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                                                                          ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   ζηηο 14/3/2012 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ                                                             σο πξνο ηελ ηέηαξηε παξάγξαθν   

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ                                         πεξίπησζε 3 (ιόγνη κεηνςεθίαο η. Υξηζηάθνπ) 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ηο ππακηικό ηηρ  6/2012 ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος. 
 

Απιθ. Απόθαζηρ  70/2012 
 
«Πεπί λύζεωρ ηηρ ζύμβαζηρ ηηρ μίζθωζηρ ηος Κ.Δ.Π. Γ.Δ. Βοιών». 
 
    ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 6 Μαξηίνπ 2012, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 
6/01-03-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67  ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 
   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο        Πξόεδξνο Γ.. 1. Πεηξάθεο Υξήζηνο           Αληηδήκαξρνο 
2. Σζάθνο Πέηξνο            Αληηπξόεδξνο Γ..  2. Μαξνύζεο Υαξάιακπνο 
3. Μέληεο Γεώξγηνο         Γξακκαηέαο Γ.. 3. Σζάθνο Κσλζηαληίλνο 
4. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο        Αληηδήκαξρνο 4. Κξππσηόο Παλαγηώηεο 
5. Κνιιηάθνο Ισάλλεο           Αληηδήκαξρνο    
6. Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.      Αληηδήκαξρνο   
7. Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο   
8. νπξιάο Ισάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
9. Αιεηθέξε Παλαγηώηα   
10. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο     
11. Καινγεξίλεο Ηιίαο   
12. Λύξαο Υαξάιακπνο   
13. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο   
14. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
15. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
16. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα   
17. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο   
18. Μηραιόπνπινο Μηραήι   
19. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
20. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
21. Υαξακήο Αληώληνο   
22. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
23.  Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. 
  Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ. 
Μνιάσλ, Φπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Μπίιηαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο,  
αξκπάλεο Λάκπξνο Σ.Κ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. 
Κνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεώξγηνο Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. 
Μεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Σ.Κ. 
Ννκίσλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Παληαλάζζεο,    αξγθάλεο 
Γεώξγηνο Σ.Κ. πθέαο, Κιεξνλόκνο Κσλ/λνο Σ.Κ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινύ. 
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ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 10ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Κνπηζνληθνιή Υαξάιακπν, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

  Γπλάκεη ηνπ από 23 Ινπλίνπ 2003 ζπκθσλεηηθνύ κηζζώζεσο, ν ηέσο Γήκνο Βνηώλ κίζζσζε 
έλα ηζόγεην θαηάζηεκα εκβαδνύ 67,60 η.κ. ζηε ζέζε «Πνηακηά» ζηε Νεάπνιε Βνηώλ, γηα ηε 
ζηέγαζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηνπο 
όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπκθσλεηηθό απηό. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο αξρηθά ήηαλ ηξηεηήο θαη 
ζηε ζπλέρεηα παξαηάζεθε γηα κηα δηεηία (κέρξη 23-6-2008) κε ηελ αξηζ. 166/2006 απόθαζε ηνπ 
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Βνηώλ θαη αθνινύζσο γηα κία επηαεηία (κέρξη ηελ 23-6-2015) κε ηελ αξηζ. 
πξση. 5537/11-6-2008 απόθαζε ηνπ η. Γεκάξρνπ Βνηώλ.  

 Δπεηδή αθελόο νη νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ λένπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, ν 
νπνίνο δηαδέρζεθε ηνλ ηέσο Γήκν Βνηώλ, είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο, αθεηέξνπ δε ζην ηδηόθηεην 
δεκνηηθό θαηάζηεκα Νεάπνιεο, πνπ ζηεγάδνληαλ νη ππεξεζίεο ηνπ ηέσο Γήκνπ Βνηώλ θαη ήδε 
Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, έρνπλ απειεπζεξσζεί ζεκαληηθνί ιεηηνπξγηθνί ρώξνη, ιόγσ κεηαθίλεζεο 
ππαιιήισλ ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη ζπληαμηνδόηεζεο άιισλ, ζηνπο νπνίνπο (ρώξνπο) ππάξρεη ε 
δπλαηόηεηα λα ζηεγαζηνύλ νη ππεξεζίεο ηνπ ΚΔΠ. 
   Σν  Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ζην πιαίζην ηεο 
γεληθήο αξκνδηόηεηαο επνπηείαο θαη εμαζθάιηζεο ηεο βησζηκόηεηαο ησλ Κ.Δ.Π., κε ην ππ. αξ. ΓΟΛ 
ΚΔΠ/Φ.5/23/27052 έγγξαθό ηνπ, έρεη εγθξίλεη ηε κεηαζηέγαζε ηνπ ελ ιόγσ Κ.Δ.Π., ζηνλ ηδηόθηεην 
ρώξν ηνπ Γήκνπ.     

