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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ  

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 14/2017 

ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ην ηαπξό θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, 

ζήκεξα 21 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017 εκέξα Σξίηε θαη 

ώξα 19.00΄, ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Βόιβεο Ν. 

Θεζζαινλίθεο, κεηά από ηελ ππ’ αξηζ. 24.257/17-11-2017 

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 

πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζην Γεκνηηθό 

θαηάζηεκα ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ (ηαπξόο) θαζώο θαη ζηηο 

Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Αγίνπ Γεσξγίνπ, Μαδύηνπ, Απνιισλίαο, 

Αξέζνπζαο θαη Δγλαηίαο,  επηδόζεθε θαλνληθά ζηνλ Γήκαξρν θαη 

ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ 

θώδηθα θαη όκνηεο άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010 (Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο). Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, 

δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 27 

κειώλ, βξέζεθαλ παξόληα 23,  δειαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

  1.-ΘΧΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  (ΠΡΟΔΓΡΟ) 

  2.- ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

  3.- ΠΟΛΤΕΧΨΓΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 

  4.-  ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ ΑΝΓΡΔΑ  

ΑΠΟΝΣΔ Γ.. 

1.- ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ ΘΔΟΥΑΡΖ  

2.- ΗΟΡΓΑΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ    

3.- ΥΑΣΕΖ ΥΡΖΣΟ 

4.- ΒΑΗΛΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

νη νπνίνη αλ θαη θιήζεθαλ 

Αξηζ. Απνθ. 224/2017  

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 Δθκίζζσζε Γεκνηηθώλ αθηλήησλ.  
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  5.- ΠΑΠΑΓΔΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ  

 6.- ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 7.- ΗΑΓΚΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

 8.- ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ 

 9.-  ΝΑΝΑΚΟ  ΓΔΧΡΓΗΟ 

10.- ΚΑΡΑΚΗΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 

11.- ΣΟΨΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

12.- ΝΟΤΡΑΚΖ ΚΧΝ/ΝΟ 

13.- ΜΠΟΤΡΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

14.- ΥΑΣΕΖ-ΣΕΗΒΔΛΔΚΖ ΜΑΡΗΑ 

15.- ΓΟΤΣΑ       ΗΧΑΝΝΖ  

16.- ΠΑΝΣΑΚΖ ΟΤΛΣΑΝΑ 

17.- ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ ΑΝΝΑ 

18.-  ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

19.-  ΜΟΤΡΑΣΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ 

20.- ΑΡΑΦΗΓΟΤ ΠΖΝΔΛΟΠΖ 

21.- ΛΑΚΑΡΗΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

22.- ΚΑΛΟΤΓΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

23.- ΒΑΚΟΤΦΑΡΖ ΣΖΛΔΜΑΥΟ 

 

* Ο Γ.. θ. Ννπξάθεο Κσλ/λνο, 

απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε, 

πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 

αξηζ. 1 ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. κε αξηζκό 

απόθαζεο 216/2017.  

 * Ζ Γ.. θ. Υαηδή-Σδηβειέθε Μαξία, 

απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ αξηζ. 

1 ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. κε αξηζκό 

απόθαζεο 216/2017, ρσξίο λα 

λόκηκα, δελ πξνζήιζαλ.  

  

* Ο Γ.. θ. Ννπξάθεο Κσλ/λνο, 

απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε, 

πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 

αξηζ. 1 ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. κε αξηζκό 

απόθαζεο 216/2017.  

 * Ζ Γ.. θ. Υαηδή-Σδηβειέθε Μαξία, 

απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ 

αξηζ. 1 ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. κε αξηζκό 

απόθαζεο 216/2017, ρσξίο λα 

ηνπνζεηεζεί – ςεθίζεη επ απηνύ. 

* Ο Γ.. θ. Μνπξαηίδεο Κσλ/λνο, 

απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ 

αξηζ. 9 ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. κε αξηζκό 

απόθαζεο 224/2017 ρσξίο λα 

ηνπνζεηεζεί – ςεθίζεη επ απηνύ.  

