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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                              
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο 24/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  364/2011 
 

<Πεξί απεπζείαο αγνξάο αθηλήηνπ ζηελ Σ.Κ. Ρεηρέαο από ηνλ Αγξνηηθό 
πλεηαηξηζκό Ρεηρέαο, πξόηαζε κειώλ Γ.. γηα ηελ ζπγθξόηεζε ηεο ζρεηηθήο 
επηηξνπήο>. 

  
    ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 28  ηνπ κελόο Λνεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο 
Γεπηέξα 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 24/24-11-2011 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 ηξία (23) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο  πξόεδξνο 1. Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο  
2. Αιεηθέξε Παλαγηώηα 2. Καξνύζεο Υαξάιακπνο 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 3. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο 
4. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 4. Σζάθνο Θσλζηαληίλνο   
5. Θαινγεξίλεο Ζιίαο   
6. Θνιιηάθνο Ησάλλεο   
7. Ιύξαο Υαξάιακπνο   
8. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο   
9. Πεηξάθεο Υξήζηνο   
10. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
11. νπξιάο Ησάλλεο   
12. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
13. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
14. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα   
15. Κηραιόπνπινο Κηραήι   
16. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
17. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
18. Σζάθνο Πέηξνο   
19. Υαξακήο Αληώληνο   
20. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
21. Θξππσηόο Παλαγηώηεο   
22. Κέληεο Γεώξγηνο   
23.  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, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, 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, Πνιπρξνλίνπ Γεώξγηνο Σ.Θ. Θππαξηζζίνπ,  
Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Ιηξώλ, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. 
Παθίσλ, Θιεξνλόκνο Θσλ/λνο Σ.Θ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινύ. 
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   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Ο θ. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο πξνζήιζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο θαη ν θ. 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 23νπ ζέκαηνο. 
    

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην επόκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηελ Αληηδήκαξρν θα Πξηθηάθε, ε νπνία είπε ηα εμήο: 

Σίζεηαη ππόςε ε αξηζ. 18/2011 απόθαζε ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο 
Ρεηρέαο, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ε αλαγθαηόηεηα αγνξάο νηθνπέδνπ κε θηίξην ηδηνθηεζίαο 
ηνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ Ρεηρέαο. 

Σν θηίξην απηό βξίζθεηαη ζηελ Σνπηθή Θνηλόηεηα ηεο Ρεηρέαο επί ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ θαη 
ήδε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ απνζήθε από ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα ηνπ Εάξαθα, θαζόηη ν πλεηαηξηζκόο 
είλαη γηα ρξόληα αλελεξγόο θαη δελ αζθεί ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ, γη΄απηό θαη ζπκθσλεί ζηελ 
πώιεζε ηνπ αθηλήηνπ. ηελ Σ.Θ. Ρεηρέαο, αιιά θαη ζε νιόθιεξε ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα ηνπ 
Εάξαθα δελ ππάξρνπλ ρώξνη πνπ λα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ θαη λα κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ απνζεθεπηηθνί. Ζ Σ.Θ. ρξεηάδεηαη ηέηνην ρώξν γηα ηελ αζθαιή θύιαμε ησλ 
πξαγκάησλ νιόθιεξεο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο.  

Κεηά ηα αλσηέξσ: 
Δ η ζ ε γ ν ύ κ α η 

 Σελ αγνξά αθηλήηνπ ηνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ Ρεηρέαο σο απνζήθε ηεο Γεκνηηθήο 
Δλόηεηαο Εάξαθα.  

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε  
ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
186 θαη 191 ηνπ ΓΘΘ, ηηο όκνηεο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/2008, ηελ αξηζ. 18/2011 απόθαζε 
ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο Ρεηρέαο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη νκόθωλα 
 Σελ απεπζείαο αγνξά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ ΓΘΘ, ηνπ αθηλήηνπ: 
νηθόπεδν ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 600 πεξίπνπ η.κ. θαη θηίζκα 300 πεξίπνπ η.κ., πνπ βξίζθεηαη επί 
ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ εληόο νξίσλ νηθηζκνύ ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο Ρεηρέαο ηεο Γεκνηηθήο 
Δλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, ηδηνθηεζίαο ηνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ Ρεηρέαο. 

