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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΙΑΘΩΛΗΑ

ΓΖΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ
ΑΠΟΠΑΚΑ

Από ηο ππακηικό ηηρ 5/2013 ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος.
Απιθ. Απόθαζηρ 44/2013
«Πεπί ανακλήζεωρ ηηρ απιθ. 40/1997 Απόθαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος η.
Γήμος Κολάων, πος αθοπά ηην παπασώπηζη ηος κηιπίος ηος παλαιού Γημαπσείος
Κολάων ζηο Τποςπγείο Δθνικήρ Παιδείαρ & Θπηζκεςμάηων».
ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο ηέζζεξηο (04) ηνπ κελόο Καξηίνπ 2013, 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 5/28-02-2013 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 ηέζζεξα (24) δειαδή:
ΠΑΡΟΛΣΔ
ΑΠΟΛΣΔ
1.
Αβδνύινο πύξνο
Πξόεδξνο Γ.. 1.
Καξνύζεο Υαξάιακπνο
2.
Κηραιόπνπινο Κηραήι Αληηπξόεδξνο Γ.. 2.
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
3.
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Γξακκαηέαο Γ.. 3.
Σζάθνο Θσλζηαληίλνο
4.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο
5.
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Αληηδήκαξρνο
6.
Θνπηζνληθνιήο Υαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
9.
νπξιάο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Αιεηθέξε Παλαγηώηα
11. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
12. Θνιιηάθνο Ησάλλεο
13. Ιύξαο Υαξάιακπνο
14. Πεηξάθεο Υξήζηνο
15. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
16. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
17. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
18. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
19. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
20. Σζάθνο Πέηξνο
21. Υαξακήο Αληώληνο
22. Κέληεο Γεώξγηνο
23. Θξππσηόο Παλαγηώηεο
24. 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, Κπηιιίλεο Παλαγηώηεο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Ρακάθεο Θσλ/λνο
Σ.Θ. Θνπιεληίσλ, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Θ.
Κεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Σ.Θ.
Λνκίσλ, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. Παθίσλ.
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ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Θσ/λν Καπξνκηράιε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
ύκθσλα κε ην άξζξν 185 ηνπ Λ. 3463/2006, κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ επηηξέπεηαη λα παξαρσξείηαη δσξεάλ ε ρξήζε δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ αθηλήησλ
ζην Γεκόζην ή ζε λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθηεο θαη
επείγνπζαο αλάγθεο. Ζ παξαρώξεζε αλαθαιείηαη κε όκνηα απόθαζε, εθόζνλ νη ιόγνη πνπ ηελ
είραλ ππαγνξεύζεη έρνπλ εθιείςεη. Οκνίσο κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ,
επηηξέπεηαη λα παξαρσξείηαη δσξεάλ ε ρξήζε αθηλήησλ ζε άιια λνκηθά πξόζσπα, πνπ αζθνύλ
απνθιεηζηηθά θαη κόλν δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία είλαη θνηλσθειήο ή πξνάγεη ηα ηνπηθά
ζπκθέξνληα.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ πξώελ Γήκνπ Κνιάσλ, κε ηελ αξηζ. 40/1997 απόθαζή ηνπ,
απνθάζηζε ηε δσξεάλ παξαρώξεζε ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, γηα 99
έηε, ηεο ρξήζεο ηνπ δησξόθνπ θηηξίνπ, κεηά ηνπ ππνγείνπ ρώξνπ, ηζνγείνπ εξγαζηεξίνπ θαη
ινηπώλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ σο θαη κηθξνύ ηκήκαηνο 200 η.κ. ζπλερόκελνπ κε ην θηίξην θήπνπ, κε
ζθνπό ηελ αλαπαιαίσζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηε δσξεάλ ζηέγαζε ζ΄απηό, ηεο Ρνπκαλείνπ Γεκόζηαο
Βηβιηνζήθεο Κνιάσλ.
Δπίζεο κε ηελ αξηζ. 215/2001 απόθαζε ηνπ Γ.. Γήκνπ Κνιάσλ, εγθξίζεθε ε ζύλαςε
πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ηνπ Γήκνπ Κνιάσλ κε ην Διιεληθό Γεκόζην, ε νπνία πξνέβιεπε ηελ
ππνρξέσζε ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ., κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεώλ ηνπ, λα
ρξεκαηνδνηήζεη κε ην πνζό ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ δξαρκώλ, ηε κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ αλαπαιαίσζεο ηεο βηβιηνζήθεο.
Σν Τπνπξγείν κε ην αξηζ. Φ472/2796/24452/Σ3/2-3-2010 έγγξαθό ηνπ, γλσζηνπνίεζε
ζην Γήκν Κνιάσλ, όηη ην έξγν έρεη εληαρζεί ζην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ, ελώ ην
έηνο 2011 κε λεόηεξν έγγξαθό ηνπ ππ’ αξηζ. Φ472/2928/44436/Σ3/11-4-2011, απάληεζε όηη
αλακέλεη ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ.