Οη Γ.. θ.θ. 1.- αξαθίδνπ 

Πελειόπε, 2.- Βαζηιεηάδνπ Άλλα, 3.- 

Αλησληάδεο Γεώξγηνο θαη 4.- 

Καινύδεο Δπζηξάηηνο 

απνρώξεζαλ από ηελ ζπλεδξίαζε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ 

αξηζ. 12 ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.  κε αξηζκό 

απόθαζεο 227/2017 ρσξίο λα 

ηνπνζεηεζνύλ – ςεθίζνπλ επ 

απηνύ.  

Ο Γ.. θ. Εαθεηξίνπ Κσλ/λνο, 

απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε 

πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 

αξηζ. 14 ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.  κε 

αξηζκό απόθαζεο 229/2017.  

Ζ Γ.. θ. Πνιπδστδνπ Βαζηιηθή, 

απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε, 

πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 

αξηζ. 17 ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. κε 

αξηζκό απόθαζεο 232/2017.   
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ηνπνζεηεζεί – ςεθίζεη επ απηνύ. 

* Ο Γ.. θ. Μνπξαηίδεο Κσλ/λνο, 

απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ αξηζ. 

9 ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. κε αξηζκό 

απόθαζεο 224/2017 ρσξίο λα 

ηνπνζεηεζεί – ςεθίζεη επ απηνύ.  

Οη Γ.. θ.θ. 1.- αξαθίδνπ Πελειόπε, 

2.- Βαζηιεηάδνπ Άλλα, 3.- Αλησληάδεο 

Γεώξγηνο θαη 4.- Καινύδεο Δπζηξάηηνο 

απνρώξεζαλ από ηελ ζπλεδξίαζε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ αξηζ. 

12 ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.  κε αξηζκό 

απόθαζεο 227/2017 ρσξίο λα 

ηνπνζεηεζνύλ – ςεθίζνπλ επ 

απηνύ.  

Ο Γ.. θ. Εαθεηξίνπ Κσλ/λνο, 

απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε 

πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 

αξηζ. 14 ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.  κε αξηζκό 

απόθαζεο 229/2017.  

Ζ Γ.. θ. Πνιπδστδνπ Βαζηιηθή, 

απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε, 

πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 

αξηζ. 17 ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. κε αξηζκό 

απόθαζεο 232/2017.   

 

        Ώξα έλαξμεο ζπλεδξίαζεο 19.00΄ 

        Ώξα ιήμεο ζπλεδξίαζεο 23.12΄  

 Ο Γήκαξρνο θ. Ληάκαο Γηακαληήο, πξνζθιήζεθε θαη 

παξαβξέζεθε ζηελ ζπλεδξίαζε  ηνπ Γ..     

                 ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν γνύξνο Ν. 

Βαζίιεηνο  Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Σα αξηζ. 1, 2 & 3 ζέκαηα κε αξηζκνύο απνθάζεσλ 213,214 & 

215/2017 δελ γξάθνληαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε αιιά 
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ζπδεηήζεθαλ νκόθσλα σο θαηεπείγνληα δεκνηηθά ζέκαηα γηα ηελ 

άκεζε πξνώζεζε δεκνηηθώλ ππνζέζεσλ.   

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη 

εηζεγνύκελνο ην 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα εμήο: 

     Θέησ ππόςε ζαο:  

Α.- ηελ από 16/11/2017 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ Βόιβεο, ε νπνία έρεη σο εμήο:  

Με ηηο ππ’ αξίζκ. 1414/10.10.2013 θαη 1415/10.10.2013 
ζπκβάζεηο βξαρπρξόληαο κίζζσζεο, ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ 
εθκηζζώζεθαλ από ηελ ΔΣ.Α.Γ. Α.Δ. (Δηαηξία Αθηλήησλ Γεκνζίνπ 
Α.Δ.) ζην Γήκν Βόιβεο ηκήκα παιαηνύ αηγηαινύ εθ ηνπ ΑΒΚ 2682 
& 3276 αθηλήηνπ (θαη ζπγθεθξηκέλα ηκήκα εκβαδνύ 2.256,79 η.κ.) 
θαη ηκήκα ηνπ κε ΑΒΚ 2682 & 3276 αθηλήηνπ (θαη ζπγθεθξηκέλα 
ηκήκα εκβαδνύ 1.234,86 η.κ.) ζηε Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο Γ.Δ. Αγίνπ 
Γεσξγίνπ Γήκνπ Βόιβεο, κεηά ησλ επ’ απηώλ πθηζηακέλσλ 
θηηζκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ην Γήκν 
‘κηζζσηή’ γηα ιεηηνπξγία αλαςπθηεξίσλ, κε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο 
από 1.8.2013 έσο 31.12.2013, νη νπνίεο ήδε, κε ηηο ππ’ αξ. 
1626/14.7.2016 θαη αξ. 1627/14.7.2016 ζπκβάζεηο ηξνπνπνίεζεο 
κίζζσζεο, ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, ηξνπνπνηήζεθαλ σο πξνο 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο θαη απηή πιένλ είλαη ε 31ε.12.2017.  

