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Νο 23/22-11-2011 
 

Αρηζ.Αποθ.  258/2011 

ΘΔΜΑ:  Έγθρηζε ή κε ηες αρηζ. 6/2011 απόθαζες ηοσ ζσκβοσιίοσ ηες ΣΚ 
Παθίφλ [Αθορά ηο θιεροδόηεκα Μηταήι Θ. Κφζηάθοσ].   
 
       Σηνπο Μνιάνπο, ζήκεξα, ηελ  22-11-2011  εκέξα Τξίηε  θαη ώξα 10:30 π.κ. ζην 

Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 

Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Μνλεκβαζηάο,  ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση.  25797/16-11-2011 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα 

κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα ηα παξαθάησ  κέιε: 

             ΠΑΡΟΝΣΔ              ΑΠΟΝΣΔ 

1.Τξηρείιεο Ηξαθιήο (Πξόεδξνο)                 Καλείο         

2.Χξηζηάθνο Σηαύξνο (Αληηπξόεδξνο)                             

3.Ιαηξόπνπινο Δεκήηξηνο  

4.Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο                

5.Λύξαο Χαξάιακπνο 

6.Μαξνύζεο Χαξάιακπνο 

 

7.Χαξακήο Αληώλεο                                                                                                                                                                                                                                                                

 
     Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ ππάιιειν ηνπ Δήκνπ θ. Δειήγηαλλε Νηθόιαν. 
 
         Γηα ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ. Πξόεδξνο ηεο ΟΕ  έζεζε 
ππόςε ησλ κειώλ ηεο ηα εμήο: 

   Τελ  αξίζ. 6/2011  Απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ΤΚ Παθίσλ (σο δηαρεηξηζηηθή  
Επηηξνπή ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ) ηελ νπνία καο θνηλνπνίεζε ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.2539/97  (άξζξν 6 παξ. 4 ) θαη πξνηείλεη ηελ δηεξεύλεζε    από 
πιεπξάο λνκνζεζίαο θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ελ δπλάκεη επσθειέζηεξε 
αμηνπνίεζε ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Μηραήι Θ. Κσζηάθνπ  θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην 
αλ είλαη εθηθηό θαη ππό δηαδηθαζίεο κπνξεί λα ππάξμεη  εθδήισζε ελδηαθέξνληνο  
από ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπ αγξνθηήκαηνο «Παηήια» 
πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επσθειέζηεξε αμηνπνίεζε απηνύ. 



    Σεκεηώλεηαη δε ζηελ αλσηέξσ απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ΤΚ Παθίσλ όηη κε 
ην ππάξρνλ θαζεζηώο ελνηθίαζεο ηνπ αγξνθηήκαηνο ηα έζνδα είλαη κεδακηλά θαη 
ππάξρεη ζνβαξόο θίλδπλνο ζε ιίγν θαηξό λα κελ ππάξρνπλ θαζόινπ.  

         Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ  ν θ. Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ έγθξηζε ηεο αλσηέξσ  
απόθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Τνπηθήο θνηλόηεηαο Παθίσλ θαη ελ ζπλερεία λα 
απνζηαιεί εξώηεκα ζηελ Δ/λζε Εζληθώλ θιεξνδνηεκάησλ ζρεηηθά κε ηε 
δπλαηόηεηα ε κε γηα ηελ επσθειέζηεξε αμηνπνίεζε ηνπ θιεξνδνηήκαηνο θαη αλ 
λαη ππό πνηεο δηαδηθαζίεο.  

     Τν κέινο ηεο ΟΕ θ. Χαξακήο Αληώληνο δήισζε παξώλ.  
         Η. Ο.Ε. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Πξνέδξνπ θαη έιαβε ππόςε ,ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2539/97 , ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ 3463/2006 Δ.Κ.Κ.  ηελ αξηζ. 
6/2011 απόθαζε ηνπ Τ.Σ. Παθίσλ  θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:. 

 
Α π ο θ  α ζ ί δ ε η    θ α η ά    π ι ε η ο υ ε θ ί α   

 
Εγθξίλεη σο έρεη ηελ αξηζ. 6/2011 απόθαζε ηνπ Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Παθίσλ  πεξί επσθειέζηεξεο αμηνπνίεζεο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Μηραήι Θ. 
Κσζηάθνπ θαη δεηά λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο όπσο αλαθέξνληαη ζην 
εηζεγεηηθό ηεο παξνύζεο . 

 
       Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην Πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη        

όπσο πην θάησ.  
     

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                     ΣΑ ΜΔΛΗ 
   ΣΡΙΥΔΙΛΗ ΗΡΑΚΛΗ                               1)ΥΡΙΣΑΚΟ ΣΑΤΡΟ 
                                                                       2)ΜΑΤΡΟΜΙΥΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ 
                                                                       3)ΙΑΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 
                                                                       4)ΛΤΡΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 
                                                                       5)ΜΑΡΟΤΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 
                                                                       6)ΥΑΡΑΜΗ ΑΝΣΩΝΗ 
 

Αθρηβές Αληίγραθο 

Ο Γρακκαηέας Ο.Δ.  

 

  Γειήγηαλλες Νηθόιαος 


