
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ   
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης  18ης / 21.12.2020 TAKTIKH ζσνεδρίαζης 

ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ ηοσ Γήμοσ Βέλοσ – Βότας 

 

Αριθμός Απόθαζης:   119/2020 

    Θέμα 4ο:  Μίζθωζη οικήμαηος ζηέγαζης ηοσ Κοινωνικού Πανηοπωλείοσ ηοσ Γήμοσ. 

 

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     21η Γεκεμβρίοσ  έηοσς 2020 ημέρα  Γεσηέρα  

και ώρα    13:00  έσο 15:00 ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ην  Γεκνηηθό   πκβνύιην Βέινπ 

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

αξηζ.  πξση. 10667/17.12.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε 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 26, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία  

απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Ράπηες Θεόδωρος 

4. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

5. Μπεθηάρες Γεκήηρηος 

6. Μαζηοράθος Άγγειος 

7. Καρατοληδίηες Κωλ/λος 

8. Καιιίρε Μαρία 

9. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

10. ηάτος Αλδρέας 
11. Ρόδος Νηθόιαος 
12. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος 

13. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

14. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

15. Ραταληώηες Νηθόιαος 

16. Παληαδής Παλαγηώηες 

17. Γεκεηρίοσ Μαρία 

18. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

19. Ληάθος Μηταήι 

20. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

21. Βοσδούρες Νηθόιαος 

22. Κακπίηες Γεώργηος 

23. Περρής Νηθόιαος 

24. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

25. Καραθωηηάς Γεώργηος 

 

1. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 

 

 

 

 

 

            Αν και προζκλήθηκαν νόμιμα  

                    δεν προζήλθαν 

 

    

                 

 

ΑΔΑ: ΩΦΝ8Ω9Π-ΟΓΠ



26. Μπηηζάθοσ Αζπαζία 
 

  

   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ην 4ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ζηελ 

κίζζσζε νηθήκαηνο ζηέγαζεο ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ, έζεζε ππόςε κειώλ ηελ 

θαησηέξσ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ: 

ΔΗΖΓΖΖ 

ηνλ Κ.Α. 10.6232.10 ηνπ πξνϋ/ζκνύ έηνπο 2020 ππάξρεη αλαγεγξακκέλε πίζησζε κε πεξηγξαθή «Μίζζσκα αθηλήηνπ  

γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ ζηε Γ. Κ. ΒΔΛΟΤ» , ηνπ νπνίνπ ην κίζζσκα έρεη ιήμεη. 

   Με ηελ ππ’αξηζ. 211/2019 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ απνθαζίζζεθε ε εθ λένπ κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηνλ 

αλσηέξσ ζθνπό, γηα ην νπνίν όκσο δελ βξέζεθε θαλέλα θαηάιιειν νίθεκα γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Κνηλσληθνύ 

Παληνπσιείνπ. 

    Δπεηδή είλαη επηηαθηηθή αλάγθε  ε κίζζσζε αθηλήηνπ πνπ ζα θηινμελεί ην Κνηλσληθό Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ, ζα 

πξέπεη λα πξνβνύκε άκεζα ζηελ εθ λένπ δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπό . 

  Γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ πξνηείλεηαη ε κίζζσζε αθηλήηνπ ζηε Κνηλόηεηα Βέινπ, πιεζίνλ ηνπ 

ππάξρνληνο Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, κε εκβαδόλ ηνπιάρηζηνλ 70 η.κ. θαη ην νπνίν λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε κε 

πδξνρξσκαηηζκνύο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. 

    Καιείηαη ην Γ.. λα απνθαζίζεη γηα ηελ αλαγθαηόηεηαο ηεο κίζζσζεο νηθήκαηνο όπσο αλσηέξσ πξνθεηκέλνπ λα 

αθνινπζήζεη δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 
ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ ΑΝΝΗΒΑ 

 

Ο θ. Ραραληώηεο δήισζε : «Ψεθίδνπκε ζεηηθά ιέγνληαο όηη παξ’ όηη γλσξίδνπκε όηη έρεη γίλεη εξγαιείν 

ςεθνζεξίαο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ ζηελώλ ζπλεξγαηώλ ηνπ, δελ κπνξνύκε λα κε ζηεξίμνπκε απηή ηε 

δνκή!». 

 

        Σν Γεκνηηθό ζπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη κεηά από 

ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε  όπσο εηδηθόηεξα ζηα  πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 
         Α΄. Δγθξίλεη ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ ζηε Κνηλόηεηα Βέινπ γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ Κνηλσληθνύ 

Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ. 

           Β΄. Σν ππό κίζζσζε αθίλεην ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ ππάξρνληνο Γεκνηηθνύ 

Καηαζηήκαηνο, λα είλαη ηζόγεην, έθηαζεο πεξίπνπ 70 η.κ. , λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο  ζηέγαζεο ηνπ 

Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ θαη ην νπνίν λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε κε πδξνρξσκαηηζκνύο 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. 

           Γ΄.  Η απαηηνύκελε πίζησζε ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 10.6232.10  ηνπ ηξέρνληνο πξνϋ/ζκνύ. 

           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.  119/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                  Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πρόεδρος ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 

ΑΔΑ: ΩΦΝ8Ω9Π-ΟΓΠ
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