Σα σο άλσ αλαςπθηήξηα, θαηόπηλ δηαδηθαζίαο 
δεκνπξάηεζεο, ππεθκηζζώζεθαλ από ην Γήκν (αξρηθό κηζζσηή) 
ζε ηδηώηεο (ππνκηζζσηέο). Οη (ππεθ)κηζζώζεηο ιήγνπλ ηελ 
31ε.12.2017.  

Με ην αξ. 23121/3.11.2017 έγγξαθό ηνπ, ν Γήκνο καο 

απέζηεηιε αίηεκα πξνο ηελ ΔΣ.Α.Γ. Α.Δ., κε ην νπνίν δεηείηαη λα 

ιάβεη ζεηηθή απόθαζε γηα έγθξηζε ππνγξαθήο λέαο ζύκβαζεο 

κίζζσζεο κεηαμύ ΔΣ.Α.Γ. ΑΔ θαη Γήκνπ Βόιβεο γηα ηα ελ ιόγσ 

ηκήκαηα ησλ αθηλήησλ ΑΒΚ 2682 θαη ΑΒΚ 3276, πξηλ ηε ιήμε ησλ 

ππαξρνπζώλ ζπκβάζεσλ ηξνπνπνίεζεο κίζζσζεο, ώζηε λα 

θαηαζηεί κεηέπεηηα δπλαηή ε εθκεηάιιεπζε ησλ ππαξρόλησλ 

αλαςπθηεξίσλ από ην Γήκν καο, κε ππνκίζζσζή ηνπο, θαηόπηλ 

ΑΔΑ: Ω872Ω9Ω-7Υ4



ΑΓΑ:Χ872Χ9Χ-7Τ4 

 

δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο, πξνο όθεινο ηόζν ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο όζν θαη νηθνλνκίαο.  

ε αλακνλή ηεο απαληήζεσο, ε νπνία θξίλνπκε πσο ζα έρεη 

ζύληνκα ζεηηθή έθβαζε, νθείινπκε λα ιάβνπκε απόθαζε γηα 

εθκίζζσζε ησλ αλαςπθηεξίσλ, κε ηελ επσλπκία ‘Versus’ θαη 

‘Splash’, ώζηε λα θηλεζνύλ άκεζα νη δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο 

απηώλ, λα νινθιεξσζνύλ όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα θαη λα 

πξνεηνηκαζηνύλ έγθαηξα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ηελ επόκελε 

ηνπξηζηηθή πεξίνδν.  

  
ρεηηθή γηα ηελ εθκίζζσζε θαη ε αξίζκ. 35/2017 απόθαζε 

ηνπ Σ.. ηεο Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο. 
  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ,  
 

ΔΗΣΖΓΟΥΜΔΘΑ 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Βόιβεο λα ιάβεη απόθαζε γηα ηελ 

εθκίζζσζε ησλ αλαςπθηεξίσλ, κε ηελ επσλπκία ‘Versus’ θαη 

‘Splash’ πνπ βξίζθνληαη ζηε Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο, ζε ηκήκαηα ησλ 

ΑΒΚ 2682 & ΑΒΚ 3276 αθηλήησλ, ηδηνθηεζίαο ηεο ΔΣΑΓ Α.Δ. θαη ηα 

νπνία κηζζώλνληαη από εκάο, πξνθεηκέλνπ λα εθκηζζσζνύλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ εθεί αλαςπθηεξίσλ,  ην πξώην ζε ηκήκα απηώλ 

