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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα είθνζη ηέζζεξηο (24) ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Δεπηέξα θαη ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ
Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 12/18.5.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη δελ
παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ
ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Υιηνύκεο Αλδξέαο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο

ΑΠΟΝΣΔ

1
2
3
4

14

Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

Γθιάβαο Γεώξγηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
ηκώλεο Ησάλλεο

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ
θαη παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Οιύλζνπ θ. Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, ν
Πξόεδξνο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Μεηακόξθσζεο θ. Μαραίξαο Αλδξέαο, ε Πξόεδξνο
Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Άλλα Ρόθνπ θαη ν Πξόεδξνο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
Οξκύιηαο θ. αξαθίδεο Αλαζηάζηνο.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 17ν

Λύζε κίζζσζεο δεκνηηθνύ αλαςπθηεξίνπ Σνπηθήο
Κνηλόηεηαο Φαθνπδίσλ

Αξηζκόο Απόθαζεο : 258
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Ζαγγίιαο Δεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 16ν
ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Οξκύιηαο θ. Υξήζην
Γεκεηξηάδε, ν νπνίνο αλέθεξε ηα εμήο: «Η θα Ταθέληα Μαξία κε αίηεζή ηεο ζηελ Δεκνηηθή
Κνηλόηεηα Οξκύιηαο δήηεζε ηελ δηαθνπή ηνπ ζπκβνιαίνπ κίζζσζεο ηνπ Δεκνηηθνύ
αλαςπθηεξίνπ ζηα Ψαθνύδηα, δηόηη δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη νηθνλνκηθά ζην κίζζσκα.
Τν Σπκβνύιην ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Οξκύιηαο κε ηελ ππ’ αξηζ. 25/2011
απόθαζή ηνπ πξνηείλεη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Πνιπγύξνπ: .

