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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο 4/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 40/2012
«Πεξί απεπζείαο αγνξάο αγξνηεκαρίνπ ζηε ζέζε ΓΟΚΑΛΙ Σ.Κ. Γαηκνληάο Γ.Δ. Αζωπνύ θαη
ηνλ νξηζκό κειώλ ζηελ επηηξνπή εθηίκεζεο».
ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2012, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 4/0302-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη (20) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνύινο πύξνο πξόεδξνο
1.
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
2.
Ιύξαο Υαξάιακπνο
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
3.
Καξνύζεο Υαξάιακπνο
4.
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
4.
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
5.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
5.
Σζάθνο Θσλ/λνο
6.
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
6.
Κέληεο Γεώξγηνο
7.
Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
7.
Θξππσηόο Παλαγηώηεο
8.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
9.
Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
10. νπξιάο Ησάλλεο
11. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
12. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
13. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
14. Κηραιόπνπινο Κηραήι
15. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
16. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
17. Σζάθνο Πέηξνο
18. Υαξακήο Αληώληνο
19. Υξηζηάθνο ηαύξνο
20. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Θ.
Κνιάσλ, Φπρνγπηόο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειώλαο, Κάξθνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, αξκπάλεο
Ιάκπξνο Σ.Θ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Θνπιεληίσλ, Καλίθεο
Θσλ/λνο Σ.Θ. Ιακπνθάκπνπ, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Ιηξώλ,
θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Κεηακόξθσζεο, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. Παθίσλ, Θαινγεξάθνο
Γεκήηξηνο Σ.Θ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεώξγηνο Σ.Θ. πθέαο, Θιεξνλόκνο Θσλ/λνο Σ.Θ.
Σαιάλησλ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 12ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. νπξιά Ησάλλε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Ζ πξώελ Θνηλόηεηα Γαηκνληάο ην έηνο 1993, είρε πξνβεί ζηελ αλόξπμε πδξεπηηθήο γεώηξεζεο
κε θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ, εληόο εδαθηθνύ ηκήκαηνο εκβαδνύ 30 η.κ ζηε ζέζε Γνθάιη, γηα ηελ
πδξνδόηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Θνηλόηεηαο.
Σν έηνο 1998 ν θ. Ιύξαο Αλδξέαο ηνπ Παλαγηώηε θαηέζεζε αγσγή θαηά ηνπ ηέσο Γήκνπ
Αζσπνύ, κε ηνλ ηζρπξηζκό όηη ν ρώξνο ζηνλ νπνίν έρεη αλνξπρζεί ε γεώηξεζε ηνπ αλήθεη. Ζ αγσγή
εθδηθάζηεθε θαη κε ηελ 15/2003 απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Δπηδαύξνπ Ιηκεξάο, αλαγλσξίζζεθε ν
ελάγνληαο Αλδξέαο Ιύξαο θύξηνο ηνπ εδαθηθνύ ηκήκαηνο ησλ 30 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ.
Ο ηέσο Γήκνο Αζσπνύ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2003, θαηέζεζε έθεζε θαηά ηεο 15/2003 απόθαζεο
Δηξελνδηθείνπ Δπ. Ιηκεξάο, ε νπνία απνξξίθζεθε κε ηελ 120/2005 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο
Πξσηνδηθείνπ πάξηεο.
ηε ζπλέρεηα θαη επεηδή ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην ιόγσ ηεο πθηζηάκελεο γεώηξεζεο, ηεο
κνλαδηθήο πνπ πδξεύεη εδώ θαη ηόζα ρξόληα ηελ Σνπηθή Θνηλόηεηα Γαηκνληάο θαη ηνπο παξαιηαθνύο
ηεο νηθηζκνύο, είλαη ην κνλαδηθό θαηάιιειν γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ πδξνδόηεζεο ηεο
πεξηνρήο, ν Γήκνο Αζσπνύ κε ηελ αξηζ. 163/2009 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, απνθάζηζε
ηελ απεπζείαο αγνξά ηνπ, πιελ όκσο δελ θαηέζηε δπλαηή ε αγνξά, δηόηη νη ηδηνθηήηεο ηνπ δελ ην
πσινύζαλ.
Δπίζεο ην Σνπηθό πκβνύιην Γαηκνληάο κε ηελ αξηζ. 2/2012 απόθαζή ηνπ, θξίλεη αλαγθαία ηελ
αγνξά ηνπ ελ ιόγσ αθηλήηνπ.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ην
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 & 84 ηνπ Λ. 3852/2010, ηνπ
άξζξνπ 186 θαη ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Λ. 3463/2006 (ΓΘΘ), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/2008 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθωλα

Σελ θαηαξρήλ απεπζείαο αγνξά αθηλήηνπ κε ην ππάξρνλ θηίζκα (αγξνηεκάρην κε γεώηξεζε θαη
αληιηνζηάζην) εκβαδνύ 30 η.κ. πεξίπνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Γνθάιη» ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο
Γαηκνληάο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αζσπνύ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο, ηδηνθηεζίαο θιεξνλόκσλ
Αλδξέα Ιύξα: Παξαζθεπήο ρήξαο Αλδξέα Ιύξα, Εαθεηξίαο ζπγ. Αλδξέα Ιύξα, Διέλεο ζπγ. Αλδξέα
Ιύξα θαη Παλαγηώηε Ιύξα, ην νπνίν απνηειεί ην κνλαδηθό θαηάιιειν αθίλεην γηα ηελ εθπιήξσζε
ηνπ δεκνηηθνύ ζθνπνύ, πνπ είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθώλ πδξνδόηεζεο ηεο Σ.Θ. Γαηκνληάο θαη ησλ
νηθηζκώλ ηεο, γηα ηνπο εμήο ιόγνπο:
ηνλ εδαθηθό ρώξν ηνπ ελ ιόγσ αθηλήηνπ, βξίζθεηαη ε κνλαδηθή γεώηξεζε κε ην αληιηνζηάζην,
από ηελ νπνία αληιείηαη λεξό πξνο ύδξεπζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο θαη ησλ
παξαιηαθώλ ηεο νηθηζκώλ Αξράγγειν θαη Ππιά, νη νπνίνη ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν παξνπζηάδνπλ πνιύ
κεγάιε ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη επηζθεςηκόηεηα θαη ν αξηζκόο ησλ θαηνίθσλ δηπιαζηάδεηαη. Ζ
γεώηξεζε έρεη αλνξπρζεί από ην έηνο 1993 από ηελ ηέσο Θνηλόηεηα Γαηκνληάο θαη από ηόηε
πδξνδνηείηαη ε Σνπηθή Θνηλόηεηα, θαζόηη πξόθεηηαη γηα ηε κνλαδηθή πδξεπηηθή γεώηξεζε κε λεξό
θαηάιιειν πξνο πόζε. Χο εθ ηνύηνπ ν ρώξνο απηόο είλαη ν κνλαδηθόο θαηάιιεινο γηα ηελ θάιπςε
ησλ αλαγθώλ πδξνδόηεζεο ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο θαη ησλ νηθηζκώλ ηεο θαη πξέπεη λα πεξηέιζεη
ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ, δηόηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ππάξμεη αδπλακία πδξνδόηεζεο ηεο
πεξηνρήο. Σν ζπγθεθξηκέλν αθίλεην κεηά από ηελ ηειεζηδηθία ηεο ππόζεζεο, αλήθεη ζηελ ηδηνθηεζία
ησλ θιεξνλόκσλ ηνπ απνβηώζαληνο Αλδξέα Ιύξα, από ηνπο νπνίνπο δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε.
Τπνδεηθλύεη ην δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Ιύξα Υαξάιακπν θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο Σνπηθήο
Θνηλόηεηαο Γαηκνληάο θ. αξκπάλε Ιάκπξν, σο κέιε ηεο επηηξνπήο θαζνξηζκνύ ηηκήκαηνο ηνπ
αθηλήηνπ.
Θεηηθά ςήθηζε θαη ν παξεπξηζθόκελνο Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο Γαηκνληάο θ.
αξκπάλεο Ιάκπξνο.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 40/2012.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Κέιε
Αβδνύινο πύξνο
Απώλ
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
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Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Θ. Γαηκνληάο
αξκπάλεο Ιάκπξνο

Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Παπαδάθε Δπγελία

Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ησάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
Κηραιόπνπινο Κηραήι
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Υαξακήο Αληώληνο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
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