 Καηόπηλ απηνύ, εηζεγνύκεζα ηελ θαηαγγειία ηεο από 23-6-2003  κίζζσζεο, όπσο παξαπάλσ 
πεξηγξάθεηαη, δηόηη νη ππεξεζίεο ηνπ ΚΔΠ ζα κεηαζηεγαζηνύλ ζε ηδηόθηεην ρώξν ηνπ Γήκνπ 
Μνλεκβαζίαο ζηε Νεάπνιε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν ηδηνθηήηεο θ. Γειεγηάλλεο  όηη 
ιύεηαη ε ζύκβαζε κίζζσζεο, ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα επέιζνπλ εληόο ελόο κήλα 
από ηε γλσζηνπνίεζε ηεο επηζηνιήο.  Δληόο ηνπ παξαπάλσ κήλα, ζα γίλεη ε κεηαζηέγαζε ησλ 
ππεξεζηώλ θαη ζα  παξαδνζεί ην κίζζην θελό θαη ειεύζεξν θαη ζα θιεζεί  εθ λένπ, πξνθεηκέλνπ λα 
ππνγξαθεί ζρεηηθό έγγξαθν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. 
 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ηνπ, 
ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 94 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη 
κεηά από  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Αποθαζίζει καηά πλειοψηθία 
    Σε ιύζε ηεο από 23-6-2003 κίζζσζεο κε αξηζ. πξση. 4510 ζπκθσλεηηθνύ, πνπ έρεη 
ππνγξαθεί κεηαμύ ηνπ Γεκάξρνπ ηνπ πξώελ Γήκνπ Βνηώλ θ. Γηάλλε Κνπζνύιε θαη ηνπ θ. 
Παλαγηώηε Γειεγηάλλε ηνπ Παλαγηώηε θαη αθνξά ζηε κίζζσζε θηηξίνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ δεύηεξνπ, 
γηα ηε ζηέγαζε ηνπ ΚΔΠ ηνπ ηέσο Γήκνπ Βνηώλ θαη ήδε Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Βνηώλ.  
 Η ιύζε ηεο κίζζσζεο γίλεηαη, δηόηη νη ππεξεζίεο ηνπ Κ.Δ.Π. ζα κεηαζηεγαζηνύλ, κεηά θαη από 
ηελ έγθξηζε ηνπ Τπ. Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & Ηι. Γηαθπβέξλεζεο κε ην αξηζ. πξση. ΓΟΛ 
ΚΔΠ/Φ.5/31/2521/17-2-2012 έγγξαθό ηνπ, ζην ηδηόθηεην δεκνηηθό θαηάζηεκα ηεο Γεκνηηθήο 
Δλόηεηαο Βνηώλ ζηε Νεάπνιε, θαζόηη έρνπλ απειεπζεξσζεί ζεκαληηθνί ιεηηνπξγηθνί ρώξνη, ιόγσ 
κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη ζπληαμηνδόηεζεο άιισλ θαη σο εθ ηνύηνπ 
ππάξρεη δηαζέζηκνο θαη θαηάιιεινο ρώξνο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΔΠ. 
 Να ελεκεξσζεί ν ηδηνθηήηεο θ. Γειεγηάλλεο όηη ιύεηαη ε ζύκβαζε ηεο κίζζσζεο, ηα έλλνκα 
απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα επέιζνπλ εληόο ελόο κελόο από ηε γλσζηνπνίεζε ηεο επηζηνιήο.  
Δληόο ηνπ παξαπάλσ κήλα, ζα γίλεη ε κεηαζηέγαζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΚΔΠ, ζα παξαδνζεί ην 
κίζζην θελό θαη ειεύζεξν θαη ζα ζπληαρζεί ζρεηηθό πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. 
  Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ.: 

1. Υαξακή Αλησλίνπ, ν νπνίνο είπε όηη ζα έπξεπε λα έρεη πάξεη απόθαζε ε Γεκνηηθή 
Κνηλόηεηα Νεάπνιεο. Σν θηίξην πνπ ζα κεηαθεξζεί ην ΚΔΠ, είλαη θηηζκέλν από ην 1964 θαη δελ 
μέξεη αλ είλαη θαηάιιειν γηα λα ζηεγαζηεί, ηα ρξήκαηα ηνπ ελνηθίνπ δελ είλαη πνιιά, δελ είλαη 
ζσζηή θίλεζε λα κεηαζηεγαζηεί. 
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2. Παπαδάθε Γεσξγίνπ, ν νπνίνο είπε όηη δελ ζεσξεί ηα πνζά, πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο γηα 

ελνίθηα, ππεξβνιηθά. ηα πνζά απηά δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ην ελνίθην ηεο Γεκνηηθήο 
Φηιαξκνληθήο ζηε Μνλεκβαζία, πνπ ελνηθηάζζεθε ην 2011. Γπζθνιεύεηαη λα πεη αλ γίλεηαη 
νηθνλνκία κε 350 επξώ. Ξελνηθηάδεηαη έλα θηίξην κε ελνίθην 350 επξώ θαη ελνηθηάδεηαη έλα άιιν κε 
300 επξώ. 

3. Υξηζηάθνπ ηαύξνπ, ν νπνίνο είπε όηη ην κέηξν είλαη ζσζηό, αιιά πξέπεη λα εθαξκνζηεί 
γηα όιεο ηηο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ θαη ζηηο δαπάλεο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ γηα πνιηηηζηηθέο 
εθδειώζεηο πνπ είλαη πνιύ κεγάιεο. Η Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Νεάπνιεο ζα έπξεπε λα έρεη ιάβεη 
απόθαζε γηα ην ζέκα, θαζόηη απηή είλαη ε αξκόδηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δεκνηώλ ζηε 
Νεάπνιε, γηα λα δηαπηζηώζεη αλ νη δεκόηεο εμππεξεηνύληαη κε ηε κεηαζηέγαζε ηνπ ΚΔΠ ζην 
ηζόγεην ηνπ Γεκαξρείνπ. 

4. Ο θ. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο δήισζε παξώλ.  
  

 Η Απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό  70/2012. 
   

Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
       Ο Πξόεδξνο                     Ο Γξακκαηέαο               Σα Μέιε 

 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 

 
Παπαδάθε Δπγελία 

   Μέληεο Γεώξγηνο Σζάθνο Πέηξνο 
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο 
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ισάλλεο 
Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Λύξαο Υαξάιακπνο 
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο 
Μηραιόπνπινο Μηραήι 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Υαξακήο Αληώληνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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