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Αριθμός απόφαζης : 387 / 2015

Από ημ με ανηζμό 22/2015 πναθηηθό ζοκεδνίαζεξ

Α Ν Α Ρ Σ Ε Σ Γ Α  Σ Ο Δ Ζ Α Δ Ζ ΗΣ Τ Ο

Θέμα: Λήρε απόθαζεξ γηα ηε μίζζςζε εκόξ (1) αθηκήημο Γ=80,00
η.μ. θαη άκς, γηα ηε ζηέγαζε ημο 14 μο Νεπηαγςγείμο ημο Δήμμο
Κμδάκεξ.
Σήμενα ηεκ 6η Νοεμβρίοσ 2015, εμένα Παναζθεοή θαη ώνα 13 : 00, ε Οηθμκμμηθή
Γπηηνμπή (άνζνμ 72 ημο Ν. 3852/2010 η.Α΄) ζοκήιζε ζε ηαθηηθή ζοκεδνίαζε ζημ
Δεμανπηαθό Καηάζηεμα Κμδάκεξ (Π. Νίθεξ 1, Κμδάκε) θαη ζηεκ αίζμοζα ηςκ
ζοκεδνηάζεςκ αοηήξ, ύζηενα από ηεκ πνόζθιεζε ημο Πνμέδνμο, με ανηζμ. πνςη.
61.821/02.11.2015 πμο δεμμζηεύζεθε θαη επηδόζεθε με απμδεηθηηθό ζηα μέιε ηεξ,
ζύμθςκα με ημ άνζνμ 75 ημο Ν. 3852/2010 ¨Νέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ
θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνόγναμμα Καιιηθνάηεξ¨ (ΦΓΚ 87/ η.
Α΄/07.06.2010).
Πνηκ από ηεκ έκανλε ηεξ ζοκεδνίαζεξ μ Πνόεδνμξ δηαπίζηςζε όηη από ηα εκκέα (9)
μέιε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ (ΑΔΣ 402/07.09.2014), βνέζεθακ πανόκηα ηα έλη (6)
ήημη:
ΠΑΡΟΝΣΓ

ΑΠΟΝΣΓ

1. Ιςακκίδεξ Γιεοζένημξ, ςξ Πνόεδνμξ
2. Βαιαήξ Γεώνγημξ
3. Λαβακηζηώηεξ Γεώνγημξ
4. Ληάθμξ Γοζύμημξ (Θέμεξ)
5. Σηώμμξ Νηθόιαμξ
6. Μαιμύηαξ Λάδανμξ

1. Γθμύμαξ Βαζίιεημξ (Λάθεξ)
2. Καναπάηζημξ Γοάγγειμξ
3. Τμομπμοιίδμο Πανζέκα (Νμύια)
μη μπμίμη ακ θαη θιήζεθακ
κόμημα, δεκ πνμζήιζακ

