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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ ΑΔΑ
Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11/28-6-2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά.
Αριθ. Απόφασης 62/2019
Θέμα : Δεύτερη επαναπροκήρυξη για την παραχώρηση χρήσης του ΚΑΠΗ Τ.Κ.
Κριθιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4257/2014.
Σήμερα την 28-6-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, το Διοικητικό Συμβούλιο
της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την
2575/24-6-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύτηκε και
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα ένδεκα
(11) μέλη, παραβρέθηκαν και τα οκτώ (8), επιλήφθηκε της εξετάσεως των επομένων
θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μάρκου Δημήτριος
Αλβανού Άννα
Βάγιος Χρήστος
Κοτσώνη Ελισσάβετ
Λιάντζη Γεωργία
Μουρταζής Χαράλαμπος
Μπόρα Ειρήνη
Μπρόζος Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.

Βακιάνης Παντελεήμων
Γεωργιάδης Ευστάθιος
Τσαλαμούρας Γεώργιος

Για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος ΙΔΑΧ της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου
Λαγκαδά Καραγεωργίου Ν. Αλεξάνδρα.
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Στη συνέχεια ο κ. Δημήτριος Μάρκου ως Πρόεδρος του ΔΣ, εισηγήθηκε το 2ο θέμα,
της ημερήσιας διάταξης, λέγοντας τα εξής:
Θέτω υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ αριθ. 2554/24-06-2019 Εισήγηση στην
οποία αναφέρονται τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προς Δ.Σ. Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. Δήμου Λαγκαδά
ΘΕΜΑ: «Δεύτερη Επαναπροκήρυξη για την παραχώρηση χρήσης εκμετάλλευσης του κυλικείου
του ΚΑΠΗ Τ.Κ. Κριθιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4257/2014»
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του.
Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας” (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006)
Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010)
Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” (ΦΕΚ
133/Α/19-07-2018)
Την αρ. πρωτ. 3560/9.11.2015 (ΑΔΑ: 7ΑΛΡΟΛ53-1ΙΧ) Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης και το
αρ. πρωτ. 3600/12.11.2015 πρακτικό των αποτελεσμάτων αυτής
Την υπ’ αριθ. 197/2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΗΕΛΟΛ53-489) με θέμα
«Καθορισμός του ετήσιου τέλους χρήσης εκμετάλλευσης των κυλικείων των ΚΑΠΗ της
ΥΚΠΑΑΠ του Δ. Λαγκαδά που θα παραχωρηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
ν. 4257/2014» και τη με αριθ. Πρωτ. 91413/16-12-2015 επιστολή ελέγχου νομιμότητας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
Την υπ’ αριθ. 4/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω35ΑΟΛ53-ΞΒΙ) με θέμα
«Καθορισμός τρόπου καταβολής του ετήσιου τέλους για την παραχώρηση χρήσης των
κυλικείων ΚΑΠΗ της ΥΚΠΑΑΠ του Δ. Λαγκαδά σε ΑΜΕΑ, πολύτεκνους και πολεμιστές
Κύπρου» και τη με αριθ. Πρωτ. 6733/01-03-2016 επιστολή ελέγχου νομιμότητας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
Την υπ’ αριθ. 62/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΤΦΟΟΛ53-Κ73) με θέμα
«Καθορισμός των όρων λειτουργίας των κυλικείων που θα παραχωρηθούν σε κατηγορίες
δικαιούχων της παρ. 4 του άρθρ. 76 του ν. 4257/2014» και τη με αριθ. Πρωτ. 27982/18-052016 επιστολή ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
Την με αριθ. Πρωτ. 1563/08-06-2016 Προκήρυξη για την παραχώρηση της χρήσης των
κυλικείων Κ.Α.Π.Η. της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π του Δήμου Λαγκαδά σε Α.Με.Α., πολύτεκνους και
πολεμιστές Κύπρου (ΑΔΑ: Ψ1ΗΥΟΛ53-ΑΧ1)
Την υπ’ αριθ. 123/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ7ΟΩΟΛ53-ΥΜ4) με θέμα
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«Παραχώρηση χρήσης των κυλικείων εντός των εντευκτηρίων ΚΑΠΗ σε κατηγορίες
δικαιούχων της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4257/14 (Α.με.Α, πολυτέκνων, πολεμιστών
Κύπρου) σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1543/8-6-2016 προκήρυξης της ΥΚΠΑΑΠ του Δ.
Λαγκαδά»
Την υπ’ αριθ. 150/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7587ΟΛ53-ΧΟΘ) με θέμα
