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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ   
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες  7ες/ 31.03.2020 TAKTIKH ζσλεδρίαζες 

ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ ηοσ Γήκοσ Βέιοσ – Βότας 

 

Αρηζκός Απόθαζες:   43/2020 

    Θέκα 21ο:  Περί αληηθαηάζηαζες κέιοσς ζηελ επηηροπή δηελέργεηας δεκοπραζηώλ γηα ηελ 

εθποίεζε ή εθκίζζωζε αθηλήηωλ ηοσ Γήκοσ (αρζρ.1 ηοσ Π.Γ. 270/1981), ιόγω παραίηεζες. 

 

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     31ε Μαρηίοσ έηοσς 2020 εκέρα  Σρίηε θαη  

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 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ) 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 

 

 

 

 

 

 

 

    

                 

 

ΑΔΑ: ΨΘ5ΛΩ9Π-ΗΟΖ



 2 

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 21ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ 

αληηθαηάζηαζε  κέινπο ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε 

αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ (αξζξ.1 ηνπ Π.Γ. 270/1981), ιόγσ παξαίηεζεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ όηη κε ηελ 

ππ’αξηζ. 13/2020 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, νξίζζεθε ν θ. Βνπδνύξεο Γεώξγηνο σο κέινο ηεο 

επηηξνπήο δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ (αξζξ.1 ηνπ 

Π.Γ. 270/1981), γηα ην έηνο 2020. 

Λόγσ παξαίηεζεο ηνπ αλσηέξσ από ην αμίσκα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ ζα πξέπεη πξνβνύκε ζηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ από ηελ αλσηέξσ επηηξνπή. 

     ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηηο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο λα ππνδείμνπλ ηα κέιε γηα ηελ 

αλσηέξσ αληηθαηάζηαζε. 

  Οη ηξεηο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο από θνηλνύ πξόηεηλαλ ηνλ θ. Μαλάβε Γεκ. Αζαλάζην  σο ηαθηηθό 

κέινο ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Βνπδνύξε Γεώξγηνπ κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Πεξξή Νηθόιαν. 

  Η αλσηέξσ πξόηαζε ζπγθέληξσζε δεθαηέζζεξηο (14) ςήθνπο. 

   Σν  ζπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ θαη κεηά από ηελ ςεθνθνξία πνπ 

αθνινύζεζε θαη θαηόπηλ ηεο ζπδήηεζεο πνπ αθνινύζεζε όπσο εηδηθόηεξα ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

      Ορίδεη σο ηαθηηθό κέινο ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε 

αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ (αξζξ.1 ηνπ Π.Γ. 270/1981)  ηνλ θ. Μαλάβε Γεκ. Αζαλάζην, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

παξαηηεζέληνο θ. Βνπδνύξε Γεώξγηνπ. 

Αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ αλσηέξσ νξίδεηαη ν θ. Πεξξήο Νηθόιανο. 

 

 Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  43/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                    Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πρόεδρος ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ 

 

ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
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