
 

                          
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό  07-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής  του Δήμου Πύλου - Νέστορος  

                                      Αριθμός  Απόφασης : 59/2013 

                                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  

        ‘’Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα  
«Περί αποδοχής δωρεάν παραχώρησης της χρήσης  αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Ιερού 

Ναού  Αγίου Γεωργίου, θέση «Καβελάρης»  Τ.Κ. Λαχανάδας  με σκοπό την κατασκευή 

δεξαμενής Ύδρευσης  για τις ανάγκες ύδρευσης της Λαχανάδας »’’. 

 
          Στην Πύλο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  την  ενάτη  (9η) του μηνός  

Απριλίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη   και ώρα  12:00 μεσημβρινή,  η  Οικονομική  

Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, 

κατόπιν της με αριθμό  πρωτ. 6334/04-04-2013  γραπτής πρόσκλησης που δόθηκε 

σε κάθε ένα τακτικό μέλος της, σύμφωνα με  το άρθρο 75 του   Ν. 3852/2010 , Φ.Ε.Κ. 

87/07-06-2010. 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) 

μελών της Οικονομικής  Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη,  ήτοι :                 

   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1.  Καρβέλας Παναγιώτης  Πρόεδρος της 

Οικονομικής 

Επιτροπής  

και 

Αντιδήμαρχος 

Πύλου  - 

Νέστορος 

1. Φιλόπουλος Παύλος                                    

ως και ο νόμιμος αναπληρωτής 

αυτού  δεν προσήλθε αν και 

 νόμιμα προσκλήθηκε                            

2. Ψαλλίδας Διονύσιος Τακτ.  Μέλος           

3. Χαραμαράς Θεόδωρος   «  

4. Σαρδέλης Ιωάννης   «  

  5. Τσορώνης Αναστάσιος   «  

6. 

 

 

 

Νικήτας Κωνσταντίνος 

ως αναπληρωτής του 

Γιαλλελή Γεωργίου     

  « 

        

        

               

  

 Για την τήρηση του πρακτικού της συνεδρίασης παραβρέθηκε η τακτική 
υπάλληλος του Δήμου Πύλου – Νέστορος  κ. Παρασκευοπούλου Ελένη του 
Γεωργίου. 
      Απαρτίας γενομένης  κήρυξε ο κος Πρόεδρος την έναρξη της συνεδριάσεως 
της Οικονομικής Επιτροπής και  εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο:   
        ‘’Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα  «Περί 

αποδοχής δωρεάν παραχώρησης της χρήσης  αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού  Αγίου 



Γεωργίου, θέση «Καβελάρης»  Τ.Κ. Λαχανάδας  με σκοπό την κατασκευή δεξαμενής Ύδρευσης  για τις 

ανάγκες ύδρευσης της Λαχανάδας »’’ είπε τα εξής: 

      Όπως όλοι γνωρίζετε για το ανωτέρω θέμα έχουμε λάβει την υπ’ αριθ. 15/2013 ομόφωνη 

απόφασή μας. Επειδή όμως λάβαμε από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας  σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   

το υπ’ αριθ.  323/12/15-01-2013 έγγραφό της, το οποίο παρέλαβε η Υπηρεσία μας στις 

06-03-2013 και έδωσε αριθ. πρωτ. 4415, και το  οποίο απευθύνεται προς το 

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λαχανάδας αναφορικά με το 

εν λόγω θέμα όπου τροποποιείται ο Αύξων Αριθμός της Πράξης του 

Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου  Γεωργίου Λαχανάδας  από 

αριθ. 570/29-11-2012 σε αριθ. 4/03-12-2012, είναι απαραίτητο να λάβουμε εκ 

νέου απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

     Συνεχίζοντας ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του υπ’ αριθ.  

323/12/15-01-2013 εγγράφου της την Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας  δεν αναφέρει καμμία 

άλλη αλλαγή – τροποποίηση, όσον αφορά το θέμα  του και τους όρους παραχώρησης  προς το Δήμο 

μας του αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, στη θέση 

«Καβελάρης» εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Λαχανάδας προκειμένου  εντός 

του εν λόγω ακινήτου να κατασκευασθεί από το Δήμο Πύλου – Νέστορος δεξαμενή 

ύδρευσης για τις ανάγκες ύδρευσης των κατοίκων της Λαχανάδας. 

