
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 07.03.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 4η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 66η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 07.03.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:2757 
 

<<Λήψη απόφασης για παράταση ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης µε την εταιρεία WIND 
HELLAS . >>.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
∆ήµαρχος: Αντώνογλου – Κασσαβέτης Γεώργιος   
Πρόεδρος: Μαλαµατίνη - Φατώλια Μελαχροινή 
Αντιπρόεδρος : Χριστοδούλου Γεωργία   
Γραµµατέας: Κουφογιάννης ∆ηµήτριος  
 
1/. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                    9/. ΜΑΝΙΝΗ – ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ                                
2/. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ            10/. KONTOΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    
3/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                  11/. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
4/. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                               
5/. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                
6/. ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                               
7/. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
8/. ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ                              
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΤΣΙΑΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ,  ΠΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ , 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ( αν και κλήθηκαν κατά τα νόµιµα ) .                                                                               
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΣΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - ∆.Κ. 
ΖΑΓΟΡΑΣ, ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Τ.Κ. 
ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ , ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ , ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. 
ΜΟΥΡΕΣΙ,  ΑΝΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ. 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ , ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ,  
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ( αν και κλήθηκαν κατά τα νόµιµα ) . 
  
Σύµφωνα µε την 2433/28-02-2014    έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου , που επιδόθηκε κατά τα 
νόµιµα, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 
 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της 4ης  Συνεδρίασης Τακτικής  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου,  που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  στην 
Ζαγορά    , την 07.03.2014   ηµέρα Παρασκευή   και ώρα 14:00 µ.µ. 
 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Κατσιφός Απόστολος προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου 
θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Κοντογιώργος Απόστολος προσήλθε κατά την 
συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
Ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Ζαγοράς κ. Σπανός ∆ηµήτριος προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος  της  
ηµερήσιας διάταξης. 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κισσού κ. Γλούµης Απόστολος προσήλθε πριν την συζήτηση των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης. 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πουρίου κ. Ανηλιώτης Κων/νος προσήλθε κατά την συζήτηση του 5ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης . 
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Σουλδάτος Απόστολος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 31ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης λόγω υποχρεώσεων. 
Το 21ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός 
ηµερήσιας διάταξης . 
Το 22ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 21ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Το 27ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 22ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Το 31ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 27ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Το 29ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 31ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Το 30ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 29ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
 
Μετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης , η  ∆ηµοτική  Σύµβουλος   της µείζονος 
µειοψηφίας κ. Χριστοδούλου Γεωργία έθεσε υπόψη του σώµατος ερωτήσεις σχετικά µε άσφαλτο στην 
Τ.Κ. Ανηλίου & τον ειδικό σύµβουλο ∆ηµάρχου. 
Επίσης  µετά την συζήτηση των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της 
µείζονος µειοψηφίας  κ.  Κοντογιώργος Απόστολος έθεσε υπόψη του σώµατος ερωτήσεις σχετικά µε : 
παραίτηση & αντικατάσταση ∆ηµοτικού Συµβούλου , αποζηµίωση δηµοτικού υπαλλήλου , πρώην 
νηπιαγωγείο Ζαγοράς , απαλλαγή τελών τραπεζοκαθισµάτων πλατειών επιχειρηµατιών ∆.Ε. Ζαγοράς , 
είσπραξη ποσού 10 € από τους υδρονοµείς , σχετικά µε δασικό δρόµο , & σχετικά µε οργανωτική 
επιτροπή & κόστος καρναβαλιού . 
   
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
 
ΘΕΜΑ : 26ο    

 
Η  Πρόεδρος  εισηγούµενη  το 26ο θέµα της  ηµερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του σώµατος την 
υπ΄αριθµ. πρωτ. 2166/24-02-2014  εισήγηση του Τµήµατος Προσόδων ∆.Ε. Μουρεσίου στην οποία 
αναφέρονται τα παρακάτω: 
Σας διαβιβάζουµε την µε αριθµ. πρωτ. 2120/24-02-2014 αίτηση της Wind Hellas ΑΕ , µε την οποία µας 
ζητά την παράταση του Ιδιωτικού Συµφωνητικού Μίσθωσης µε τον ∆ήµο µας και αφορά την µίσθωση 
δηµοτικού χώρου στη θέση Άθωνας της Τοπικής Κοινότητας Τσαγκαράδας της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Μουρεσίου . 
Προτείνει την ανανέωση της µίσθωσης η διάρκεια της οποίας θα είναι κατά ελάχιστο 9 µισθωτικά έτη , 
την αποπληρωµή του µισθώµατος σε 12 ισόποσες µηνιαίες καταβολές για κάθε έτος και τέλος την 
καταβολή ετήσιας αναπροσαρµογής , ίσης µε το 100% του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή.  
Η εν λόγω µίσθωση άρχισε µετά από πλειοδοτική δηµοπρασία την 26/02/2007 και έληξε την 12/06/2013. 
Το ενοίκιο ανέρχεται στο  ποσό των 6.010,00 € ετησίως και µετά την παρέλευση έτους από την 
υπογραφή του συµφωνητικού το µίσθωµα προσαυξάνεται ετησίως σύµφωνα µε τον ∆είκτη Τιµών 
Καταναλωτή στο έκαστο καταβαλλόµενο µίσθωµα. 
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
Στο σηµείο αυτό η ∆ηµοτική Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Χριστοδούλου Γεωργία ανέφερε τα 
παρακάτω: 
Πρόκειται για αγροµίσθωση. ∆εν µπορεί να πάρει παράταση για εννέα έτη ακόµη. Αρνούµαι την 
παράταση και θεωρώ ότι δεν την δικαιούται γιατί είναι αγροµίσθωση. Πρέπει να βγει σε δηµοπρασία . 
Τέλος Μαρτίου αλλάζει το καθεστώς στην κινητή τηλεφωνία.  
 
 
Ο κ. ∆ήµαρχος στο σηµείο αυτό πρότεινε την παράταση της µίσθωσης για τρία ( 3 ) έτη . 
 
Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά .  
 
 
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη την υπ΄αριθµ. πρωτ. 2166/24-02-2014  εισήγηση του Τµήµατος Προσόδων 
∆.Ε. Μουρεσίου , την 2120/24-02-2014 αίτηση της Wind Hellas ΑΕ , την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου  ,   τις 

διάφορες τοποθετήσεις    και µετά από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει την παράταση µίσθωσης  δηµοτικού χώρου στην θέση Άθωνας Τοπικής Κοινότητας 
Τσαγκαράδας στην Wind Hellas ΑΕ , σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Προσόδων ∆.Ε. 
Μουρεσίου   και την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου,   για επιπλέον τρία  ( 3 ) έτη   έως 11-06-2016. 
 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Χριστοδούλου Γεωργία καταψηφίζει την παρούσα 
απόφαση για τον λόγο ότι θεωρεί ότι πρόκειται για αγροµίσθωση και ως εκ τούτου δεν δικαιούται 
επιπλέον παράταση , και πρέπει ο χώρος να βγει σε δηµοπρασία. 
 

               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  66/2014 
 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
( ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ) 

   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                               Ζαγορά 10.03.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
         

 
                                ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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