Μεηά ηε δηαπίζηςζε ηεξ απανηίαξ (άνζνμ 75 ημο Ν. 3852/2010 η.Α΄) μ Πνόεδνμξ
θήνολε ηεκ έκανλε ηεξ ζοκεδνίαζεξ πανόκημξ θαη ημο γναμμαηέα ηεξ Οηθμκμμηθήξ
Γπηηνμπήξ Γνεγμνηάδε Ιςάκκε, θιάδμο ΤΓ Δημηθεηηθμύ – Λμγηζηηθμύ, θαη εηζεγήζεθε ηα
παναθάης :
Ο Πνόεδνμξ πνηκ ηε ζοδήηεζε ηςκ ζεμάηςκ έζεζε οπόρε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ
ημ αθόιμοζμ 5 μ ζέμα (πεν. 3) εθηόξ εμενεζίαξ δηάηαλεξ θαη δήηεζε κα θνηζεί ακ ημ
ζέμα είκαη θαηεπείγμκ, ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παναγν. 3 ημο άνζνμο 75 ημο Ν.
3852/2010.
Η Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή μμόθςκα έθνηκε ημ ζέμα ςξ θαηεπείγμκ θαη απμθάζηζε ηε
ζοδήηεζή ημο.
Σημ άνζνμ 72 (παν. 1 εδαθ. ε) ημο Ν. 3852/2010 ¨Νέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ
Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνόγναμμα Καιιηθνάηεξ¨ (Φ.Γ.Κ.
87/ η. Α΄/07.06.2010) ακαθένεηαη όηη ε ανμμδηόηεηα ζύκηαλεξ ηεξ δηαθήνολεξ,
δηελαγςγήξ θαη θαηαθύνςζεξ όιςκ ηςκ δεμμπναζηώκ ζύμθςκα με ηεκ θείμεκε κμμμζεζία
είκαη ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ.
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Με ηεκ ανηζμό 225/ 2015 απόθαζή ημο ε μπμία ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ ανηζμό
298/2015 απόθαζή, ημ Δεμμηηθό Σομβμύιημ απμθάζηζε, ηε μίζζςζε αθηκήημο γηα ηε
ζηέγαζε ημο 14 μο Νεπηαγςγείμο ημο Δήμμο Κμδάκεξ, με θακενή μεημδμηηθή πνμθμνηθή
δεμμπναζία, γηα πέκηε (5) έηε θαη ε Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή με ηεκ ανηζμό 226/2015
(ΑΔΑ:6ΓΚ4ΩΛΠ-ΥΤΦ) απόθαζή ηεξ θαζόνηζε ημοξ όνμοξ δηαθήνολεξ ηεξ δεμμπναζίαξ
θαη με ηεκ ανηζμ. πνςη. 47201/26.08.2015 (ΑΔΑ:6ΥΑΦΩΛΠ-ΛΜΠ) θαη με ηεκ ανηζμ.
πνςη. 47202/26.08.2015 (ΑΔΑ:Ω7ΦΔΩΛΠ-ΘΗΜ) ακαιοηηθή δηαθήνολε θαη
πνόζθιεζε εθδήιςζεξ εκδηαθένμκημξ ημο Δεμάνπμο, ακηίζημηπα, θαιμύκηακ μη
εκδηαθενόμεκμη ηδημθηήηεξ θαηάιιειςκ αθηκήηςκ γηα ημκ παναπάκς ζθμπό, κα
οπμβάιιμοκ μέπνη ηεκ Παναζθεοή 18 Σεπηεμβνίμο 2015 έγγναθε εθδήιςζε
εκδηαθένμκημξ ζημ Γναθείμ Αθίκεηεξ Πενημοζίαξ (Δεμανπείμ, Πι. Νίθεξ 1 501 00
Κμδάκε, ηει. 24613 50319, θ. Γθιηάκα Αζεκά ).
Τμ γναθείμ Αθίκεηεξ πενημοζίαξ ζημ από 03.11.2015 οπενεζηαθό ημο ζεμείςμα με ζέμα
«Η με ανηζμ. πνςη. 47201/26.08.2015 ακαιοηηθή δηαθήνολε μίζζςζεξ αθηκήημο γηα ηε
ζηέγαζε ημο 14 μο Νεπηαγςγείμο» ακαθένεη ηα παναθάης :
«………Γηα ηεκ αν. πνςη. 47201/26-8-2015 ακαιοηηθή δηαθήνολε μίζζςζεξ αθηκήημο ε
όνμη ηεξ μπμίαξ θαζμνίζηεθακ με ηεκ με ανηζμό 226/2015 απόθαζε ηεξ Οηθμκμμηθήξ
Γπηηνμπήξ «πενί θαζμνηζμμύ ηςκ όνςκ ηεξ δηαθήνολεξ», γηα ηε ζηέγαζε ημο 14μο
κεπηαγςγείμο, δεκ εθδήιςζε εκδηαθένμκ θακέκαξ, μπόηε πνμηείκμομε ημκ ηενμαηηζμό
ημο δηαγςκηζμμύ….».
Ύζηενα από ηα παναπάκς, μ Πνόεδνμξ πνόηεηκε, κα ηενμαηίζμομε ημ δηαγςκηζμό γηα
ηεκ ακςηένς μίζζςζε θαη κα παναπέμρμομε ημ ζέμα ζημ Δεμμηηθό Σομβμύιημ γηα ηηξ
παναπένα εκένγεηέξ ημο, ζύμθςκα με ηεκ ακςηένς εηζήγεζε ημο γναθείμο Αθίκεηεξ
πενημοζίαξ ημο Δήμμο.
Σηε ζοκέπεηα μ Πνόεδνμξ, θάιεζε ηεκ Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή κα απμθαζίζεη ζπεηηθά.
Η Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή αθμύ έιαβε οπόρε:
1. Τηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 72 (παν. 1 εδαθ. ε) ημο Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνόγναμμα
Καιιηθνάηεξ¨ (ΦΓΚ 87/η. Α΄/07.06.2010).
2. Τηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 194 ημο Ν. 3463/2006 ¨Δεμμηηθόξ & Κμηκμηηθόξ
Κώδηθαξ¨ (ΦΓΚ 114/ η.Α΄/08.06.2006)
3. Τηξ δηαηάλεηξ ημο Π.Δ. 270/81 «πενί θαζμνηζμμύ ηςκ μνγάκςκ, ηεξ δηαδηθαζίαξ
θαη ηςκ όνςκ δηεκένγεηαξ δεμμπναζηώκ δη' εθπμίεζηκ ή εθμίζζςζηκ πναγμάηςκ ης κ
δήμςκ θαη θμηκμηήηςκ» (ΦΓΚ 77/η.Α΄/30.03.1981)
4. Τε με ανηζμό 225/2015 απόθαζε ημο Δεμμηηθμύ Σομβμοιίμο ε μπμία
ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ ανηζμό 298/2105 απόθαζε ¨πενί ηνόπμο εθηέιεζεξ ηεξ
μίζζςζεξ¨
5. Τε με ανηζμό 226/2015 (ΑΔΑ:6ΓΚ4ΩΛΠ-ΥΤΦ) απόθαζε ηεξ Οηθμκμμηθήξ
Γπηηνμπήξ ¨πενί θαζμνηζμμύ ηςκ όνςκ ηεξ δηαθήνολεξ¨
6. Τεκ παναπάκς ακαιοηηθή εηζήγεζε ημο Πνμέδνμο θαη ύζηενα από δηαιμγηθή
ζοδήηεζε,
ΑΠΟΦΑΖΔΓΖ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Δηαπηζηώκεη όηη δεκ έθενε απμηέιεζμα
47201/26.08.2015
(ΑΔΑ:6ΥΑΦΩΛΠ-ΛΜΠ)
η