1.Να γίλεη δεθηή ε αίηεζε παξαίηεζεο ηεο θα Σαθέληα Μαξίαο από ην
κίζζσκα ηνπ Γεκνηηθνύ αλαςπθηεξίνπ ζηα Φαθνύδηα, εθόζνλ ηεξεζνύλ όιεο νη
λόκηκεο δηαδηθαζίεο.
2.Να πξνβεί ν Γήκνο ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθ λένπ
δεκνπξαζία ηνπ Γεκνηηθνύ Αλαςπθηεξίνπ ζην Πάξθν ζηα Φαθνύδηα ελόςεη ηεο
θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ .
Τνλ ιόγν πήξε ν θ. Ζαγγίιαο, ν νπνίνο θαη αλέθεξε ηελ γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ
Σπκβνύινπ ηνπ Δήκνπ θ. Κσλ/λνπ Ζνύλε, ε νπνία είρε σο εμήο: «Μνπ εηέζεζαλ ππ’ όςηλ ηα
θάησζη έγγξαθα ήηνη νη ππ’ αξηζκ. 24/2011 θαη 25/2001 απνθάζεηο ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης
Δημοηικής Κοινόηηηας Ορμύλιας ηοσ Δήμοσ Πολσγύροσ, ηο από 21/05/2008 ιδιφηικό
ζσμθφνηηικό μίζθφζης ακινήηοσ, η σπ’ αριθμ. 36/2008 απόθαζη ηοσ Δημοηικού
Σσμβοσλίοσ και η 41/2008 απόθαζη ηης δημαρτιακής επιηροπής ηοσ η. Δήμοσ Ορμύλιας.
Εκ ηφν ανφηέρφ εγγράθφν ζσνάγονηαι ηα κάηφθι πραγμαηικά περιζηαηικά Με ηελ
σο άλσ ππ' αξηζκ. 36/2008 απόθαζε ηνπ απνθαζίζηεθε ε εθκίζζσζε ηνπ Δεκνηηθνύ
Αλαςπθηεξίνπ ηνπ Δ.Δ Ψαθνπδίσλ ηνπ σο άλσ Δήκνπ. Αξκόδην όξγαλν γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο
δεκνπξαζίαο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηεο ήηαλ ε Δεκαξρηαθή επηηξνπή.
Ελ ζπλερεία κε ηελ ππ' αξηζκ. σο άλσ 41/2008 απόθαζε θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο
πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο, ε νπνία δηελεξγήζεθε ζην Μέγαξν ηνπ Δήκνπ ηελ 31 Μαξηίνπ ηνπ
έηνπο ηνπ 2008.
Η σο άλσ δεκνπξαζία δελ ηειεζθόξεζε θαη γηα ην ιόγν απηό επαλαιήθζεθε ζηηο
09/05/2008. Καηά ηελ δηελέξγεηα ηεο Δεκνπξαζίαο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο αλαδείρζεθε ε
αηηνύζα. Καηόπηλ απηώλ ππεγξάθε κεηαμύ ηνπ η. Δήκνπ Οξκύιηαο θαη ηεο σο άλσ αηηνύζαο ην
από 21/05/2008 ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο αθηλήηνπ.
Με ηην σπό κρίζη αίηηζή ηης η κα Τακένηα Μαρία, λόγφ οικονομικής κρίζης ζηην
οσζία καηαγγέλλει ηη ζύμβαζης μιζθώζεφς. Ερφηάηαι αν η σπ’ αριθμ. 24/2011 (και καηά
λογική ακολοσθία και η σπ’ αριθμ. 25/2011) απόθαζη ηοσ Σσμβοσλίοσ Δημοηικής
Κοινόηηηας Ορμύλιας κινείηαι ζηα πλαίζια ηης νομιμόηηηας.
Επί ηνύησλ επάγνληαη ηα αθόινπζα: «θαη ζηα δύν ζθέιε ηεο ε ππ’ αξηζκ. 24/2001
απόθαζε είλαη ζύλλνκε. Ο Δήκνο Πνιπγύξνπ δύλαηαη λα θάλεη απνδεθηή ηελ ππό θξίζε αίηεζεθαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο θαη νύησ λα ιπζεί ε ζύκβαζε. Αζθαλώς και δεν μπορεί να γίνει και
ζσμυηθιζμός ησλ νθεηινκέλσλ κηζζσκάησλ κε ην θηλεηό εμνπιηζκό ηνπ θαηαζηήκαηνο,
ηδηνθηεζίαο ηνπ κηζζσηή, θαζ’ όζνλ ν Δήκνο δε δύλαηαη λα ζπκςεθίδεη παξά κόλν βέβαηεο,
εθθαζαξηζκέλεο θαη ζπγθεθξηκέλεο ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο.
Γηα δε ηελ ελόηεηα ηνπ λνκηθνύ ιόγνπ ζεκεηώλεηαη όηη ν Δήκνο δηαηεξεί όια ηα
δηθαηώκαηα ησλ κηζζσκάησλ ηεο εγγπήζεσο θαη ηεο πνηληθήο ξήηξαο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ
ελ ιόγσ κηζζσηηθή ζύκβαζε θαη ην λόκν πεξί εκπνξηθώλ κηζζώζεσλ. Σπλεπώο ε 24/2011 θαη
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ζπλαθόινπζα ε ππ’ αξηζκ. 25/2011 σο άλσ απόθαζε είλαη θαζόια λόκηκεο θαη εηζεγνύκαη ηελ
πηνζέηεζή ηνπο από ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ζην ζύλνιό ηνπο.
Σηε ζπλέρεηα θάιεζε ην Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αίηεζε ηεο θα. Σαθέληα Μαξίαο, ηηο ππ’
αξηζ. 24-25/2011 απνθάζεηο ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Οξκύιηαο, ηελ γλσκνδόηεζε ηνπ
Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ηνπ Δήκνπ θ. Κσλ/λνπ Ζνύλε θαη κεηά δηαινγηθή ζπδήηεζε
Απνθαζίδεη νκόθσλα
Λύεηαη αδεκίσο ε πθηζηάκελε κίζζσζε γηα ην αλαςπθηήξην Φαθνπδίσλ γηαηί
είλαη αδύλαηε ε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ από νηθνλνκηθνύο ιόγνπο θαη κε ηνλ όξν όηη ε
κηζζώηξηα ζα θαηαβάιιεη ηα νθεηιόκελα κηζζώκαηα κέρξη ζήκεξα πιένλ πξνζαπμήζεσλ
κε ξύζκηζε ηνπ όινπ ρξένπο ζύκθσλα κε ηελ από 11-3νπ-2011 αίηεζε ηεο.
.
Γηα ηνλ ζθνπό εμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο λα ππνγξάςεη ηελ ιύζε ηεο
κίζζσζεο, ηελ ξύζκηζε ησλ νθεηινκέλσλ θαη ηελ άκεζε δεκόζηα (δεκόζηα) πξνθήξπμε
γηα ηελ εθ λένπ κίζζσζε ηνπ αλαςπθηεξίνπ γηα έμη (6) ρξόληα θαη κε ειάρηζην εηήζην
κίζζσκα δέθα ρηιηάδεο επξώ (10.000,00) θαηαβαιιόκελν εθάπαμ θαη εγγύεζε δέθα
ρηιηάδσλ επξώ (10.000,00)
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 258/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 3-6-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΧΓΡΑΦΟ

3

