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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                     Ορκι Επανάλθψθ                    
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                   
                                                            

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  13θσ/ 15.06.2022 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 38/2022 

Θζμα 1ο Ε.Η.Δ. : Αναγκαιότθτα μίςκωςθσ ακινιτου για τισ ςυνεδριάςεισ του Δθμοτικοφ 

υμβουλίου ςτθν ζδρα του Διμου ςτο Ζευγολατιό.  

 
τθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμοτικοφ χολείου Βζλου ςτθν Κοινότθτα Βζλου ςιμερα 
τθν 15θ του μθνόσ Ιουνίου θμζρα Σετάρτθ του ζτουσ 2022 και ώρα 20.30 ςυνιλκε ςε τακτικι 
ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 4052/10.06.2022 ζγγραφθ 
πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΣΡΩΓΑΔΗ, που επιδόκθκε 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 
ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ  
παραβρζκθκε.  
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα είκοςι (20) μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                ΑΠΟΝΣΕ  
                 1.    Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ, Πρόεδροσ                                                         1. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                   
                 2.    Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ. , Αντιπρόεδροσ                               2. Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                        
                 3.    Περρισ Νικόλαοσ, Γραμματζασ                                                           3. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                            
                 4.     Καλλίρθ Μαρία                                                                                      4. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ      
                 5.     Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ                                                                    5. Κατςιφώλθσ Παναγιώτθσ          

6.    Δαλθβίγκασ Γεώργιοσ                                                                            6. Καραφωτιάσ Γεώργιοσ        
                 7.    δράλθσ Μιχαιλ                                                                                     7. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ                                                                                
                 8.   Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                             
                 9.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                        (δεν προςιλκαν αν και 
                 10.  Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                   προςκλικθκαν νόμιμα) 
                 11.   Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ          
                 12.  Ρόηοσ Νικόλαοσ               
                 13.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                                                                                                                                                                                                
                 14.  Πανταηισ Παναγιώτθσ                                                                             
                 15.  Ραχανιώτθσ Νικόλαοσ                                                                              
                 16.  Δθμθτρίου Μαρία          
                 17.  Βουδοφρθσ Νικόλαοσ 
                 18.  Λιάκοσ Μιχαιλ -  αποχώρθςε ςτο 6ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ                                                                                                                                                                                                                                                      
                 19.  Καμπίτθσ Γεώργιοσ   - αποχώρθςε ςτο 6ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                 20.  Μπιτςάκου Αςπαςία - αποχώρθςε ςτο 6ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
             
                                                                                                                                                                                                                
 
 
            τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
            Παραβρζκθκε  ςτθ ςυνεδρίαςθ  ο κ. Ευάγγελοσ Δαγρζσ  - Πρόεδροσ  Νεράντηασ 
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        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
        1.   Καλαντηισ Δθμιτριοσ           Πρόεδροσ  τιμάγκασ       2. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Σαρςινων 

3    Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου              4. Βαςιλείου Γεϊργιοσ        Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ   6. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ  Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
7.  Χαςαπάκθσ Αργφριοσ           Πρόεδροσ Μπολατίου      8.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ          Πρόεδροσ ουλθναρίου    

        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ       10. Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ  Πρόεδροσ Ευαγγελίςτριασ  
      11.  Μπουγάσ Κων/νοσ                Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου  12. Κεχαγιάσ Περίανδροσ       Πρόεδροσ Βοχαικοφ 
      13. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ         Πρόεδροσ   Κρθνϊν            14. Μπακιρτηισ Εμμανουιλ   Πρόεδροσ Χαλκείου          
 

Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 1ο κζμα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ «Αναγκαιότθτα μίςκωςθσ ακινιτου 
για τισ ςυνεδριάςεισ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ςτθν ζδρα του Διμου ςτο Ζευγολατιό» και 
ενθμζρωςε τα μζλθ για τθν ειςιγθςθ που κοινοποιικθκε ςιμερα 15 Ιουνίου από το Γραφείο 
Δθμάρχου ςτο Γραφείο του Δθμοτικοφ υμβουλίου.  
Προκειμζνου να ςυηθτθκεί το κζμα πρζπει να πάρουμε απόφαςθ για το κατεπείγον του κζματοσ.  
Σο Δθμοτικό υμβοφλιο αποδζχκθκε ομόφωνα τθ ςυηιτθςθ του εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ  
κζματοσ κρίνοντάσ το ωσ κατεπείγον, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 74 παρ. 5 του Ν. 
4555/2018. 
τθ ςυνζχεια πιρε το λόγο ο Αντιδιμαρχοσ Οικονομικϊν κ. δράλθσ και ζκεςε υπόψθ των μελϊν 
τθν από 15-06-2022 ειςιγθςθ, ωσ κάτωκι:  
 

             
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  

ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                        ΖΜ/ΝΗΑ:   15-6-2022 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ                                                Αξ.Πξωη.:  Γ.Τ 

         

Γξαθείν Γεκάξρνπ 

Πιεξνθνξίεο:Mαζνύξε Αηθ.                                      Πξνο  Γεκνηηθό πκβνύιην 

Σειέθωλν:     2741360520                                                           

 

Θέκα:  Αλαγθαηόηεηα κίζζωζεο  αθηλήηνπ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζηελ έδξα 

ηνπ Γήκνπ ζην Εεπγνιαηηό.             

