
 1 

                                                                    
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                      
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ  

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  27/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  413/2011 
 
«Πεξί απεπζείαο αγνξά αθηλήηνπ ζηελ Σ.Κ. Ρεηρέαο – έγθξηζε πξαθηηθνύ εθηηκεηηθήο 
επηηξνπήο – εμνπζηνδόηεζε δεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ». 
 
    ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 29 Γεθεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε θαη ψξα 
17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε 
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ 
ηελ κε αξηζκφ 27/23-12-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη 
δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67  ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 
   Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ 
βξέζεθαλ παξφληα ηα δέθα ελλέα  (19) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνχινο πχξνο  πξφεδξνο 1. Ιχξαο Υαξάιακπνο  
2. Αιεηθέξε Παλαγηψηα 2. Καξνχζεο Υαξάιακπνο 
3. Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 3. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
4. Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 4. Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο   
5. Θαινγεξίλεο Ζιίαο 5. Παπαδάθεο Γεψξγηνο 
6. Θνιιηάθνο Ησάλλεο 6. Σζάθνο Πέηξνο 
7. Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 7. Σζάθνο Θσλζηαληίλνο 
8. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο 8. Θξππσηφο Παλαγηψηεο 
9. Πεηξάθεο Υξήζηνο   
10. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
11. νπξιάο Ησάλλεο   
12. ηαζάθεο Παλαγηψηεο   
13. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα   
14. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο   
15. Κηραιφπνπινο Κηραήι   
16. Υαξακήο Αληψληνο   
17. Υξηζηάθνο ηαχξνο   
18. Κέληεο Γεψξγηνο   
19.  Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο   

  
  Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε. 
  Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Θ. 
Κνιάσλ, Κάξθνο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Θνληάθνο Ζιίαο Σ.Θ. Διίθαο, Βαξβαξέζζνο 
Γεψξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληφο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Ιηξψλ, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, 
Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινχ, Αιέμαλδξνο 
Κπέιεζεο Σ.Θ. Ρεηρέαο. 
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. 
Αλλνχζεο Ησάλλεο. 
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   Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο είπε ηα εμήο:  

Κε ηελ αξηζ. 364/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ απνθαζίζηεθε ε απεπζείαο 
αγνξά αθηλήηνπ ζηελ Σνπηθή Θνηλφηεηα Ρεηρέαο. ηε ζπλέρεηα κε ηελ αξηζ. 364/2011 απφθαζε 
Γεκάξρνπ, ζπγθξνηήζεθε ε επηηξνπή εθηίκεζεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, βάζε θαη ηεο αξηζ. 
364/2011 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

χκθσλα κε ην πξαθηηθφ ηεο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο, ε αμία ηνπ αθηλήηνπ αλέξρεηαη ζηα 
5.000,00 €. 
   Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην έιαβε ππφςε ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 186 θαη 191 ηνπ Γ.Θ.Θ., ηηο φκνηεο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010, ην 
πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο, ηελ απφ 23/12/2011 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη κεηά απφ  
δηαινγηθή ζπδήηεζε: 
 

 Απνθαζίδεη νκόθωλα 
Θαη κε ηε ζεηηθή ςήθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σ.Θ. Ρεηρέαο θ. Αιέμαλδξνπ Κπέιεζε. 
1. Σελ απεπζείαο αγνξά αθηλήηνπ (νηθφπεδν κε θηίζκα), εκβαδνχ ηνπ κελ νηθνπέδνπ 

599,15 η.κ. θαη ηνπ θηηξίνπ 294,59 η.κ. ηδηνθηεζίαο ηνπ Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ Ρεηρέαο, αληί 
ηνπ πνζνχ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000,00) €. 