εκβαδνύ 2.256,79 η.κ. θαη ην δεύηεξν ζε ηκήκα απηνύ εκβαδνύ 

1.234,86 η.κ., ώζηε λα θηλεζνύλ άκεζα νη δηαδηθαζίεο 

δεκνπξάηεζεο απηώλ, λα νινθιεξσζνύλ όζν ην δπλαηόλ 

ζπληνκόηεξα θαη λα πξνεηνηκαζηνύλ έγθαηξα γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο ηελ επόκελε ηνπξηζηηθή πεξίνδν, εθόζνλ εγθξηζεί ην αίηεκά 

καο πξνο ηελ ΔΣΑΓ ΑΔ γηα ππνγξαθή λέαο κεηαμύ καο ζύκβαζεο 

κίζζσζεο.  

  

ηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε.  
 

 

Β.- ηελ από 16/11/2017 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ Βόιβεο, ε νπνία έρεη σο εμήο:  
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Ο Γήκνο καο είλαη θάηνρνο θαη λνκέαο ηνπ αλαςπθηεξίνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε ‘Πιαηάληα’ ηεο Γ.Κ. ηαπξνύ, κε ηελ επσλπκία 

‘ΑΚΣΗΟ’, ην νπνίν είλαη έλα από ηα δύν (2) αλαςπθηήξηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή, ησλ νπνίσλ ε ρξήζε θαη ελ γέλεη 

ιεηηνπξγία έρεη παξαρσξεζεί από ην Γαζαξρείν ηαπξνύ ζηελ 

ηόηε Κνηλόηεηα ηαπξνύ, ζεκεξηλό Γήκν Βόιβεο, κε ην από 

9.7.1987 πξσηόθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο, βάζεη ηεο αξ. 

2043/7.7.1987 απνθάζεσο Ννκάξρε. Ζ ελ γέλεη ιεηηνπξγία, 

ζπληήξεζε, θύιαμε, θαζαξηόηεηα, άξα ρξήζε, ηνπ ρώξνπ βαξαίλεη 

ην Γήκν, κε ζθνπό ν εθεί ρώξνο λα πξνζθέξεη αλαςπρή ζηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ παξαθάησ αθηλήηνπ. ύκθσλα κε ηε ζπκθσλία, ε 

επζύλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία, πξνζηαζία θαη 

ζπληήξεζε ησλ εθεί ρώξσλ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην ζεκεξηλό 

Γήκν Βόιβεο. 

ύκθσλα κε ηελ απνηύπσζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηνπ 
αλαςπθηεξίνπ κε ηελ επσλπκία ‘ΑΚΣΗΟ’, απηό ζπλίζηαηαη ζε 
θηίζκα (ζηεγαζκέλν ρώξν) εκβαδνύ 174,28 η.κ. θαη πέξημ 
ρώξν, ζε νηθόπεδν ζπλνιηθήο εθηάζεσο 872,00 η.κ., ζηελ 
νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην ελ ιόγσ θηίζκα.  
Ζ κίζζσζε ηνπ αλαςπθηεξίνπ έιεμε ηελ 24ε.6.2017 θαη, γηα ην 

ιόγν όηη ην αλαςπθηήξην απνηειεί ρώξν ζπλάζξνηζεο ηόζν ησλ 

θαηνίθσλ όζν θαη ησλ επηζθεπηώλ ηεο πεξηνρήο, ε δε εθκίζζσζή 

ηνπ θαηόπηλ δεκνπξαζίαο ζα απνθέξεη έζνδα ζην Γήκν καο θαη 

ζα ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ζηελ 

ηνπξηζηηθή αλαβάζκηζε θαη παξνρή ππεξεζηώλ, πέξαλ ησλ 

θαηνίθσλ, ζηνπο παξαζεξηζηέο, πξέπεη λα δώζνπκε ηε δπλαηόηεηα 

ζην κειινληηθό κηζζσηή ηνπ αλαςπθηεξίνπ λα εθκεηαιιεύεηαη ην 

ρώξν θαη νθείινπκε λα θηλήζνπκε άκεζα ηηο δηαδηθαζίεο 

εθκίζζσζεο απηνύ, ώζηε λα νινθιεξσζνύλ όζν ην δπλαηόλ 

ζπληνκόηεξα θαη λα πξνεηνηκαζηεί έγθαηξα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηελ επόκελε ηνπξηζηηθή πεξίνδν. 