 

αο γλωξίδνπκε όηη νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζηεγάδνληαη ζε δηάθνξα θηίξηα, ηδηόθηεηα θαη κηζζωκέλα, 

θαζόηη δελ έρεη νινθιεξωζεί ε θαηαζθεπή ηνπ Γεκαξρείνπ ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ πνπ ζα κπνξνύζε λα 

ζηεγάζεη όιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

 

ηελ θνηλόηεηα Εεπγνιαηηνύ ιόγω ηεο ιήμεο κίζζωζεο ηεο αίζνπζαο πνπ ζηέγαδε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην πξνηείλεηαη ε εθ λένπ κίζζωζε αθηλήηνπ πνπ ζα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

 

Σν πξνο κίζζωζε νίθεκα ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ Κνηλόηεηα Εεπγνιαηηνύ, λα είλαη ηζόγεην θαη 

έθηαζεο ηνπιάρηζηνλ 150 η.κ. 
 

Ο Γήκαξρνο 

             Αλλίβαο Παπαθπξηάθνο 
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Στθ ςυνζχεια πιρε το λόγο ο κ. Περρισ και ζκεςε ερϊτθμα προσ τον Αντιδιμαρχο Οικονομικϊν και 
Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ μίςκωςθσ ακινιτων, ωσ προσ τθν διαδικαςία που είχε ξεκινιςει από το 
Διμο για το ίδιο κζμα το 2020 και ηιτθςε ενθμζρωςθ αν θ διαδικαςία τθσ μίςκωςθσ είχε κθρυχκεί 
άγονθ και αν ζχει λιξει οριςτικά εφόςον εκκρεμεί δικαςτικι απόφαςθ.  
Επιπλζον τόνιςε ότι κεωρεί πωσ κα δθμιουργθκεί πρόβλθμα ςτθ νζα διαδικαςία για τθ μίςκωςθ 
ακινιτου αφοφ δεν ζχει κλείςει οριςτικά θ προθγοφμενθ και πρότεινε να ελεγχκοφν οι διαδικαςίεσ 
περί ςφνταξθσ νζου πρακτικοφ και δικαςτικϊν αποφάςεων.  
Ο Πρόεδροσ του Δ.Σ. κ. Τρωγάδθσ είπε ότι μζχρι τθ λιξθ τθσ κθτείασ του ωσ Πρόεδροσ τθσ 
επιτροπισ μίςκωςθσ ακινιτων δεν είχε ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία διότι ζπρεπε να επαναλθφκεί θ 
ψθφοφορία, να ςυνταχκεί νζο πρακτικό με τισ απόψεισ των τριϊν μελϊν και να ςταλεί ο φάκελοσ 
ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελ/ςου Ν. Κορινκίασ για ζλεγχο.  
Μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τθσ επιτροπισ ςυγκροτικθκε νζα επιτροπι και ωσ Πρόεδροσ ορίςκθκε ο 
κ. Σδράλθσ και ηιτθςε ενθμζρωςθ επί τουσ κζματοσ από τον κ. Σδράλθ.   
Ο κ. Σδράλθσ ενθμζρωςε τουσ Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ ότι δεν ςυνεδρίαςε εκ νζου θ επιτροπι 
μίςκωςθσ ακινιτων κακϊσ είχε απορριφκεί θ απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθσ 
των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ του μιςκϊματοσ από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελ/ςου το 
2020 και κεωρεί ότι το κζμα ζχει λιξει. 
 τθ ςυνζχεια ςυηθτικθκε το κζμα των τετραγωνικϊν μζτρων του ακινιτου και πρότειναν να 
αλλαχκεί το «τουλάχιςτον 150» και να γίνει περίπου 150 τμ.  
τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ κάλεςε το ςυμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά. 
Σο ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από ςυηιτθςθ  
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

- Αποδζχεται τθ ςυηιτθςθ του εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ κζματοσ, κρίνοντάσ το ωσ 
κατεπείγον.  

- Εγκρίνει τθ μίςκωςθ ακινιτου ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ για τισ ανάγκεσ ςυνεδριάςεων 
του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 

- Σο υπό μίςκωςθ ακίνθτο πρζπει να είναι ιςόγειο, περίπου 150 τμ και να καλφπτει τισ 
ανάγκεσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 

- ε επόμενθ αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ κα γίνει ειςαγωγι νζου ΚΑ ΕΞ 10.6232.02 
με περιγραφι «Μίςκωμα κτθρίου Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ – Αίκουςα Δ..» με ποςό 
2.500,00 Ευρω.  

- Για τθ μίςκωςθ του ακινιτου κα διενεργθκεί δθμοπραςία με όρουσ που κα κακορίςει θ 
Οικονομικι Επιτροπι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ/τοσ 270/81 και του αρκρ. 194 Ν. 
3463/2006.  
 
 
 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 38/2022 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
 
 

                                                                  ΒΑΙΛΕΙΟ  ΣΡΩΓΑΔΗ  
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