 

του Ν.3463/2006 και του Π.∆. 270/1981  

Αποφασίζει οµόφωνα 

 Α. ∆εν αντικαθιστά τον εγγυητή του µισθωτή του δηµοτικού ακινήτου 

(Αναψυκτήριο) που βρίσκεται στην πλατεία Τηµενιδών της Έδεσσας Ελευθέριο Μπακίρτση, 

διότι δεν προβλέπεται, ούτε στους όρους της δηµοπρασίας, ούτε στους όρους του µε 

ηµεροµηνία 27.06.2016 ιδιωτικού συµφωνητικού, η δυνατότητα αντικατάστασης του 

εγγυητή σε χρόνο µεταγενέστερο της υπογραφής της σχετικής σύµβασης. 
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Β. Για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας 

τροποποιεί τη συναφθείσα από 27.6.2016 σύµβαση µίσθωσης ως προς το µισθωτή του 

δηµοτικού ακινήτου (Αναψυκτήριο) που βρίσκεται στην πλατεία Τηµενιδών της Έδεσσας, 

που θα είναι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία µε την επωνυµία  «VIN BAK ΙΚΕ», στην οποία 

ο µέχρι τώρα µισθωτής Κωνσταντίνος Γαλανός του Αντωνίου, θα είναι νόµιµος 

εκπρόσωπος και διαχειριστής αυτής, µέχρι το τέλος της µισθωτικής σχέσης. 

  Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο να υπογράψει τη νέα σύµβαση µίσθωσης. 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 27.6.2016 σύµβασης 

µίσθωσης.    

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  215/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  4.8.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος,  ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πασχάλης Αλέξανδρος,  

Πέτκος Χρήστος,  Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Προϊσταµένη τµήµατος εσόδων & περιουσίας κα Μ. Μήτσου  

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένη ∆/κών& Οικονοµικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

- Νοµικό Σύµβουλο ∆ήµου κα Χ. Πέτκου 

ΑΔΑ: 67Ρ3ΩΡΠ-ΣΦ7
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