Σν ελ ιόγσ αθίλεην είλαη ην κνλαδηθό θαηάιιειν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο απνζεθεπηηθόο 
ρώξνο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ πξαγκάησλ νιόθιεξεο ηεο Γεκνηηθήο 
Δλόηεηαο Εάξαθα, ιόγσ ηεο κεγάιεο επηθάλεηαο ηνπ, αιιά θαη ιόγσ ηεο ζέζεο πνπ βξίζθεηαη, 
είλαη ζην θεληξηθό δξόκν, ώζηε λα ππάξρνπλ όζν ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο θινπήο. ηελ Σ.Θ. ηεο 
Ρεηρέαο, αιιά θαη ζε νιόθιεξε ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα δελ ππάξρνπλ ρώξνη πνπ λα αλήθνπλ ζηελ 
ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ θαη λα είλαη κεγάιεο επηθάλεηαο, ώζηε λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 
ζαλ απνζεθεπηηθνί. ηελ Σνπηθή Θνηλόηεηα ηεο Ρεηρέαο πνπ είλαη ε έδξα ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 
Εάξαθα, είλαη απνιύησο απαξαίηεηνο έλαο ηέηνηνο ρώξνο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε ησλ 
κεραλεκάησλ θαη ησλ πξαγκάησλ νιόθιεξεο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο, δεδνκέλνπ όηη ηα 
κεραλήκαηα θαη ηα πιηθά πνπ θπιάζζνληαη εθεί, δελ κπνξνύλ λα κεηαθέξνληαη ζηελ έδξα ηνπ 
Γήκνπ, ιόγσ ηεο ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο, αιιά θαη ιόγσ ηεο αλαγθαηόηεηαο θαη ηεο 
θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηνπο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Γεκνηηθήο 
Δλόηεηαο. Σν θηίξην απηό εδώ θαη ρξόληα δε ρξεζηκνπνηείηαη από ην πλεηαηξηζκό, ν νπνίνο είλαη 
αλελεξγόο θαη δελ αζθεί ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ, γη΄απηό θαη δηαζέηεη ην θηίξην απηό πξνο 
πώιεζε, ελώ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη άηππα από ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα σο απνζήθε όια απηά ηα  
ρξόληα, αθξηβώο επεηδή δελ ππάξρνπλ άιινη θαηάιιεινη ρώξνη γηα ην ζθνπό απηό, νύηε 
δεκνηηθνί, αιιά νύηε θαη ηδησηηθνί, πνπ λα πσινύληαη θαη λα πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο, όπσο 
κεγάιε επηθάλεηα, ζέζε, αιιά θαη ην ζπλδπαζκό νηθνπέδνπ κε θηίξην καδί. Σν νηθόπεδν είλαη 
απαξαίηεην γηα ηε θύιαμε ησλ κεραλεκάησλ, ησλ απηνθηλήησλ θαη ηνπ απνξξηκκαηνθόξνπ, ελώ 
ην θηίξην γηα ηε θύιαμε ησλ πιηθώλ (ιακπηήξεο, αληαιιαθηηθά, εξγαιεία θ.ι.π.) ηεο Γεκνηηθήο 
Δλόηεηαο.   

Τπνδεηθλύεη ην δεκνηηθό ζύκβνπιν Κηραήι Κηραιόπνπιν θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο Σνπηθήο 
Θνηλόηεηαο Ρεηρέαο Αιέμαλδξν Κπέιεζε σο κέιε ηεο επηηξνπήο θαζνξηζκνύ ηηκήκαηνο αγνξάο 
ηνπ αθηλήηνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 παξ. 5 ηνπ ΓΘΘ. 
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ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ δήκνπ, ζα γξαθηεί αλάινγε πίζησζε κε επόκελε απόθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κεηά από ηνλ θαζνξηζκό ηηκήκαηνο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. 

   
       Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  364/2011. 
 

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

 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

   Κέληεο Γεώξγηνο Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο 
Ιύξαο Υαξάιακπνο 
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ησάλλεο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
Κηραιόπνπινο Κηραήι 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Σζάθνο Πέηξνο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Υαξακήο Αληώληνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Θξππσηόο Παλαγηώηεο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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