Σν αλσηέξσ αθίλεην βξίζθεηαη εληφο νξίσλ ηεο Σνπηθήο Θνηλφηεηαο Ρεηρέαο ηεο Γ.Δ. 
Εάξαθα ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο θαη θξίλεηαη ην κνλαδηθφ θαηάιιειν ζχκθσλα θαη κε ηελ αξηζ. 
364/2011 πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 
απνζεθεπηηθφο ρψξνο ηεο Γ.Δ. Εάξαθα, ιφγσ ηεο κεγάιεο επηθάλεηαο ηνπ, αιιά θαη ιφγσ ηεο 
ζέζεο πνπ βξίζθεηαη, είλαη ζην θεληξηθφ δξφκν, ψζηε λα ππάξρνπλ φζν ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο 
θινπήο. ηελ Σ.Θ. ηεο Ρεηρέαο, αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα δελ ππάξρνπλ ρψξνη 
πνπ λα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ θαη λα είλαη κεγάιεο επηθάλεηαο, ψζηε λα κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ απνζεθεπηηθνί. ηελ Σνπηθή Θνηλφηεηα ηεο Ρεηρέαο πνπ είλαη ε έδξα ηεο 
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Εάξαθα, είλαη απνιχησο απαξαίηεηνο έλαο ηέηνηνο ρψξνο γηα ηελ αζθαιή 
θχιαμε ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ πξαγκάησλ νιφθιεξεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, δεδνκέλνπ 
φηη ηα κεραλήκαηα θαη ηα πιηθά πνπ θπιάζζνληαη εθεί, δελ κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη ζηελ έδξα 
ηνπ Γήκνπ, ιφγσ ηεο ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο, αιιά θαη ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο 
θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηνπο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Γεκνηηθήο 
Δλφηεηαο. Σν θηίξην απηφ εδψ θαη ρξφληα δε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην πλεηαηξηζκφ, ν νπνίνο είλαη 
αλελεξγφο θαη δελ αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, γη΄απηφ θαη δηαζέηεη ην θηίξην απηφ πξνο 
πψιεζε, ελψ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη άηππα απφ ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα σο απνζήθε φια απηά ηα  
ρξφληα, αθξηβψο επεηδή δελ ππάξρνπλ άιινη θαηάιιεινη ρψξνη γηα ην ζθνπφ απηφ, νχηε 
δεκνηηθνί, αιιά νχηε θαη ηδησηηθνί, πνπ λα πσινχληαη θαη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, φπσο 
κεγάιε επηθάλεηα, ζέζε, αιιά θαη ην ζπλδπαζκφ νηθνπέδνπ κε θηίξην καδί. Σν νηθφπεδν είλαη 
απαξαίηεην γηα ηε θχιαμε ησλ κεραλεκάησλ, ησλ απηνθηλήησλ θαη ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ, ελψ 
ην θηίξην γηα ηε θχιαμε ησλ πιηθψλ (ιακπηήξεο, αληαιιαθηηθά, εξγαιεία θ.ι.π.) ηεο Γεκνηηθήο 
Δλφηεηαο.   

2. Δγθξίλεη ην απφ 27/12/2011 Πξαθηηθφ ηεο Δθηηκεηηθήο Δπηηξνπήο ζην πνζφ ησλ 
5.000,00 €. 

3. Σξνπνπνηεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011, σο εμήο: 

 Απφ ηνλ ΘΑ 30-7413.016 «Κειέηεο Γ.Δ. Εάξαθα», πίζησζε ε νπνία δε ζα δηαηεζεί ζην 
ηξέρνλ έηνο, κεηαθέξεη πίζησζε 5.000,00 € θαη δηακέζσ απνζεκαηηθνχ γξάθεη φκνηα 
πίζησζε ζηνλ ΘΑ 10-7122 γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο κε ηίηιν «Αγνξά θηηξίνπ 
πλεηαηξηζκνχ ζηελ Σ.Θ. Ρεηρέαο». 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν Ζξαθιή Σξηρείιε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ 
ζπκβνιαίνπ αγνξάο. 
   

Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  413/2011. 
     

Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. 
       Ο Πξφεδξνο                     Ο Γξακκαηέαο                 Σα Κέιε 

 Αβδνχινο πχξνο  
 

   Κέληεο Γεψξγηνο Αιεηθέξε Παλαγηψηα 
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 
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Ο Πξφεδξνο Σ.Θ. Ρεηρέαο 
 Κπέιεζεο Αιέμαλδξνο 

 
 

 
 

 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 
Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο 
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ησάλλεο 
ηαζάθεο Παλαγηψηεο 
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο 
Κηραιφπνπινο Κηραήι 
Υαξακήο Αληψληνο 
Υξηζηάθνο ηαχξνο 
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο 
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