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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ   
ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης  13ης / 07.08.2020 TAKTIKH ζσνεδρίαζης 

ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ ηοσ Γήμοσ Βέλοσ – Βότας 

 

Αριθμός Απόθαζης:   86/2020 

    Θέμα 11ο:  Περί μίζθωζης τώροσ ζηάθμεσζης οτημάηων ηοσ Γήμοσ ζηην Κοινόηηηα 

Βραταηίοσ. 

 

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     7η Ασγούζηοσ  έηοσς 2020 ημέρα  Παραζκεσή  

και ώρα    21:00  ζπλεδξίαζε δηα δώζεο, θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ , ην  Γεκνηηθό   Σπκβνύιην Βέινπ 

Βόραο ζε ζπλεδξίαζε   ηαθηηθή , ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. πξση. 6087/03.08.2020 (Ορθ. Δπαν.) έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., πνπ επηδόζεθε λόκηκα θαη έγθαηξα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 

3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη , ζε θάζε έλα Γεκνηηθό Σύκβνπιν θαζώο θαη ζηνλ Γήκαξρν 

θ. Παπαθπξηάθν Αλλίβα, ν νπνίνο  παξαβξέζεθε.  

       Αθνινύζσο δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, πσο ππήξρε λόκηκε 

απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27 κειώλ, παξαβξέζεθαλ παξόληα 25 θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 

4. Ράπηες Θεόδωρος 

5. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

6. Μπεθηάρες Γεκήηρηος 

7. Μαζηοράθος Άγγειος 

8. Καρατοληδίηες Κωλ/λος 

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. Γεκεηρίοσ Μαρία 

18. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

19. Ληάθος Μηταήι 

20. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

21. Βοσδούρες Νηθόιαος 

22. Κακπίηες Γεώργηος 

23. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

24. Καραθωηηάς Γεώργηος 

25. Μπηηζάθοσ Αζπαζία 

 

                1.- Παληαδής Παλαγηώηες 

                2.- Περρής Νηθόιαος   
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     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα ην 11ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ζηελ 

κίζζσζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ ζηελ Κνηλόηεηα Βξαραηίνπ, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ 

ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ, ε νπνία έρεη  όπσο παξαθάησ: 

  
Θέμα:  Μίζθωζη τώροσ ζηάθμεσζης οτημάηων ηοσ Γήμοσ ζηην Κοινόηηηα Βραταηίοσ 
 
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε ην θπθινθνξηαθό πξόβιεκα πνπ ππάξρεη ζηελ Κνηλόηεηα Βξαραηίνπ, ην νπνίν 
θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλν, πξνηείλoπκε  ζηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηε ιήςε 
απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κίζζσζεο αθηλήηνπ ή αθηλήησλ.   
Τν αθίλεην πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε θνληηλή απόζηαζε από ην θέληξν ηνπ Βξαραηίνπ θαη λα έρεη έθηαζε πεξίπνπ 
1.500 η.κ. . 
Αλ δελ βξεζεί αθίλεην κε ηελ παξαπάλσ έθηαζε, ζα γίλνπλ δεθηά πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο αθίλεηα κηθξόηεξνπ 
εκβαδνύ, ηα νπνία ζα έρνπλ εληαίν εκβαδόλ πεξίπνπ 1.500 η.κ. . 
Θα πξέπεη λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκν από νρήκαηα θαη ε κνξθνινγία ηνπ λα ην θαζηζηά θαηάιιειν γηα ππαίζξην 
ρώξν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ. Να είλαη ειεύζεξν θηηζκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ππθλώλ δέληξσλ.    
       

Ο Γήμαρτος 
             Αννίβας Παπακσριάκος 

 

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

πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

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

κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ ζηε Κνηλόηεηα Βξαραηίνπ,  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΄. Δγθξίλεη ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ ζηελ Κνηλόηεηα Βξαραηίνπ γηα  ρώξν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ .         

 Β΄. Τν ππό κίζζσζε αθίλεην ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε θνληηλή απόζηαζε από ην θέληξν ηνπ 

Βξαραηίνπ θαη λα έρεη έθηαζε πεξίπνπ 1.500 η.κ. . 

Αλ δελ βξεζεί αθίλεην κε ηελ παξαπάλσ έθηαζε, ζα γίλνπλ δεθηά πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο αθίλεηα 

κηθξόηεξνπ εκβαδνύ, ηα νπνία ζα έρνπλ εληαίν εκβαδόλ πεξίπνπ 1.500 η.κ. . 

Θα πξέπεη λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκν από νρήκαηα θαη ε κνξθνινγία ηνπ λα ην θαζηζηά θαηάιιειν γηα 

ππαίζξην ρώξν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ. Να είλαη ειεύζεξν θηηζκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ππθλώλ 

δέληξσλ.    

           Γ΄.  Η απαηηνύκελε πίζησζε ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 10.6231.03 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. 

 

 Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  86/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                  Τα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πρόεδρος ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

ΓΡΑΛΗ ΜΙΥΑΗΛ 
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