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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ               
& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ       
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Tειέθσλν: 213-2004-616 
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ΑΠΟΠΑΜΑ 

                                                      Από ηα πξαθηηθά ηεο 14 / 2022 πλεδξίαζεο 
  
Αξηζκ. Απνθ. 37 / 2022               

           ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Λήςε απόθαζεο γηα ηε κίζζσζε ρώξνπ γηα ηε 

κεηαζηέγαζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηεύζπλζεο 

Καζαξηόηεηαο θαη ηνπ Τκήκαηνο Πξαζίλνπ 

 

ηελ Αγία Παξαζθεπή ζήκεξα ηελ 13.04.2022 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 17:00 

δηεμήρζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 

4555/18 θαη ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Π.Ν.Π. (ΦΔΚ  55/11.03.2020 ηεύρνο Α’) 

Σαθηηθή πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 

9210/08.04.2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλαλ από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο. Αθνύ δηαπηζηώζεθε 

όηη ππάξρεη απαξηία δεδνκέλνπ όηη από ην ζύλνιν ησλ - 33 - κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα ηα - 20 - αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. Κιεζείο λόκηκα παξίζηαηαη ν θ. Γήκαξρνο. 

 

                    ΠΑΡΟΝΣΔ                  ΑΠΟΝΣΔ 

1. Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 
2. άξθνπιαο Βαζίιεηνο 
3. Γάβαξε Διέλε 
4. Μαιάκνο Νηθόιανο 
5. Αξγπξόο Ησάλλεο 
6. Παλαγόπνπινο Νηθόιανο 
7. Λέθθαο Γηνλύζηνο 
8. ηαζόπνπινο Ησάλλεο 
9. Γθόλεο Παλαγηώηεο 
10. Κνληνπνύινπ Μαξία 
11. Κνληαμήο Γεκήηξηνο 
12. Οηθνλόκνπ Γεώξγηνο 
13. Μπισλάθεο Ησάλλεο  
14. Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο 
15. Γάθε Άλλα 
16. Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο  
17. Αλησλίνπ Παλαγηώηεο 
18. Σζηκπνπθάθεο Γεώξγηνο 
19. Γθηδηώηεο Αλδξέαο  
20. Ρέγαο Γεκήηξηνο 

 
 
 

1. Κσβαίνο – Νηνύζθνο Νηθόιανο 
2. Γεξκαηάο Ησάλλεο 
3. Κσζηόπνπινο Σηκνιέσλ 
4. Φσηεηλνύ Εσή 
5. Παπακηραήι σηήξηνο 
6. Γθηόθα Σεξςηρόξε  
7. Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία  
8. Μνπρηνύξε Γεξαζηκία  
9. Νηθνιαθνπνύινπ-Ννύιε Βαζηιηθή 
10. Λνγνζέηεο Ησάλλεο  
11. Γηαθνγηάλλεο Πέηξνο 
12. Εόκπνιαο Νηθόιανο 
13. Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα 
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ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ – ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ                                          

1. Παξίζηαηαη ν Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Γξ. Κύξθνο Μηιηηάδεο, ε Πξντζηακέλε ηνπ Σ.Γ.Ο. 

θα. Παηζνύ Δπθξνζύλε, ν Ννκηθόο ύκβνπινο ηνπ Γήκνπ θ. Λαδνπξάο 

Γεώξγηνο, ν Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ .Δ.Ρ.Γ.Α.Π. θ. Βαμεβάλεο 

Ησάλλεο θαη ν Πξόεδξνο ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ 

Κνληνπεύθνπ Παξαδείζνπ Πεπθαθίσλ θ. Αβξακίδεο Αλδξέαο. 

2. Αλαθνηλώζεηο. 

3. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Αλαθνηλώζεσλ πξνζήιζαλ νη θ. Κσζηόπνπινο Σ., 

Γεξκαηάο Η., Ατδίλε-Παπαζηδέξε ., Παπακηραήι . 

4. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Ζ.Γ. πξνζήιζαλ νη θ.θ. Κσβαίνο-Νηνύζθνο Ν., 

Γθηόθα Σ., Νηθνιαθνπνύινπ-Ννύιε Β., Λνγνζέηεο Η., Γηαθνγηάλλεο Π. θαη 

Εόκπνιαο Ν. 

5. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Ζ.Γ. απνρώξεζε ν θ. Λνγνζέηεο Η.  

6. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 2ν Ζ.Γ. απνρώξεζε ν θ. Γθόλεο Π. 

7. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 3ν Ζ.Γ. ζέκα ε θα. Γθηόθα Σ.,  ήηαλ εθηόο 

ζπλεδξίαζεο. 

8. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 3ν Ζ.Γ. απνρώξεζαλ νη θ.θ. Παλαγόπνπινο Ν., 

ηαζόπνπινο Η., Κνληαμήο Γ., Κνληνπνύινπ Μ., Μπισλάθεο Η., Γάθε Α., 

Μνπζηόγηαλλεο Α. θαη Ρέγαο Γ. 

9. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 5ν Ζ.Γ. απνρώξεζαλ νη θ. Γθηόθα Σ. θαη 

Νηθνιαθνπνύινπ-Ννύιε Β. 

 

ΔΠΗ ΣΟΤ 2νπ Ζ.Γ. ΘΔΜΑΣΟ 
 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππόςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά ζηε «Λήςε απόθαζεο γηα ηε 

κίζζσζε ρώξνπ γηα ηε κεηαζηέγαζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο 

θαη ηνπ Τκήκαηνο Πξαζίλνπ» θαη παξαθαιώ ηνλ Γήκαξρν θ. Β. Ενξκπά λα ην 

εηζεγεζεί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: 1. ύκθσλα κε ην άξζξν 194 ηνπ Κ.Γ.Κ. γηα αθίλεηα πνπ κηζζώλνπλ νη 

δήκνη γίλεηαη δεκνπξαζία, ε νπνία δηεμάγεηαη, όπσο νξίδεη ην π.δ. 270/1981 «πεξί 

θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελεξγείαο δεκνπξαζηώλ δη’ 

εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ» (Α’ 77).Αλ ε 

δεκνπξαζία πνπ δηεμήρζε δελ απέθεξε απνηέιεζκα, κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο 

κίζζσζε, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, πνπ 

ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ. 

 

[Θα κπνξνύζε, θαηά ηε γλώκε καο, θαη’ εμαίξεζε θαη κεηά από πιήξε θαη επαξθή 

αηηηνιόγεζε,  λα γίλεη  θαη απεπζείαο (ρσξίο δεκνπξαζία) κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηηο 

αλάγθεο ελόο δήκνπ, κε αλάινγε εθαξκνγή, ηνπ άξζξνπ 191 παξ.1 εδαθ. β’ ηνπ ΚΔΚ, 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αγνξά αθηλήησλ από δήκνπο θαη  νξίδεη όηη «αλ από ην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην θξηζεί, όηη, κόλν, έλα, αθίλεην, είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

δεκνηηθνύ ζθνπνύ, ην αθίλεην απηό κπνξεί λα αγνξαζζεί απεπζείαο, κε απόθαζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειώλ ηνπ». Μάιηζηα 

θαη’ απηό ηνλ ηξόπν έρνπλ ζπλάςεη κηζζώζεηο άιινη δήκνη θαη έρνπλ θξηζεί λόκηκεο 

από ην Ε.Σ. 
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Η Οηθνλνκηθή Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ, ζηεξηδόκελε, πξνθαλώο κόλν  ζην γξάκκα ηνπ 

λόκνπ, δελ δέρεηαη ηε γλώκε καο απηή θαη απαηηεί, γηα θάζε κίζζσζε, ηε δηελέξγεηα 

δεκνπξαζίαο.] 

 

2. Γηα λα κελ δεκηνπξγεζνύλ πεξαηηέξσ θαζπζηεξήζεηο, κέρξη λα θξηζεί από ην Δ.. 

ε νξζόηεηα ηεο γλώκεο καο θαη ηεο ιεθζεζόκελεο απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ επηηαθηηθή αλαγθαηόηεηα θαη ηελ επείγνπζα 

πεξίπησζε λα κεηεγθαηαζηαζεί ην πξνζσπηθό ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο θαη ηνπ 

Σκήκαηνο Πξαζίλνπ-όπσο ε αλαγθαηόηεηα απηή έρεη εθθξαζζεί θαη’ επαλάιεςε, ζηηο 

ζπλαληήζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ κε ηνλ θ. Γήκαξρν θαη ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο-

πξνηείλεηαη λα ιεθζεί απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία:  

 

Να δηελεξγεζεί δεκνπξαζία γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ ή αθηλήησλ, γηα ηελ 

κεηεγθαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ καο, όπσο νξίδεη ην άξζξν 194 ηνπ λ. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.) θαη ην 

Π.Γ. 270/1981, «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ  

δηελεξγείαο δεκνπξαζηώλ  δη` εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ» ( ΦΕΚ Α` 77) ηνπο όξνπο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίζεη, ε αξκόδηα (άξζξν 72 

παξ.1 εδαθ. ζη) πεξίπησζε i)  γηα απηό, Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ θαη κε 

