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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  376/2011 
 
«Πεξί πξόωξεο ιύζεο ηεο κίζζωζεο αθηλήηωλ, ηδηνθηεζίαο Γεωξγίνπ Καξπηζηώηε θαη 
Δπζηξαηίνπ κπξλαίνπ». 
 
    ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 28  ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο 
Γεπηέξα 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 24/24-11-2011 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 ηξείο (23) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο  πξόεδξνο 1. Κνπηζνληθνιήο Χαξάιακπνο  
2. Αιεηθέξε Παλαγηώηα 2. Μαξνύζεο Χαξάιακπνο 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 3. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο 
4. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 4. Σζάθνο Κσλζηαληίλνο   
5. Καινγεξίλεο Ηιίαο   
6. Κνιιηάθνο Ισάλλεο   
7. Λύξαο Χαξάιακπνο   
8. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο   
9. Πεηξάθεο Χξήζηνο   
10. Πξηθηάθε-Χαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
11. νπξιάο Ισάλλεο   
12. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
13. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
14. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα   
15. Μηραιόπνπινο Μηραήι   
16. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
17. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
18. Σζάθνο Πέηξνο   
19. Χαξακήο Αληώληνο   
20. Χξηζηάθνο ηαύξνο   
21. Κξππσηόο Παλαγηώηεο   
22. Μέληεο Γεώξγηνο   
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, σηήξαιεο Χξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Ψπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Μάξθνο 
Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, αξκπάλεο Λάκπξνο Σ.Κ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. 
Διαίαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεώξγηνο Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ,  
Βαξβαξέζνο Γεώξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ληξώλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ. 
Παθίσλ, 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 θ. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο πξνζήιζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο θαη ν θ. 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο απνρώξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 23νπ ζέκαηνο. 
 
   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην επόκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ θ. δήκαξρν, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 
   Με ηελ αξηζ. 52/31.11.2008 απόθαζε ηνπ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ θαη αθνύ πξνεγήζεθε 
ε λόκηκε δηαδηθαζία γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ, γηα ηε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πνιενδνκίαο 
Μνιάσλ, ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Λαθσλίαο πξνέβε ζηε κίζζσζε ηδησηηθώλ αθηλήησλ, 
ηδηνθηεζίαο Γεσξγίνπ Καξπηζηώηε ζπλνιηθνύ εκβαδνύ πεξίπνπ 150 η.κ. (απνζήθε) έλαληη ηνπ 
πνζνύ ησλ 360,00 € κεληαίσο θαη ηδηνθηεζίαο Δπζηξαηίνπ κπξλαίνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 
πεξίπνπ 115 η.κ. έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 450,00 € κεληαίσο. 
   Σελ 01.10.2010 ππνγξάθεθαλ ηξνπνπνηεηηθέο ζπκβάζεηο γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο 
δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη ηνπ κηζζώκαηνο (κείσζε 20%). 
   ηνπο όξνπο ησλ ηδησηηθώλ ζπκθσλεηηθώλ κίζζσζεο πεξηιακβάλεηαη, κεηαμύ ησλ άιισλ, 
όξνο ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ν κηζζσηήο δηθαηνύηαη λα ιύλεη κνλνκεξώο ηε ζύκβαζε ζε 
πεξίπησζε κεηαθνξάο ηεο ζηεγαδόκελεο ζην κίζζην ππεξεζίαο, ζε αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ ή ζε 
αθίλεην ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ παξαρσξήζεθε δσξεάλ. ηελ πεξίπησζε απηή νπδεκία απνδεκίσζε 
νθείιεηαη ζηνλ εθκηζζσηή, ππνρξενύηαη όκσο ν κηζζσηήο, εγγξάθσο λα εηδνπνηήζεη ηνλ 
εθκηζζσηή ηξηάληα ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζύκβαζεο. 
   ύκθσλα κε ην άξζξν 94 ηνπ Ν. 3852/2010 «Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» έρνπλ πεξηέιζεη 
ζηνπο Γήκνπο νη αξκνδηόηεηεο ηεο Πνιενδνκίαο. 
   Δπεηδή έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη θαηάιιεινη ρώξνη, ζην θηίξην πνπ ζηεγάδνληαη θαη νη 
ππόινηπεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη κπνξεί λα κεηαθεξζεί θαη λα ζηεγαζηεί θαη ην Σκήκα 
Πνιενδνκίαο θαη ην αξρείν απηήο θαη ζηα πιαίζηα ηεο δεκνζηννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 
πεξηθνπή ησλ δαπαλώλ 

Δηζεγνύκαη 
   Όπσο ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε απόθαζή ηνπ πξνβεί ζηελ πξόσξε ιύζε ησλ αλσηέξσ 
ζπκβάζεσλ από 01.01.2012, αδεκίσο γηα ην Γήκν. 
   Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ηνπ, 
ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο, ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 65 θαη 94 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη νκόθωλα 
  1. Σε ιύζε ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο από 01.01.2012, πνπ έρεη ππνγξαθεί κε ηνλ θ. 
Γεώξγην Καξπηζηώηε, γηα ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη εληόο ηεο πόιεσο ησλ Μνιάσλ, ζπλνιηθνύ 
εκβαδνύ 150 η.κ. πεξίπνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζηέγαζε ηνπ αξρείνπ ηεο Πνιενδνκίαο, 
ιόγσ κεηαθνξάο ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο ζην δεκαξρείν ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν. 3852/2010, θαζώο θαη ηνπ ζρεηηθνύ όξνπ ηνπ ηδησηηθνύ 
ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ.  
 

2. Σε ιύζε ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο από 01.01.2012, πνπ έρεη ππνγξαθεί κε ηνλ θ. 
Δπζηξάηην κπξλαίν, γηα ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη εληόο ηεο πόιεσο ησλ Μνιάσλ, ζπλνιηθνύ 
εκβαδνύ 115 η.κ. πεξίπνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πνιενδνκίαο, 
ιόγσ κεηαθνξάο ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο ζην δεκαξρείν ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν. 3852/2010, θαζώο θαη ηνπ ζρεηηθνύ όξνπ ηνπ ηδησηηθνύ 
ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ.  
 

3. Να εηδνπνηεζνύλ άκεζα νη εθκηζζσηέο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ησλ ζρεηηθώλ 
ζπκβάζεσλ. 
 
    Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  376/2011. 
    

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

 Αβδνύινο πύξνο  
 

   Μέληεο Γεώξγηνο Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 
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Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο 
Λύξαο Χαξάιακπνο 
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
Πεηξάθεο Χξήζηνο 
Πξηθηάθε-Χ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ισάλλεο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
Μηραιόπνπινο Μηραήι 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Σζάθνο Πέηξνο 
Χαξακήο Αληώληνο 
Χξηζηάθνο ηαύξνο 
Κξππσηόο Παλαγηώηεο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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