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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  7ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  89/2020 
 

Περί απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων, υπόδειξη μελών στην 
επιτροπή καθορισμού τιμήματος. 
 

 Στους  Μολάους σήμερα στις 18 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως 
13:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-
2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ. 
πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και  ύστερα από την με αριθμό 07/14-
05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 17, ήτοι.    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ.   1. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος   2. Καλογράνης Δημήτριος 
 3. Μαρούσης Χαράλαμπος          Αντιδήμαρχος   3. Κουλουβάκος Βασίλειος 
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   4. Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος   5. Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος   6.  Νικολινάκος Παναγιώτης 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος   7.  Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα   8.  Άννα Βλάχου 
9. Αρρώνης Παντελεήμων   9. Παναρίτης Ηλίας 
10. Καλογερίνης Ηλίας  10. Κόκκορης Παναγιώτης 
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Παπαδάκης Πιερρής   
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
 

Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.  
   Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, η Πρόεδρος Κοινότητας 
Παπαδιανίκων. 
    Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά. 
    

Η παράταξη «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» κατέθεσαν την εξής δήλωση:  
 <<ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» Μολάοι 18-5-2020  
ΠΡΟΣ: Κύριο πρόεδρο Δ.Σ.  
Κύριε πρόεδρε, όπως εγγράφως και αναλυτικά σας έχουμε μέχρι σήμερα εκθέσει και ενόψει 
της συνεδρίασης του Δ.Σ. δια περιφοράς για άλλη μια φορά σας υπενθυμίζουμε ότι στο 
άρθρο 67 Παρ 5 του ν. 3852, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα, σύμφωνα 
και με τις σχετικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου της Κυβέρνησης, προβλέπεται σαφώς 
ότι: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η 
άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, 
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ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά 
περιφοράς…»  
Μέχρι σήμερα πάντως δεν μας έχετε αναφέρει κάποια διάταξη που να αναιρεί τα παραπάνω, 
ούτε έχετε δεχθεί τις προτάσεις μας για τη δυνατότητα δια ζώσης (σύμφωνα με όλα τα 
αναγκαία μέτρα) ή έστω με τηλεδιάσκεψη πραγματοποίηση της συνεδρίασης του δημοτικού 
συμβουλίου.  
Επίσης στο συγκεκριμένο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, δεν αναφέρετε ότι είναι 
κατεπείγοντος χαρακτήρα ούτε ότι πιθανολογείται κάποιος κίνδυνος από την αναβολή του.  
Αντί αυτού όμως, ο κύριος δήμαρχος σε δημόσιες αναρτήσεις του και μάλιστα στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Δήμου καταφέρεται με αήθη τρόπο εναντίον μας, χρησιμοποιώντας ψευδείς 
αναφορές και προσβάλλοντάς μας προσωπικά όπως τον θεσμό που εκπροσωπούμε και 
γενικά την δημοκρατική λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου, που όπως γνωρίζετε είναι 
όργανο ανεξάρτητο, στο οποίο έχουν απεριόριστο το δικαίωμα έκφρασης όλοι οι δημοτικοί 
σύμβουλοι, προσπαθώντας έτσι να μας εκβιάσει για να συμμετέχουμε και να ψηφίσουμε κατά 
πως εκείνος νομίζει και όχι σύμφωνα με τη βούληση τη δική μας, τη συνείδησή μας και 
σύμφωνα με εκείνα που πιστεύουμε εμείς ως νόμιμα.  
Κατόπιν των ανωτέρω σας κάνουμε γνωστό ότι δεν θα πάρουμε μέρος στο δημοτικό 
συμβούλιο της 18ης Μαΐου 2020, αφού δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος 
για να συγκληθεί δια περιφοράς.  
Επί τοις ουσίας πάντως, επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε, όταν ο Δήμος μας, που όπως 
διατείνεται ο κύριος δήμαρχος είναι από τους πρωτοπόρους ψηφιακά ανά το Πανελλήνιο, 
κατορθώσει έστω να πραγματοποιήσει μια τηλεδιάσκεψη.  

Πάντως εάν δυσκολεύεστε προς τούτο, σας προτείνουμε να απευθυνθείτε σε καθηγητή 
πανεπιστημίου, τουλάχιστον όμως επιπέδου Harvard ή ανωτέρου, αφού πρόκειται για ένα 
τόσο δύσκολο εγχείρημα>>. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Γουναλάκης κατέθεσε τα εξής: 