βάζε απηνύο ζα εθδώζεη ζρεηηθή λέα δηαθήξπμε- πξόζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο ν θ.  Γήκαξρνο. Ζ  δεκνπξαζία ζα γίλεη κε κέξηκλα ηεο αξκόδηαο γηα 

ηε δηεμαγσγή δεκνπξαζηώλ Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, από ηελ ζπζηαζείζα 

Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο Γεκνπξαζηώλ κίζζσζεο, εθκίζζσζεο ή εθπνίεζεο αθηλήησλ 

ηνπ Γήκνπ, πνπ απνηειείηαη από ηνλ Γήκαξρν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ σο πξόεδξν 

θαη έρεη σο κέιε δύν δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο. 

 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 

Λακβάλνληαο ππόςε:  

 Τελ θείκελε λνκνζεζία 

 

Δπί είθνζη νθηώ (28) παξεπξηζθνκέλσλ κειώλ, νη θ.θ. ηαζόπνπινο Η., Κνληνπνύινπ 

Μ., Κνληαμήο Γ., Γθηόθα Σ., Ατδίλε-Παπαζηδέξε . θαη Αλησλίνπ Π., δήισζαλ 

«Παξώλ», νη θ.θ. Οηθνλόκνπ Γ., Νηθνιαθνπνύινπ-Ννύιε Β., Μνπζηόγηαλλεο Α. θαη 

Ρέγαο Γ., δήισζαλ «Απέρσ» θαη επί ησλ θαηακεηξνύκελσλ ςήθσλ  

 

νκόθσλα 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

1. Σε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ ή αθηλήησλ, γηα ηελ 

κεηεγθαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ καο, όπσο νξίδεη ην άξζξν 194 ηνπ λ. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.) θαη 

ην Π.Γ. 270/1981, «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ  

δηελεξγείαο δεκνπξαζηώλ  δη` εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ 

θαη θνηλνηήησλ» ( ΦΕΚ Α` 77) ηνπο όξνπο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίζεη, ε αξκόδηα 

(άξζξν 72 παξ.1 εδαθ. ζη) πεξίπησζε i)  γηα απηό, Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ θαη κε βάζε απηνύο ζα εθδώζεη ζρεηηθή λέα δηαθήξπμε - πξόζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ν θ.  Γήκαξρνο.  
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     Ζ δεκνπξαζία ζα γίλεη κε κέξηκλα ηεο αξκόδηαο γηα ηε δηεμαγσγή δεκνπξαζηώλ 

Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, από ηελ ζπζηαζείζα Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο 

Γεκνπξαζηώλ κίζζσζεο, εθκίζζσζεο ή εθπνίεζεο αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ, πνπ 

απνηειείηαη από ηνλ Γήκαξρν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ σο πξόεδξν θαη έρεη σο 

κέιε δύν δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο. 

2. ηνλ ρώξν πνπ ζα κηζζσζεί κε ηελ σο άλσ αλαθεξόκελε δηαδηθαζία δελ ζα 

επηηξέπεηαη ε ύπαξμε θαη ε ζηάζκεπζε βαξέσλ νρεκάησλ, όπσο εηδηθόηεξα ζα 

δηεπθξηληζηεί ζηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Η παξνύζα απόθαζε πήξε ηνλ αξηζκό 37 / 2022 

        

      Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                      Σα Μέιε 

 

Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 

 

 

 

 

άξθνπιαο Βαζίιεηνο, Γάβαξε Διέλε, 
Μαιάκνο Νηθόιανο, Αξγπξόο Ησάλλεο, 

Κσβαίνο-Νηνύζθνο Νηθόιανο, 
Παλαγόπνπινο Νηθόιανο, Λέθθαο Γηνλύζηνο, 
Γεξκαηάο Ησάλλεο, Κσζηόπνπινο Σηκνιέσλ, 

ηαζόπνπινο Ησάλλεο, Κνληνπνύινπ Μαξία,  
Κνληαμήο Γεκήηξηνο, Παπακηραήι σηήξηνο, 

 Γθηόθα Σεξςηρόξε, Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία,  
Οηθνλόκνπ Γεώξγηνο, Ρέγαο Γεκήηξηνο, 

Νηθνιαθνπνύινπ-Ννύιε Βαζηιηθή, 
Μπισλάθεο Ησάλλεο, Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο, 

Γηαθνγηάλλεο Πέηξνο, Γάθε Άλλα, 
Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο, Εόκπνιαο Νηθόιανο, 

Αλησλίνπ Παλαγηώηεο, Σζηκπνπθάθεο Γεώξγηνο, 
Γθηδηώηεο Αλδξέαο  
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