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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 17/2019 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 19 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9112/13-11-19  πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της 
έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 
3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 25 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  14. Κολλάτος Κων/νος 

2. Μητσογιάννης Νικόλαος  15. Διψάνας Αχιλλεύς 

3. Ζαρδούκας κων/νος  16. Ζησάκη Ξανθή 

4. Καραναστάσης Αθανάσιος  17. Αργυρίου Ιωάννης 

5. Νικολάου Γεώργιος  18. Σαϊτης Αστέριος  

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  19. Καρατέγος Μιχάλης 

7. Γκανάτσιος Ζήσης  20. Τσεργάς Κων/νος  

8. Κρικώνης Χρήστος  20. Κοντογιάννης Ιωάννης
 

9. Κακαγιάννης Χρήστος  22. Ανδρέου Νικόλαος 

10. Μαϊμάρης Δημήτριος  23. Νταναβάρα Αργυρή 

11. Τόπη – Σαϊτη Ζωή  24. Κωστή Μαρία 

12. Βλάχος Αθανάσιος  25. Χαδουλός Κων/νος 

13. Σίμος Βασίλειος   

 
   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 2 ) 

1. Τσούγιας Χρήστος   3. Ντόντος Γεώργιος   
      Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων. 
Παρέστησαν οι: Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Ταζές Ιωαν. (Αμπελακίων), Μπανιώρας γεώ. 
(Γόννων), Γκουντουβάς Θεοφ. (Καλλιπεύκης), Ζαφείρης Κ. (Αιγάνης), Λαϊνας Αθ. (Πυργετού), 
Καραπάνου-Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Μακρυγιάννης Γ. (Όσσας),  Μήτσιου Ι. (Κρανέας), 
Κακαρδάκης Ι. (Ευαγγελισμού), Ζαϊρές-Καρανάσιος Δημ. (Κυψελοχωρίου), Σακκαβός Ι. 
(Νέσσωνος). 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης 
για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (13ο) «Λύση μίσθωσης  στη θέση «ΣΙΓΟΥΡΟΤΟΠΙ» της  Δ.Ε Μακρυχωρίου» 
Αριθμός   Απόφασης ( 171) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Κυρίτσης Γεώργιος. 

ΑΔΑ: 6Λ2ΘΩΗ7-974



 
 Το αρμόδιο τμήμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, έστειλε την 
παρακάτω εισήγηση: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
Γραφείο Εσόδων 

 
Θέμα  : Λύση μίσθωσης  στη θέση «ΣΙΓΟΥΡΟΤΟΠΙ» Της  Δ.Ε Μακρυχωρίου 

 
Έχοντας  υπόψη την από 4/11/2019 αίτηση της εταιρείας VICTUS NETWORKS A.E η οποία  
συστάθηκε  από τις εταιρείες VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ και WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ  
και έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του τεχνικού δικτύου των δύο εταιρειών. Στις 
υποχρεώσεις της η εταιρεία VICTUS  έχει αναλάβει και τις συμβατικές σχέσεις των ως άνω εταιρειών 
με τρίτους , μεταξύ των οποίων  και η διαχείριση των συμφωνητικών μίσθωσης για  εγκατάσταση 
κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 
Που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα ή που θα υπογραφούν στο μέλλον. 
 
Ως εκ τούτου η εταιρεία WIND, προτίθεται να  λύσει την από 11/12/2007 σύμβαση μίσθωσης που 
είχε συναφθεί μεταξύ του Δήμου Τεμπών(πρώην Δ.Μακρυχωρίου) για το ακίνητο που βρίσκεται στη 
θέση Σιγουροτόπι της ΔΕ Μακρυχωρίου,όπου η μισθώτρια εταιρεία είχε τοποθετήσει κεραία κινητής 
τηλεφωνίας την οποία αποξήλωση την 18/10/2019.Λόγω του Ν. των εμπορικών μισθώσεων η 
εταιρεία εξακολουθεί να πληρώνει μέχρι και σήμερα το μίσθιο –Καρτέλα μισθωτή. 
 
Η  μίσθωση πληρώνεται μηνιαία κάθε πρώτη του μήνα και είναι 833,33 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 
 
Σύμφωνα με την διακήρυξη της δημοπρασίας και συγκεκριμένα με το άρθρο 10 η μισθώτρια 
εταιρεία υποχρεούται  να αφαιρέσει τις εγκαταστάσεις της από τον χώρο και στη συνέχεια να 
αιτηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την λύση της σύμβασης μίσθωσης. 
 
Η εταιρεία έχει πληρώσει μέχρι σήμερα το ποσό των 15,834,29 ευρώ. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο Καλείται να αποφασίσει την λύση της μίσθωσης  
με αποδέσμευση του συγκεκριμένου χώρου.  

 
Η  Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών 

Σαρμαντά Μαρία 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
  Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την λύση της μίσθωσης  με αποδέσμευση 
του συγκεκριμένου χώρου.  
  
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά  
 Tο Δ.Σ.  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση του θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση   
  

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
  
 Την λύση της μίσθωσης  που είχε συναφθεί μεταξύ του Δήμου Τεμπών (πρώην 
Δήμος Μακρυχωρίου) και της εταιρίας WIND, για το ακίνητο που βρίσκεται στη θέση 
«Σιγουροτόπι» της ΔΕ Μακρυχωρίου, όπου η μισθώτρια εταιρεία είχε τοποθετήσει κεραία 
κινητής τηλεφωνίας και την οποία αποξήλωσε στις 18-10-2019, σύμφωνα και με την 
εισήγηση της Προϊσταμένης Οικον. Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών.  
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό     171/2019 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

ΑΔΑ: 6Λ2ΘΩΗ7-974



Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Κυρίτσης Γεώργιος 

ΑΔΑ: 6Λ2ΘΩΗ7-974
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