 <<ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
18 Μάιου 2020  
Απαντώντας στο κείμενο του Δημάρχου προς την παράταξη "ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΟΣΤΑ", το 
οποίο δεν θεωρώ απαντητικό, στα δύο κείμενα της μειοψηφίας που αφορούσαν την 
συνεδρίαση του Δ.Σ. της 11/5/2020 .  
Ο Δήμαρχος δεν απαντά στην ουσία των ερωτημάτων ΓΙΑΤΙ μετά την μερική αίρεση των 
μέτρων δεν επιλέγεται ένας από τους τρείς δημοκρατικότερους τρόπους συνεδρίασης:  
Α) Μέσω skype όπως είχε δηλώσει στην απάντησή του ο Πρόεδρος ,ότι θα γινόταν μόλις όλα 
τα μέλη είχαν τη δυνατότητα.  
Β) Όπως η Βουλή , με ποσόστωση που αντανακλά την αναλογία των παρατάξεων αλλά και 
τη δυνατότητα αποστασιοποίησης του χώρου συνεδρίασης του Δ.Σ.  
Γ) Τη χρησιμοποίηση του πολύ μεγαλύτερου δημοτικού χώρου των Παπαδιανίκων, με όλα τα 
μέτρα αποστασιοποίησης αλλά και τη δυνατότητα μικροφωνικής εγκατάστασης.  
ΑΛΛΑ αντίθετα ΕΠΙΛΕΓΕΙ τον τρόπο δια περιφοράς ,που σύμφωνα με το άρθρο που 
χρησιμοποιεί είναι για αιτιολογημένες επείγουσες υποθέσεις , και πρακτικά για θάνατο μέλους 
του Δ.Σ. η έκδοση ανακοίνωσης για επιφανή πολίτη ,επέτειο κ.τ.λ. .  
Αυτό το δίλλημα ΟΥΣΙΑΣ δεν απαντάται , και αντ' αυτού, η κριτική σε χειρισμούς και λύσεις 
υποθέσεων του Δήμου ,γενικεύεται σε κατηγοριοποίηση εκφράσεων, ανίκανοι άσχετοι κ.τ.λ.  
Στη συνέχεια η κατηγορία της "πλαστογραφίας".  
Σαν μη νομικός δεν ξέρω αν είναι πλημμέλημα η κακούργημα ....  
• Η ΟΥΣΙΑ : Στη συνάντηση της παράταξης 10/5/2020 ( ΚΥΡΙΑΚΗ ), είχα διαβάσει το 
ιδιόχειρα γραμμένο κείμενο ,αλλά λόγω της περασμένης ώρας, είπα ότι θα ειδοποιήσω αν 
προλάβω να το πληκτρολογήσω μέχρι το πρωί.  
Την άλλη μέρα έστειλα ένα μήνυμα , η διαχειρίστρια λόγω δουλειάς δεν το είδε θεώρησε ότι 
δεν ειδοποίησα και έστειλε ότι συμφωνώ, την ενημέρωσα και έκανε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ .  
• Η ΑΠΟΡΙΑ : Όλες τις φορές που έρχεται από το Δήμο "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ" για 
εισηγήσεις θα πρέπει να σκεφτούμε ποιός είναι ο "ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ" οι υπηρεσίες η οι 
εισηγητές !!!!!  
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• Η ΕΚΠΛΗΞΗ : Αφού έλαβε το κόπο της σύνταξης του κειμένου, περίμενα και μια απάντηση 
και στα πολιτικά ερωτήματα ,που μόνο ο ίδιος μπορούσε να δώσει.  
Έτσι οι κάτοικοι της Μεταμόρφωσης μαζεύοντας υπογραφές θα παλέψουν μόνοι τους την 
εκτεταμένη μόλυνση της περιοχής .  
Επιμένω και απορώ στην μη απάντηση του διλλήματος μου από την μεριά του Δημάρχου.  
Επειδή όμως φαίνεται να έχουμε πέσει στην παιδιάστικη αντίδραση " το δικό μου- δικό σου", 
γνωρίζοντας το θέμα για την αγορά του γηπέδου δίπλα στην γεώτρηση αλλά και του 
ουσιαστικού λόγου αγοράς που δεν αναφέρεται στην πρόσκληση δηλώνω το έξης:  
Αν πραγματικά θέλει ο δήμαρχος να επαναφέρει τη σύγκλιση του Δ.Σ. σε ορθολογικότερο και 
δημοκρατικότερο τρόπο ας διαλέξει ένα από τους τρόπους που προτείνουμε και ας 
συγκαλέσει Δ.Σ. άμεσα με όσα θέματα κρίνει.  
Αν επείγεται τόσο πολύ για την αγορά στα Παπαδιάνικα ας κάνει επίκληση του επείγοντος 
γιατί το μοναδικό και κατάλληλο δεν επαρκεί για σύγκλιση δια περιφοράς.  

Κατόπιν των ανωτέρω η απάντησή μου είναι αρνητική.>>. 
 

Η δια περιφοράς απόφαση για το ένα και μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά στην 
απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων, απόφαση η οποία λαμβάνεται  με την 
πλειοψηφία των 2/3 των μελών του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 του ΔΚΚ όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Η εν λόγω πλειοψηφία δεν υπάρχει. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  89/2020. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
                Ο Πρόεδρος           Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

       Αβδούλος Σπύρος  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

 Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Μαρούσης Χαράλαμπος    
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Χαραμή Μαρία 
Γουναλάκης Ιωάννης 
 

 


