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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην αξηζ.1/23-1-2012 πξαθηηθό ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. Απόφασης 15

Πεξίιεςε
Λήςε απόθαζεο γηα ηε ιύζε ηεο κίζζσζεο ηνπ αξηζκ.9 θαηαζηήκαηνο
ζην θέληξν Υνλδξεκπνξίνπ θαη ηελ εθ λένπ κίζζσζή ηνπ

ηε Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθό θαηάζηεκα, ζήκεξα 23 Ιαλνπαξίνπ 2012 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 19:00,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ,
ύζηεξα από ηελ αξηζ.πξση.20610/19-1-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ πνπ επηδόζεθε ζύκθσλα κε ην Νόκν ζην θαζέλα από ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη
θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρόπνπινπ Υαξάιακπνπ γηα
λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 33 δεκνηηθώλ πκβνύισλ, βξέζεθαλ παξόληεο 29
δεκνηηθνί ζύκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο (Πξόεδξνο) 1) Αρκέη Ογινύ Υνπζεΐλ
2) Αγθόξηζαο Απόζηνινο
2) Μπέλεο Γεκήηξηνο
3) Αληακπνύθεο Νηθόιανο
3) Σνπ Ιζκέη
4) Βαζηινύδεο Ηιίαο
4) Υνπζεΐλ Ογινύ Σηκνύξ
5) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε
6) Γηαγηδόγινπ Κσλζηαληίλνο
αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθαλ.
7) Γξεκζίδεο Ισάλλεο
8) Ηιηάδεο Θσκάο
9) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
10) Καινγεξήο Κξίησλ
11) Καξαγηαλλίδνπ-Παηζαηδή νθία
21) Πνύιηνο Υξίζηνο
12) Κνιιάξνο Γεώξγηνο
22) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
13) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
23) ππξηδόπνπινο Νηθόιανο
14) Μαδαξάθεο πύξνο
24) Σαξελίδεο Παλαγηώηεο
15) Μνύξθαο Υξήζηνο
25) Σζεγγειίδεο Ισάλλεο
16) Μπεθηέο ακπξή
26) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
17) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
27) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
18) Παλαγησηίδεο Γξεγόξεο
28) Φηιίππνπ Φίιηππνο
19) Παπαδόπνπινο Κπξηάθνο
29) Φσηηάδεο Νηθόιανο
20) Παπαζηακαηίνπ Γεώξγηνο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη νη Πξόεδξνη ηεο Σνπηθήο
Κνηλόηεηαο ηαπξνύπνιεο αξόγινπ Κσλζηαληίλνο, Δπκνίξνπ Αλδξεάδεο Αλαζηάζηνο, Κηκκεξίσλ
Μπαληάθ Μπεζήκ, Γαθλώλα ηδεξόπνπινο Γεκήηξηνο, Γέξαθα Γηαζήξ Ατηάλ.
Ο Πξόεδξνο Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
θαη εηζεγνύκελνο ην 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ αξηζ.πξση.742/41-2012 εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ Δζόδσλ ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Ξάλζεο ε νπνία έρεη
σο εμήο:
αο γλσξίδσ όηη κε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή έθζεζε βίαηεο απνβνιήο θαη εγθαηάζηαζεο ν κηζζσηήο ηνπ
αξηζκ.9 θαηαζηήκαηνο ηνπ Κέληξνπ Υνλδξεκπνξίνπ ζηελ νδό Σξ. Μηραειίδε 2-4, Κπκπαξίδεο Βαζίιεηνο
ηνπ Νηθνιάνπ, ππνρξεώζεθε λα απνδώζεη ην κίζζην ζηνλ ηδηνθηήηε Γήκν Ξάλζεο ζύκθσλα κε ηελ
αξηζκ.261/2011 δηαηαγή απόδνζεο ηεο ρξήζεο κηζζίνπ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ξάλζεο.
Παξαθαιώ λα εηζεγεζείηε ζην ζπκβνύιην ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν.3463/2006 ηε
ιήςε απόθαζεο: α) γηα ηελ απηνδίθαηε ιύζε ηεο κίζζσζεο ιόγσ βίαηεο απνβνιήο ηνπ κηζζσηή Κπκπαξίδε
Βαζίιεηνπ ηνπ Νηθνιάνπ από ην κίζζην θαη ζπγθεθξηκέλα από ην θαηάζηεκα αξηζκ.9 ζην θέληξν
Υνλδξεκπνξίνπ θαη β) γηα ηελ εθ λένπ εθκίζζσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ270/81.

2

Σέινο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ, έρνληαο ππόςε ηνπ ηελ ελ ιόγσ εηζήγεζε, ηελ
από 20-7-2011 έθζεζε βίαηεο απνβνιήο θαη εγθαηάζηαζεο, ην από 26-9-2007 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό
κίζζσζεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3852/10 (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο), ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
192 ηνπ Ν.3463/2006,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Σελ απηνδίθαηε ιύζε ηεο κίζζσζεο ηνπ αξηζκ.9 θαηαζηήκαηνο ζην θέληξν Υνλδξεκπνξίνπ πνπ
ζπλάθζεθε κε ην από 26-9-2007 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο κεηαμύ ηνπ Κπκπαξίδε Βαζίιεηνπ ηνπ
Νηθνιάνπ θαη ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, ιόγσ βίαηεο απνβνιήο ηνπ κηζζσηή από ην κίζζην ζύκθσλα κε ηελ
αξηζκ.261/2011 Γηαηαγή Aπόδνζεο ηεο ρξήζεο κηζζίνπ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ξάλζεο.
Β Σελ εθ λένπ κίζζσζε ηνπ αξηζ.9 θαηαζηήκαηνο ζην θέληξν Υνλδξεκπνξίνπ κε ηε δηελέξγεηα
δεκνπξαζίαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/81.
…………………………………………………………………………………………………………….
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθηεθε όπσο αθνινπζεί.
ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ο Πξόεδξνο
Σα κέιε
Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
(Τπνγξαθή)
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ξάλζε 26-1-2012
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο ηνπ Γεκ./ιίνπ
Ακπαηδή Δπζπκία