«Παραχώρηση χρήσης των κυλικείων εντός των εντευκτηρίων ΚΑΠΗ σε κατηγορίες
δικαιούχων της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4257/14 (Α.με.Α, πολυτέκνων, πολεμιστών
Κύπρου) σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1543/8-6-2016 προκήρυξης της ΥΚΠΑΑΠ του Δ. Λαγκαδά
και επαναπροκήρυξη θέσεων» και τη με αριθ. Πρωτ. 73470/07-11-2016 επιστολή ελέγχου
νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
Την υπ’ αριθ. 181/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ1ΨΡΟΛ53-Ο51) με θέμα
«Παραχώρηση χρήσης του κυλικείου της Τ.Κ. Κριθιάς σε δικαιούχο της παρ. 4 του άρθρου
76 του ν. 4257/14 και επαναπροκήρυξη των κυλικείων του εντευκτηρίου των ΚΑΠΗ της Δ.Κ.
Ζαγκλιβερίου και της Τ.Κ. Ξυλόπολης» και τη με αριθ. Πρωτ. 83125/16-12-2016 επιστολή
ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
Το γεγονός ότι η δικαιούχος δεν αποδέχτηκε την παραχώρηση του κυλικείου της Τ.Κ. Κριθιάς.
Την υπ’ αριθ. 186/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΓΗΜΟΛ53-ΥΦ5) με θέμα
«Επαναπροκήρυξη για την παραχώρηση χρήσης εκμετάλλευσης του κυλικείου του ΚΑΠΗ
Τ.Κ. Ξυλόπολης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4257/2014»
Το με αριθ. Πρωτ. 5285/27-12-2018 Ιδιωτικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο (ΑΔΑ: ΨΨ5ΚΟΛ53-ΞΤ1)
και το Πρωτόκολλο εγκατάστασης του ΚΑΠΗ Τ.Κ. Κριθιάς.
Την υπ’ αριθ. 27/2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΓΗ6ΟΛ53-7ΣΦ) με θέμα
“Επαναπροκήρυξη για την παραχώρηση χρήσης εκμετάλλευσης του κυλικείου του ΚΑΠΗ
Τ.Κ. Κριθιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4257/2014”
Την με αριθ. Πρωτ. 1432/11-04-2019 Επαναπροκήρυξη της παραχώρησης της χρήσης του
κυλικείου του Κ.Α.Π.Η. της Τ.Κ. Κριθιάς της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά σε Α.Με.Α.,
πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου
Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία αίτηση από τις ειδικές κατηγορίες δικαιούχων σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4257/2014
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 27/2019 Απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη της
παραχώρησης χρήσης του κυλικείου του ΚΑΠΗ της Τ.Κ. Κριθιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 76 του ν. 4257/14 στο πλαίσιο της οποίας δεν κατατέθηκε καμία αίτηση.
Με την παρούσα, ζητείται να ληφθεί απόφαση σχετικά με τη δεύτερη επαναπροκήρυξη της
παραχώρησης χρήσης του κυλικείου ΚΑΠΗ της Τ.Κ. Κριθιάς σύμφωνα με τους όρους που
καθορίστηκαν στην υπ’ αριθ. 62/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκαν με
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την υπ’ αριθ. 186/2018 Απόφαση Δ.Σ.
Προκειμένου να εξαντληθούν τα περιθώρια για την εξεύρεση ενδιαφερόμενου που να πληροί τα
κριτήρια που θέτει ο ν. 4257/14, η διάρκεια της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων να
διαρκέσει επτά (7) ημέρες από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο.
Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψιν του την ανάγκη λειτουργίας του κυλικείου του
ΚΑΠΗ Τ.Κ. Κριθιάς και προκειμένου να εξαντληθούν τα περιθώρια για την εξεύρεση
ενδιαφερόμενου που να πληροί τα κριτήρια που θέτει ο ν. 4257/14, κάλεσε τα μέλη του
Δ.Σ. ν’ αποφασίσουν την δεύτερη επαναπροκήρυξη για την παραχώρηση της χρήσης του
κυλικείου του ΚΑΠΗ της Τ.Κ. Κριθιάς σε Α.Με.Α., πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4257/14.
Και κάλεσε το Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. και μετά
από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει Ομόφωνα
Επαναπροκηρύσσει για δεύτερη φορά το κυλικείο του ΚΑΠΗ της Τ.Κ. Κριθιάς με διαδικασία
παραχώρησης χρήσης σε Α.Με.Α., πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4257/2014, και τους όρους που καθορίστηκαν στην υπ’
αριθ. 62/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθ.
186/2018 Απόφαση Δ.Σ.
Η διάρκεια της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει επτά (7) ημέρες
από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 62 /2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

Αλβανού Άννα
Βάγιος Χρήστος
Κοτσώνη Ελισσάβετ
Λιάντζη Γεωργία
Μουρταζής Χαράλαμπος
Μπόρα Ειρήνη
Μπρόζος Φώτιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