(άγμκε) ε
θαη
με

με ηεκ ανηζμ.
ηεκ
ανηζμ.
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47202/26.08.2015 (ΑΔΑ:Ω7ΦΔΩΛΠ-ΘΗΜ) ακαιοηηθή δηαθήνολε θαη πνόζθιεζε
εθδήιςζεξ εκδηαθένμκημξ ημο Δεμάνπμο, ακηίζημηπα, γηα ηε μίζζςζε εκόξ (1) αθηκήημο
Γ=80,00 η.μ. θαη άκς, γηα ηε ζηέγαζε ημο 14 μο Νεπηαγςγείμο ημο Δήμμο Κμδάκεξ, δηόηη
δεκ εθδειώζεθε θακέκα εκδηαθένμκ.
Β. Τενμαηίδεη ημ δηαγςκηζμό γηα ηε μίζζςζε εκόξ (1) αθηκήημο Γ=80,00 η.μ. θαη άκς, γηα
ηε ζηέγαζε ημο 14 μο Νεπηαγςγείμο ημο Δήμμο Κμδάκεξ, γηα ημοξ ιόγμοξ πμο ακαιοηηθά
ακαθένμκηαη ζημ ζθεπηηθό ηεξ πανμύζαξ.
Γ. Η πανμύζα απόθαζε κα ακανηεζεί ζημ δηαδίθηομ (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΓΚ 112/η.Α) θαη κα δεμμζηεοηεί ζηεκ ηζημζειίδα ημο Δήμμο
(www.kozanh.gr) (παν. 4 ημο άνζνμο 6 ημο Ν. 4071/2012, ΦΓΚ 85/η.Α)
Δ. Ακαζέηεη ζημκ θ. Πνόεδνμ ηηξ παναπένα εκένγεηεξ.

Η πανμύζα απόθαζε πήνε ανηζμό 387 / 2015
Τμ πανόκ πναθηηθό ζοκηάπζεθε θαη οπμγνάθηεθε ςξ ελήξ:
Ο Πρόεδρος

Σα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιςακκίδεξ Γιεοζένημξ
Δήμανπμξ Κμδάκεξ

(Τ.Υ)
Βαιαήξ Γεώνγημξ
Λαβακηζηώηεξ Γεώνγημξ
Ληάθμξ Γοζύμημξ (Θέμεξ)
Σηώμμξ Νηθόιαμξ
Μαιμύηαξ Λάδανμξ

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό ζ π α ζ μ α
Κμδάκε, 6 Νμεμβνίμο 2015
Ο Γναμμαηέαξ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2015.11.27 11:13:48 EET

Γνεγμνηάδεξ Ιςάκκεξ

η
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