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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ   
ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης  7ης/ 31.03.2020 TAKTIKH ζσνεδρίαζης 

ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ ηοσ Γήμοσ Βέλοσ – Βότας 

 

Αριθμός Απόθαζης:   39/2020 

    Θέμα 17ο:  Έγκριζη μίζθωζης ακινήηοσ ζηέγαζης ηοσ Σμήμαηος Δκηέλεζης και  

                      σνηήρηζης Έργων  

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ  Ν.3852/2010, όπσο απηό     

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

 άξζξνπ 10 ηεο  Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα     31η Μαρηίοσ έηοσς 2020 ημέρα  Σρίηη και  

ώρα    13:00  ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ην  Γεκνηηθό   πκβνύιην Βέινπ Βόραο  

ζε ζπλεδξίαζε   παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βόραο Αλλίβα  Παπαθπξηάθνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ.    

πξση. 2368/24.03.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε (ζε ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΨΖ) ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ  

επηδόζεθε λόκηκα θαη έγθαηξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ   ζεκάησλ ηεο   εκεξήζηαο  

δηάηαμεο .  

                  Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όινπο ηνπο  

            Γεκνηηθνύο πκβνύινπο , κε ηελ παξνπζία ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.., θαζώο θαη ηεο ππαιιήινπ πνπ  

ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 27 κειώλ νη 27, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία  

απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Μπεθηάρες Γεκήηρηος 

4. Ράπηες Θεόδωρος 

5. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

6. Πρεδάρες Γεώργηος 

7. Καρατοληδίηες Κωλ/λος 

8. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 

9. Ρόδος Νηθόιαος 

10. Καιιίρε Μαρία 

11. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

12. ηάτος Αλδρέας 

13. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος 

14. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

15. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

16. Ραταληώηες Νηθόιαος 

17. Παληαδής Παλαγηώηες 

18. Γεκεηρίοσ Μαρία 

19. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

20. Ληάθος Μηταήι 

21. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

 

Οσδείς 
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22. Βοσδούρες Νηθόιαος 

23. Κακπίηες Γεώργηος 

24. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

25. Καραθωηηάς Γεώργηος 

26. Περρής Νηθόιαος 

27. Βοσδούρες Γεώργηος  

 

  Σηη ζσνεδρίαζη κλήθηκαν νόμιμα και απάνηηζαν ζηην ηηλεθωνική κλήζη οι Πρόεδροι ηων 

Κοινοηήηων : 

 

1. Κεταγιάς Περίανδρος            Πρόεδρος Κοινόηηηας Βοταϊκού 

2. Καλογερόποσλος Ανδρέας                                Πρόεδρος Κοινόηηηας Βέλοσ 

 

     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ην 17ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ  

έγθξηζε κίζζσζεο αθηλήηνπ ζηέγαζεο ηνπ Σκήκαηνο Δθηέιεζεο θαη πληήξεζεο Έξγσλ , έζεζε ππόςε 

ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Γεκάξρνπ , ε νπνία έρεη σο θάησζη :    

 
Θέμα:  Μίσθωση ακινήτοσ για  τις ανάγκες στέγασης τοσ Τμήματος Δκτέλεσης και Σσντήρησης Έργων τοσ 

Γήμοσ Βέλοσ Βότας 

 

  Σηην κοινόηηηα Ζεσγολαηιού σπάρτει μιζθφμένο ακίνηηο για ηις ανάγκες ζηέγαζης ηοσ Τμήμαηος Εκηέλεζης και 

Σσνηήρηζης Έργφν  ηοσ Δήμοσ Βέλοσ Βότας ηο οποίο λήγει ζηις 16/6/2020. 

Επειδή ο Δήμος δεν έτει ιδιόκηηηο οίκημα για ηη ζηέγαζη ηοσ εν λόγφ ημήμαηος και για ηην αζθάλεια ηοσ 

προζφπικού και ηην αζθάλεια ηης περιοσζίας ηοσ Δήμοσ (σλικά, μητανήμαηα και οτήμαηα) προηείνοσμε εκ νέοσ 

μίζθφζη ακινήηοσ ποσ θα βρίζκεηαι ζηην έδρα ηοσ Δήμοσ ζηο Ζεσγολαηιό και θα πληροί ηις προδιαγραθές 

αζθάλειας προζφπικού και ηις ζσνθήκες αζθαλούς αποθήκεσζης ηφν σλικών και ηφν οτημάηφν ηοσ Δήμοσ. 

Οι απαιηούμενες ανάγκες είναι: 

 Χώρος γραθείφν 15 η.μ 

 Χώρος προζφπικού και αποδσηηρίφν 30 η.μ. 

 Τοσαλέηες 

 Χώροι αποθήκεσζης σλικών 400-500 η.μ. (απαιηείηαι μεγάλος ζε μήκος τώρος και με μεγάλο ύυος για ηην 

ζφζηή και αζθαλή θορηοεκθόρηφζη σλικών) 

 Χώρος ζηάθμεσζης οτημάηφν 600 η.μ. 

 Όλοι οι τώροι θα πρέπει να έτοσν ηις ζσνθήκες για ηην αζθάλεια ένανηι κλοπών (ζιδεριές ζηα ανοίγμαηα, 

πόρηες με δσζκολία ζηην παραβίαζη κλπ) 

         

Ο Γήμαρτος 

             Αννίβας Παπακσριάκος 
 

     Καιείηαη ην Γ.. λα απνθαζίζεη γηα ηελ αλαγθαηόηεηαο ηεο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ, όπσο αλσηέξσ 

πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

       Σν Γεκνηηθό ζπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε , έιαβε ππόςε ηνπ ηελ αλαγθαηόηεηα 

κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην Εεπγνιαηηό,  ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 270/81 θαη ηνπ άξζξ. 194 ηνπ 

Ν.3463/06 νη νπνίεο αθνινπζνύληαη γηα ηελ δηαδηθαζία κίζζσζεο αθηλήησλ θαη όπσο εηδηθόηεξα ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
         Α΄. Δγκρίνει ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ ζηελ Κνηλόηεηα Εεπγνιαηηνύ γηα ηηο αλάγθεο κεηαζηέγαζεο 

ηοσ ημήμαηος εκηέλεζης και ζσνηήρηζης έργων ηνπ Γήκνπ κε απαηηνύκελεο αλάγθεο : 

 Χώξνο γξαθείσλ 15 η.κ 

 Χώξνο πξνζσπηθνύ θαη απνδπηεξίσλ 30 η.κ. 

 Σνπαιέηεο 
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 Χώξνη απνζήθεπζεο πιηθώλ 400-500 η.κ. (απαηηείηαη κεγάινο ζε κήθνο ρώξνο θαη κε κεγάιν 

ύςνο γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή θνξηνεθθόξησζε πιηθώλ) 

 Χώξνο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 600 η.κ. 

 Όινη νη ρώξνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ αζθάιεηα έλαληη θινπώλ (ζηδεξηέο ζηα 

αλνίγκαηα, πόξηεο κε δπζθνιία ζηελ παξαβίαζε θιπ) 

 

           Β΄.  Ζ απαηηνύκελε πίζησζε ζα βαξύλεη  ηνλ Κ.Α. 30.6232.01 πξνϋ/ζκνύ έηνπο 2020 . 

           Γ΄.  Γηα ηελ κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ ζα δηελεξγεζεί δεκνπξαζία κε όξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 270/81 θαη ηνπ άξζξ. 194 Ν. 3463/2006. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  39/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                  Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πρόεδρος ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΓΡΑΛΗ ΜΙΥΑΗΛ 
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