ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 03/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέκα: σδήηεζε θαη ιήψε απόθαζες γηα ηελ απεσζείας αλάζεζε ηες ζσζηάδας 4 θαη
δεκοπράηεζε ηωλ ζσζηάδωλ 5β θαη 5γ ηοσ δαζοθηήκαηος ηες Σ.Κ. Νσκθαίοσ ηοσ
Γήκοσ Ακσληαίοσ.
Αρηζ. Απόθαζες: 52/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 21 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 2279/15-02-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Βεξάλε Φσηεηλή
Βνιηώηεο Αξγύξεο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.

Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπιν Γξεγόξε θαη Αγίνπ Παληειεήκνλα θ. Μπνύθηζε Κιήκε.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο
θ. Μπάληεο Ινξδάλεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 2νπ ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ. Γεώξγνπ
Σξύθσλ θαη θ. Σαπαθαξάθεο Βαζίιεο..
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 15ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ
εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο σο εμήο: Έρνληαο ππόςε:


Σν άξζξν 197 ηεο παξ. 1 ηνπ Ν.3463/2006 (Κ.Γ.Κ.)



Σηο δηαηάμεηο ηνπ Γαζηθνύ Κώδηθα



Σελ εγθεθξηκέλε Γηαρεηξηζηηθή Μειέηε ηνπ Γεκνηηθνύ Γάζνπο Σ.Κ Νπκθαίνπ
γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2016-2025



Σελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ Δθπξνζώπνπ ηεο Σ.Κ. Νπκθαίνπ



Σελ κε αξ. πξση. 2410/20-02-2018 αίηεζε ηνπ ΓΑ.ΤΛ. ΛΔΥΟΒΟΤ
ΔΙΗΓΟΤΜΑΣΔ

Α. Σελ πώιεζε μπιείαο νμηάο, ηερληθήο θαη θαπζνμύισλ, από ηηο ζπζηάδεο 5β θαη 5γ
ηνπ δαζνθηήκαηνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Νπκθαίνπ. Η πώιεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε
πξόρεηξν πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό νη όξνη ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξηζηνύλ από ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Β. Σελ απεπζείαο εθκίζζσζε ηεο μπιείαο νμηάο θαη δξπο, ηερληθήο θαη θαπζόμπισλ,
από ηελ ζσζηάδα 4δ ηνπ δαζνθηήκαηνο Νπκθαίνπ ζηνλ Γαζηθό πλεηαηξηζκό Λερόβνπ ηνπ
νπνίνπ όια ηα κέιε είλαη κόληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο
έηνπο κε ηνπο εμήο όξνπο.
1. πζηάδα 4δ Ομηά θαη Γξπο: 123 θ.κ. ηερληθή μπιεία νμηάο, 881 θ.κ. θαπζόμπια
νμηάο θαη 17 θ.κ. θαπζόμπια δξπόο. ύλνιν 1.021 θπβηθά κέηξα.
2. Οη πνζόηεηεο ηεο ζπζηάδαο είλαη απνθιεηζηηθέο πξνο ηα άλσ θαη ελδεηθηηθέο πξνο
ελδερνκέλσο θάησ ζύκθσλα κε ηνλ έιεγρν ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Φιώξηλαο θαη ζύκθσλα
κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ δαζνθηήκαηνο Νπκθαίνπ 10εηίαο 2016 – 2025.
3. Γηα ηελ ηερληθή μπιεία νμηάο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 35,00 € αλά θπβηθό κέηξν, γηα ηα
θαπζόμπια νμηάο ην πνζό ησλ 32,50 € αλά θπβηθό κέηξν θαη γηα ηα θαπζόμπια δξπόο ην
πνζό ησλ 34,50 €. Οη ηηκέο δελ πεξηιακβάλνπλ ηέινο ραξηνζήκνπ ην νπνίν ζα επηβαξύλεη
ηνλ αγνξαζηή.
4. Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη λα πξνθαηαβάιεη ην 20% (είθνζη ηνηο εθαηό) ηνπ
ηηκήκαηνο ζπλ ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ αλαινγεί κε ηελ σπογραθή ηοσ ζσκθωλεηηθού,
αθνύ πξνεγνπκέλσο βεβαησζεί από ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, 40% (ζαξάληα ηνηο
εθαηό) ηνπ ηηκήκαηνο ζπλ ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ αλαινγεί λα θαηαβιεζεί έως 31
Ηοσιίοσ 2018 θαη ην ππόινηπν 40% (ζαξάληα ηνηο εθαηό) ηνπ ηηκήκαηνο λα θαηαβιεζεί έως
30 επηεκβρίοσ 2018, αθνύ πξνεγνπκέλσο βεβαησζεί από ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ αλεμάξηεηα αλ έρεη απνθνκίζεη ή όρη ην ζύλνιν ηεο αγνξαζζείζεο μπιείαο έσο ηόηε.