ρεηηθή γηα ηελ εθκίζζσζε θαη ε αξίζκ. 39/2017 απόθαζε ηνπ Σ.. 
ηεο Γ.Κ. ηαπξνύ.  
 
Βάζεη ησλ αλσηέξσ,  

ΔΗΣΖΓΟΥΜΔΘΑ 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Βόιβεο λα ιάβεη απόθαζε γηα ηελ 

εθκίζζσζε ηνπ αλαςπθηεξίνπ, κε ηελ επσλπκία ‘ΑΚΣΗΟ’, ην νπνίν 
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βξίζθεηαη ζηε ζέζε ‘Πιαηάληα’ ηεο Γ.Κ. ηαπξνύ θαη ζπλίζηαηαη ζε 

θηίζκα (ζηεγαζκέλν ρώξν) εκβαδνύ 174,28 η.κ. θαη πέξημ 

ρώξν, ζε νηθόπεδν ζπλνιηθήο εθηάζεσο 872,00 η.κ., ζηελ 

νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην ελ ιόγσ θηίζκα, ε ρξήζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ αλήθεη ζην Γήκν Βόιβεο. 

ηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε.  
 
 

Γ.- ηελ από 16/11/2017 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ Βόιβεο, ε νπνία έρεη σο εμήο:  

Ο Γήκνο Βόιβεο είλαη θύξηνο, θάηνρνο θαη λνκέαο ηξηώλ 

νηθνπέδσλ εληόο ζρεδίνπ πόιεσο ηεο Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ αξ. 001 νηθνπέδνπ ζην Ο.Σ. 76, εθηάζεσο 

8.952,96 η.κ., ηνπ αξ. 001 νηθνπέδνπ ζην Ο.Σ. 198, εθηάζεσο 

41.419,93 η.κ. θαη ηνπ αξ. 001 νηθνπέδνπ ζην Ο.Σ. 199, εθηάζεσο 

6.713,33 η.κ., ηα νπνία πεξηήιζαλ ζην Γήκν καο κε πξάμε 

εθαξκνγήο (Π.Δ. 71/01.08.2005), όπσο απηή θπξώζεθε κε ηελ ππ’ 

αξ. 29/13237/01.08.2005 Απόθαζε Ννκάξρε Θεζζαινλίθεο. Σα 

ελ ιόγσ αθίλεηα βξίζθνληαη ζηελ αλαηνιηθή είζνδν ηεο πόιεσο.  

Ο Γήκνο καο επηζπκεί λα πξνβεί ζε εθκίζζσζε πξνο 

εθκεηάιιεπζε απηώλ, ην θαζέλα μερσξηζηά ή ζαλ έλα ζπλνιηθό 

αθίλεην, ώζηε λα απνθνκίζνπκε έζνδα από ηελ αμηνπνίεζή ηνπο 

θαη λα ζπληειέζεη απηό ζηελ αλάπηπμε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. 

ρεηηθή θαη ε αξ. 33/2017 απόθαζε ηνπ Σ.. ηεο Γ.Κ. 

Αζπξνβάιηαο. 

Καηόπηλ ηνύηνπ, 
 

ΔΗΣΖΓΟΥΜΔΘΑ 
 

 Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Βόιβεο λα ιάβεη απόθαζε γηα 

εθκίζζσζε ηξηώλ νηθνπέδσλ εληόο ζρεδίνπ πόιεσο ηεο Γ.Κ. 
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Αζπξνβάιηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ αξ. 001 νηθνπέδνπ ζην Ο.Σ. 

76, εθηάζεσο 8.952,96 η.κ., ηνπ αξ. 001 νηθνπέδνπ ζην Ο.Σ. 198, 

εθηάζεσο 41.419,93 η.κ. θαη ηνπ αξ. 001 νηθνπέδνπ ζην Ο.Σ. 199, 

εθηάζεσο 6.713,33 η.κ. θαη εθκεηάιιεπζε-αμηνπνίεζε απηώλ 

μερσξηζηά ή ζαλ έλα ζπλνιηθό αθίλεην. Ζ εθκίζζσζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηόπηλ δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο θαη κε όξνπο 

πνπ ζα θαζνξηζηνύλ από ηελ αξκόδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ.   

ηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε.  
 

 

     Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, θαιείηαη ην ζπκβνύιην λα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

    Σν ζπκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε 

ππόςε ηνπ ηηο ηξείο εηζεγήζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, ηηο 

αξηζ. 33/2017, 35/2017, & 39/2017 απνθάζεηο Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο, 

Αζπξνβάιηαο & ηαπξνύ, αληίζηνηρα θαζώο επίζεο θαη ηηο 

δηαηάμεηο άξζξνπ 192 Ν. 3463/2006  

ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ ΚΑΤΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ   

Α.- Σελ εθκίζζσζε ησλ αλαςπθηεξίσλ, κε ηελ επσλπκία 

‘Versus’ θαη ‘Splash’, πνπ βξίζθνληαη ζηε Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο, ζε 

ηκήκαηα ησλ ΑΒΚ 2682 & ΑΒΚ 3276 αθηλήησλ, ηδηνθηεζίαο ηεο 

ΔΣΑΓ Α.Δ. θαη ηα νπνία κηζζώλνληαη από εκάο, πξνθεηκέλνπ λα 

εθκηζζσζνύλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εθεί αλαςπθηεξίσλ,  ην πξώην 

ζε ηκήκα απηώλ εκβαδνύ 2.256,79 η.κ. θαη ην δεύηεξν ζε ηκήκα 

απηνύ εκβαδνύ 1.234,86 η.κ., ώζηε λα θηλεζνύλ άκεζα νη 

δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο απηώλ, λα νινθιεξσζνύλ όζν ην 

δπλαηόλ ζπληνκόηεξα θαη λα πξνεηνηκαζηνύλ έγθαηξα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο ηελ επόκελε ηνπξηζηηθή πεξίνδν, εθόζνλ εγθξηζεί 

ην αίηεκά καο πξνο ηελ ΔΣΑΓ ΑΔ γηα ππνγξαθή λέαο κεηαμύ καο 

ζύκβαζεο κίζζσζεο.  
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Β.- Σελ εθκίζζσζε ηνπ αλαςπθηεξίνπ, κε ηελ επσλπκία ‘ΑΚΣΗΟ’, 

ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζέζε ‘Πιαηάληα’ ηεο Γ.Κ. ηαπξνύ θαη 

ζπλίζηαηαη ζε θηίζκα (ζηεγαζκέλν ρώξν) εκβαδνύ 174,28 η.κ. 

θαη πέξημ ρώξν, ζε νηθόπεδν ζπλνιηθήο εθηάζεσο 872,00 η.κ., 

ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην ελ ιόγσ θηίζκα., ε ρξήζε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ αλήθεη ζην Γήκν Βόιβεο. 

 

Γ.- Σελ εθκίζζσζε ηξηώλ νηθνπέδσλ εληόο ζρεδίνπ πόιεσο ηεο 

Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ αξ. 001 νηθνπέδνπ ζην 

Ο.Σ. 76, εθηάζεσο 8.952,96 η.κ., ηνπ αξ. 001 νηθνπέδνπ ζην Ο.Σ. 

198, εθηάζεσο 41.419,93 η.κ. θαη ηνπ αξ. 001 νηθνπέδνπ ζην Ο.Σ. 

199, εθηάζεσο 6.713,33 η.κ. θαη εθκεηάιιεπζε-αμηνπνίεζε απηώλ 

μερσξηζηά ή ζαλ έλα ζπλνιηθό αθίλεην.  

Όιεο νη αλσηέξσ αλαθεξόκελεο εθκηζζώζεηο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηόπηλ δηαδηθαζηώλ δεκνπξάηεζεο θαη κε 

όξνπο πνπ ζα θαζνξηζηνύλ από ηελ αξκόδηα Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ.   

ηελ απόθαζε απηή κεηνςήθεζαλ νη Γ.. 1.- θ. Πνιπδσΐδνπ 

Βαζηιηθή θαη 2.- θ. Γαβξηειίδεο Αλδξέαο, κόλν όζνλ αθνξά ζηελ 

πεξίπησζε Γ ηεο απόθαζεο απηήο.  

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  224/2017. 
 

Δπεηδή εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε 

ζπλεδξίαζε. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.  ΒΟΛΒΖ    

 

ΘΧΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  
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