Δπεηδή έρεη παξέιζεη κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ
θηηξίνπ, ρσξίο λα έρεη πινπνηεζεί ε ππνγξαθείζα πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε γηα ηελ αλαθαίληζε
ηνπ θηηξίνπ, ελώ ην θηίξην έρεη ππνζηεί κεγάιεο θζνξέο, θηλδπλεύεη κε θαηάξξεπζε θαη επηπιένλ
ηνλ ηειεπηαίν θαηξό, έρεη γίλεη θαηαθύγην ιαζξνκεηαλαζηώλ, όπνπ δεκηνπξγνύληαη εζηίεο
κόιπλζεο, θξίλεηαη ζθόπηκε ε αλάθιεζε ηεο παξαρώξεζεο.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Αληηδεκάξρνπ θαη έιαβε
ππόςε ηνπ:
Σν άξζξν 185 ηνπ Λ. 3463/2006 (ΓΘΘ).
Σελ αξηζ. 40/1997 απόθαζε Γ.. πξώελ Γήκνπ Κνιάσλ, κε ηελ νπνία είρε απνθαζηζηεί ε
δσξεάλ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ.
Σελ ππ’ αξηζ. 215/2001 απόθαζε Γ.. πξώελ Γήκνπ Κνιάσλ, κε ηελ νπνία είρε
απνθαζηζηεί ε ππνγξαθή Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηεο
αλαπαιαίσζεο ηνπ θηηξίνπ.
Σελ αξηζ. 4/2013 απόθαζε ηεο Γ.Θ. Κνιάσλ, κε ηελ νπνία εηζεγείηαη ζην Γήκν λα πξνβεί
ζηελ αλάθιεζε ηεο παξαρώξεζεο.
Σελ αξηζ. ΗΕ/840/13-8-1998 (ΦΔΘ 890/Β/1998) Τπνπξγηθή απόθαζε, κε ηελ νπνία έγηλε
απνδνρή ηεο παξαρώξεζεο.
Σν γεγνλόο όηη δελ έρεη πινπνηεζεί ν ζθνπόο ηεο παξαρώξεζεο από ην ΤΠΔΠΘ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Σελ αλάθιεζε ηεο αξηζ. 40/1997 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πξώελ Γήκνπ
Κνιάσλ, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε δσξεάλ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ δεκνηηθνύ
δησξόθνπ θηηξίνπ (ζην νπνίν ζηεγαδόηαλ ην Γεκαξρείν), κεηά ηνπ ππνγείνπ ρώξνπ, ηζνγείνπ
εξγαζηεξίνπ θαη ινηπώλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ σο θαη κηθξνύ ηκήκαηνο 200 η.κ. ζπλερόκελνπ κε ην
θηίξην θήπνπ απηνύ επηθαλείαο 4 (ηεζζάξσλ) ζηξεκκάησλ, πνπ βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή
Θνηλόηεηα Κνιάσλ, ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε ζθνπό ηελ
αλαπαιαίσζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηε δσξεάλ ζηέγαζε ζ΄απηό, ηεο Ρνπκαλείνπ Γεκόζηαο Βηβιηνζήθεο
Κνιάσλ, γηα ηνπο εμήο ιόγνπο:
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Ιόγσ ηεο παξέιεπζεο ηνπ κεγάινπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ παξαρώξεζε ηεο
δσξεάλ ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο ζύλαςεο ηεο ζρεηηθήο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο γηα ηελ
αλαθαίληζή ηνπ, ρσξίο λα έρεη πινπνηεζεί κέρξη ζήκεξα, ελώ ην θηίξην έρεη ππνζηεί κεγάιεο
θζνξέο, θηλδπλεύεη κε θαηάξξεπζε θαη επηπιένλ ηνλ ηειεπηαίν θαηξό, έρεη γίλεη θαηαθύγην
ιαζξνκεηαλαζηώλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη εζηίεο κόιπλζεο ζην ρώξν, επηθίλδπλεο
γηα ηε δεκόζηα πγεία.
Ζ Απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 44/2013.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Κέιε
Αβδνύινο πύξνο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Κηραιόπνπινο Κηραήι Αληηπξόεδξνο Γ..
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο Αληηδήκαξρνο
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο
Ο
Πξόεδξνο
ΓΘ
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο Αληηδήκαξρνο
Κνιάσλ
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο
Θνληνζηαζάθνο Δπζύκ.
νπξιάο Ησάλλεο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Ιύξαο Υαξάιακπνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Σζάθνο Πέηξνο
Υαξακήο Αληώληνο
Κέληεο Γεώξγηνο
Θξππσηόο Παλαγηώηεο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Παπαδάθε Δπγελία
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