Αλ ηπρόλ θαζπζηεξήζεη ηελ εμόθιεζε ζα επηβαξύλεηαη κε ηνλ λόκηκν ηόθν επί ηνπ
αλεμνθιήηνπ ρξένπο. Αλ όκσο έρεη απνθνκίζεη ελ ησ κεηαμύ αλεμόθιεηα πξντόληα κεηά ηελ
νξηδόκελε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ ππνινίπνπ ηηκήκαηνο θαζίζηαηαη θαη ππεύζπλνο
θινπήο ησλ πξντόλησλ θαη ηηκσξείηαη.
5. ε πεξίπησζε πνπ ν εθκηζζσηήο δελ εμνθιήζεη ην 20% ηεο πξνθαηαβνιήο ζπλ ην
ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ αλαινγεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θεξύζζεηαη έθπησηνο,
ην πνζό ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο εθπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ
6. Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ελεξγεί απαξέγθιηηα ζύκθσλα κε ηελ αξκνδίσο
εγθεθξηκέλε Γηαρεηξηζηηθή Μειέηε ηνπ δαζνθηήκαηνο Νπκθαίνπ, κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
Γηεύζπλζεο Γαζώλ Φιώξηλαο θαη ππό ηνλ δηαξθή λπρζεκεξόλ έιεγρν ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ
ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο ππνρξενύηαη λα πξνζηαηεύεη ην δάζνο θαη λα κελ πξνθαιεί ζ’ απηό
θζνξέο, ιακβάλνληαο ηα ελδεηθλπόκελα πξνιεπηηθά κέηξα γηα ελδερόκελν θίλδπλν
ππξθαγηάο. Δπίζεο ππνρξενύηαη ζηνλ θαζαξηζκό ησλ ζεκαζκέλσλ κνλνπαηηώλ από ηα
ππνπξντόληα ηεο πινηνκίαο (θιαδηά – μύια θ.ι.π.) θαη ηνπ ρώξνπ θαηαπιηζκνύ. Δπίζεο
ελδείθλπληαη ε ρξήζε κέζσλ κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ λα είλαη θαηά πξνηίκεζε ηα δώα θαη
όρη ηα κεραλνθίλεηα κέζα γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ.
7. Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη λα πινηνκήζεη θαη λα απνθνκίζεη ηελ αγνξαζζείζα
μπιεία εληόο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο άδεηαο απνιήςεσο απαξαηηήησο, εθηόο αλ δελ ην
επηηξέςνπλ εμαηξεηηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ζενκελίεο) ή άιιε αλσηέξα βία (αηύρεκα ρσξίο
ππαηηηόηεηά ηνπ) πνπ όκσο ζα ελαπόθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θξίζε ηνπ Γήκνπ.
8. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κεηαμύ ηνπ Γήκνπ (πνπ εθπξνζσπείηαη
βάζεη Νόκνπ από ηνλ Γήκαξρν) θαη ηνπ Γαζηθνύ πλεηαηξηζκνύ Λερόβνπ θαη ηελ ρνξήγεζε
ηεο άδεηαο απνιήςεσο από ηνλ Γήκν, ν νπνίνο κε δηθή ηνπ επζύλε θξνληίδεη επζύο ακέζσο
γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ππό ηελ κέξηκλα θαη επνπηεία ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Φιώξηλαο.
9. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ από ηελ Γηεύζπλζε Γαζώλ Φιώξηλαο ν εθκηζζσηήο
νθείιεη λα μεθηλήζεη ηελ πινηνκία εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο - όρη πέξαλ ησλ 20
εκεξώλ - εθηόο αλ δελ ην επηηξέςνπλ εμαηξεηηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ζενκελία) ή άιιε
αλσηέξα βία.
10. ε πεξίπησζε πνπ ν εθκηζζσηήο απνθνκίζεη αλεμέιεγθηα πξντόληα θαζίζηαηαη
ππεύζπλνο θινπήο θαη ηηκσξείηαη κε ην πεληαπιάζην ηνπ πνζνύ ησλ αλεμέιεγθησλ
πξντόλησλ πνπ έρεη απνθνκίζεη.
11. ε πεξίπησζε πνπ ηπρόλ ζηελ αλσηέξσ ζπζηάδα επξίζθνληαη πεξηζζόηεξα από ηα
αλσηέξσ πσινύκελα πξντόληα μπιείαο θαη κε ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ
Φιώξηλαο θαη ηνπ Γήκνπ ν εθκηζζσηήο ηα απνθνκίζεη πξνο εκπνξία, νθείιεη λα θαηαβάιεη
ακέζσο ζηνλ Γήκν, αθνύ πξνεγνπκέλσο βεβαησζεί από ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ,
ην επί πιένλ ηίκεκα ζπλ ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ αλαινγεί.
12. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ην πνζό ησλ 3.352,40€, αλαγλσξηζκέλεο
Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ.
13. Ο Γαζηθόο πλεηαηξηζκόο Λερόβνπ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Γήκν ηα θάησζη:
α) θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, β) αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, γ) βεβαίσζε έλαξμεο
επαγγέικαηνο από ηελ αξκνδία Γ.Ο.Τ., δ) Καηαζηαηηθό πλεηαηξηζκνύ, θαη ε) δεκνηηθή
ελεκεξόηεηα.

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Σελ πώιεζε μπιείαο νμηάο, ηερληθήο θαη θαπζνμύισλ, από ηηο ζπζηάδεο 5β θαη 5γ
ηνπ δαζνθηήκαηνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Νπκθαίνπ. Η πώιεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε
πξόρεηξν πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό νη όξνη ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξηζηνύλ από ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Β. Σελ απεπζείαο εθκίζζσζε ηεο μπιείαο νμηάο θαη δξπο, ηερληθήο θαη θαπζόμπισλ,
από ηελ ζσζηάδα 4δ ηνπ δαζνθηήκαηνο Νπκθαίνπ ζηνλ Γαζηθό πλεηαηξηζκό Λερόβνπ ηνπ
νπνίνπ όια ηα κέιε είλαη κόληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο
έηνπο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε.
Η δεκνηηθή ζύκβνπινο θ. Καξανύιε Αθξνδίηε απέρεη από ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο
ζύκθσλα κε ην άξζξν 99 ηνπ Ν.3463/2006.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 52/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

