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                                                        Κάιομκμξ 19 /10/2022 

                                                   Αν. Πνςη. :  20615                                              

                                                       Αν. Απόθ. 217 

                                                              

           ΓΡΑΦΓΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 

           Τειέθςκμ: 22433-60105 

Α Π Ο Φ Α  Η 

Ο  Δήμαρτος Καλσμμίωμ 

Έπμκηαξ οπ’ όρε ημο: 

1. Τηξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 3584/2007 ''Κύνςζε ημο Κώδηθα Καηάζηαζεξ Δεμμηηθώκ θαη Κμηκμηηθώκ 

Υπαιιήιςκ'' 

2. Τηξ δηαηάλεηξ ηεξ παν.1, πενίπηςζε ζ, ημο άνζνμο 58 ημο Ν. 3852/2010, ζύμθςκα με ηηξ μπμίεξ ζηηξ 

ανμμδηόηεηεξ ημο Δεμάνπμο είκαη θαη «ε ζύζηαζε μμάδςκ ενγαζίαξ & μμάδςκ δημίθεζεξ ένγμο από μέιε 

ημο δεμμηηθμύ ζομβμοιίμο, οπαιιήιμοξ ημο Δήμμο, ημο δεμμζίμο ημμέα ή ηδηώηεξ γηα ηε μειέηε θαη 

επελενγαζία ζεμάηςκ ημο Δήμμο, θαζμνίδμκηαξ ημκ ηνόπμ μνγάκςζεξ θαη ιεηημονγίαξ ημοξ», 

3. Τμκ Ο.Γ.Υ. ημο Δήμμο Καιομκίςκ όπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπύεη (ΦΓΚ 293Β, 10.02.2014). 

4. Τεκ οπ. ανηζμ 5361/20.04.2022 Σύμβαζε πανμπήξ οπενεζηώκ γηα ηεκ εθπόκεζε ημο Σπεδίμο Βηώζημεξ 

Αζηηθήξ Κηκεηηθόηεηαξ ΣΒΑΚ. 

5. Τεκ ακάγθε ζύζηαζεξ θαη μνγάκςζε δηθηύμο θμνέςκ, ζύμθςκα με ηα όζα μνίδμκηαη ζημ άνζνμ 6 ημο 

Ν4784/2021 «Ο θμνέαξ εθπόκεζεξ … απεοζύκεη θαη έγγναθε πνόζθιεζε γηα ηε ζομμεημπή εθπνμζώπςκ 

ζημ δίθηομ θμνέςκ…. Ο νόιμξ ημο δηθηύμο θμνέςκ είκαη ζομβμοιεοηηθόξ» θαη ζημ άνζνμ 7 ημο 

Ν4784/2021 «β. μ θμνέαξ εθπόκεζεξ … απεοζύκεη δεμόζηα πνόζθιεζε γηα ζομμεημπή ζημ δίθηομ 

θμνέςκ». Ο νόιμξ ημο δηθηύμο θμνέςκ είκαη ζομβμοιεοηηθόξ θαη θαζμνίδεηαη ζημ άνζνμ 6 ημο 

Ν4784/2021. 

6. Η οπ ανηζμ 11169/20.07.2022 Πνόζθιεζε γηα ζύζηαζε θμνέςκ ΣΒΑΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, πμο είπε 

θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηεκ 15.08.2022 

7. Τμ Σύμθςκμ Σομμεημπήξ ΣΒΑΚ Καιύμκμο, με α.π. 20592/18/-10-2022 όπςξ οπμγνάθεθε από όιμοξ 

ημοξ ζομμεηέπμκηεξ ζημ Δίθηομ θμνέςκ. 

8. Τα έγγναθα μνηζμμύ Γθπνμζώπμο / Ακαπιενςηή πμο θαηαηέζεθακ ζηεκ οπενεζία από ημοξ Φμνείξ. 

9. Τμ γεγμκόξ όηη από ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ απόθαζεξ αοηήξ δεκ πνμθαιείηαη δαπάκε ζε βάνμξ ημο δεμμηηθμύ 

πνμϋπμιμγηζμμύ. 
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Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι 

Ορίζοσμε ηο Δίκησο Φορέωμ ΒΑΚ Καλύμμοσ, ως κάηωθι: 

1. Φορέας: Δήμος Καλσμμίωμ 

Δημήηριος Διακομιτάλης, Δήμαρτος, εκπρόζωπος 

Ηλίας Σζέρος, αμαπληρωηής ηοσ Δημάρτοσ, Αμηιδήμαρτος, αμαπληρωηής 

2. Φορέας: Α.Σ. Καλσμμίωμ 

Κωμζηαμηίμος Δάζκαλος, Αζησμόμος Β’, εκπρόζωπος 

Παζτάλης Μαρκόποσλος, Τπαζησμόμος Β’, αμαπληρωηής 

3. Φορέας: ύλλογος Ιδιοκηηηώμ Γμοικιαζομέμωμ Δωμαηίωμ Καλύμμοσ «Ξεμίας» 

ωηήρης Κσπραίος, Αμηιπρόεδρος ηοσ σλλόγοσ, εκπρόζωπος 

Αδαμαμηία αράθογλοσ, γραμμαηέας ηοσ σλλόγοσ, αμαπληρώηρια 

 

Ο νόιμξ ημο Δηθηύμο Φμνέςκ ΣΒΑΚ είκαη ζομβμοιεοηηθόξ θαη θαζμνίδεηαη ζημ άνζνμ 6 ημο 

Ν4784/2021. Γηδηθόηενα, ημ δίθηομ θμνέςκ: 

α) πανέπεη ζημηπεία θαη δεδμμέκα πμο απαηημύκηαη γηα ηεκ θαηάνηηζε ημο Σ.Β.Α.Κ. ζηεκ πενημπή 

πανέμβαζεξ, 

β) ζομμεηέπεη ζηηξ δηαβμοιεοηηθέξ ενγαζίεξ ηεξ θάζεξ ακάπηολεξ Σ.Β.Α.Κ. ημο άνζνμο 7 με έκακ 

εθπνόζςπμ ή ημκ ακαπιενςηή ημο ακά εμπιεθόμεκμ μένμξ, 

γ) οπμζηενίδεη ημ ένγμ ηεξ μμάδαξ ενγαζίαξ ζηηξ επημένμοξ εκένγεηεξ ηςκ ζηαδίςκ θαη θάζεςκ 

ημο Σ.Β.Α.Κ., οπμβάιιμκηαξ ηηξ απόρεηξ ημο θαηά ημκ ζπεδηαζμό ημο Σ.Β.Α.Κ. 

Οη ζοκεδνηάζεηξ θαζώξ θαη ε ιεηημονγία ημο Δηθηύμο Φμνέςκ ΣΒΑΚ, ζα μνίδμκηαη μεηά από 

ακηίζημηπε Πνόζθιεζε ημο Φμνέα εθπόκεζεξ δεκ πνμβιέπεηαη επηπιέμκ απμδεμίςζε ηςκ 

μειώκ γηα ηε ζομμεημπή ημοξ ζε αοηήκ. 

 

Κμηκ/ζε  

1. Ακαθενόμεκα μέιε επηηνμπήξ  
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