       Ως εκ τούτου λαμβάνουμε υπόψη μας την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του υπ’ αριθ.  

323/12/15-01-2013 εγγράφου της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, όπως αυτό έχει 

τροποποιηθεί για την ολοκλήρωση του θέματος που σε αυτό αναγράφεται. 

Αντικαθιστούμε δε την προγενέστερη απόφασή μας με την παρούσα ως εξής: 

     Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας με το σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ υπ’ αριθ.  323/12/15-

01-2013 έγγραφό της, το οποίο παρέλαβε η Υπηρεσία μας στις 06-03-2013 και έδωσε 

αριθ. πρωτ. 4415,το  οποίο απευθύνεται προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού 

Ναού Αγίου Γεωργίου Λαχανάδας, και κοινοποιείται και στην υπηρεσία μας, ενέκρινε  με 

Απόφαση του Μητροπολιτικού  της Συμβουλίου, την παραχώρηση της χρήσης, επί 

σχέσει χρησιδανείου, διάρκειας 15 ετών, άνευ ανταλλάγματος, με δικαίωμα 

ανανεώσεως, προς το Δήμο μας εκτάσεως 1.089,15 τετραγωνικών μέτρων από 

αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, στη θέση «Καβελάρης» 

εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Λαχανάδας προκειμένου  εντός του εν λόγω 

ακινήτου να κατασκευασθεί από το Δήμο Πύλου – Νέστορος δεξαμενή ύδρευσης για τις 

ανάγκες ύδρευσης των κατοίκων της Λαχανάδας. 

 Το  παραπάνω έγγραφο τέθηκε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

      Προτείνεται ανέφερε ο κος Πρόεδρος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας να 

προβούμε : 

1. στην αποδοχή από το Δήμο Πύλου – Νέστορος της  

παραχώρησης  της χρήσης,  επί σχέσει χρησιδανείου, διάρκειας 15 ετών, άνευ 

ανταλλάγματος, με δικαίωμα ανανεώσεως, προς το Δήμο μας εκτάσεως 1.089,15 

τετραγωνικών μέτρων από αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίου 

Γεωργίου, στη θέση «Καβελάρης» εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας 

Λαχανάδας προκειμένου  εντός του εν λόγω ακινήτου να κατασκευασθεί από το 

Δήμο Πύλου – Νέστορος δεξαμενή ύδρευσης για τις ανάγκες ύδρευσης των 

κατοίκων της Λαχανάδας. 

2. Στην αποδοχή των όρων παραχώρησης όπως αναγράφονται στο 

σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ υπ’ αριθ. 323/12/15-01-2013 έγγραφο της 

Ιεράς Μητρόπολης  Μεσσηνίας οι οποίοι είναι οι εξής: Α. Δύο μήνες πριν τη 

λήξη του χρόνου του χρησιδανείου, θα ζητείται υποχρεωτικά η ανανέωση αυτού 

από το Δήμο Πύλου – Νέστορος άλλως θα καταργείται αυτοδικαίως η Σύμβαση,  

Β. Η χρήση του ακινήτου παραχωρείται αποκλειστικά και μόνο για την 

κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης  απαγορευομένης  κάθε άλλης χρήσης χωρίς 

την έγγραφη  έγκριση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου 

Γεωργίου και την σχετική απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου και Γ. Σε 



περίπτωση φορολόγησης με οποιονδήποτε τρόπο του παραχωρηθέντος 

Εκκλησιαστικού ακινήτου, υποχρεούται ο Δήμος να καταβάλει στο ακέραιο στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. τον επιβληθέντα φόρο άλλως θα καταργείται η σύμβαση του 

χρησιδανείου. 

3. Στην «έκφραση ευχαριστιών» προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 

Μεσσηνίας κο Χρυσόστομο και το Μητροπολιτικό  Συμβούλιο της Ιεράς Μητρόπολης  

Μεσσηνίας. 

 

Και κάλεσε τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής για να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου  - Νέστορος αφού έλαβε υπόψη της : 

1. την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του υπ’ αριθ.  323/12/15-01-2013 εγγράφου της Ιεράς 

Μητρόπολης Μεσσηνίας 

2. την εισήγηση και πρόταση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής  

3. τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 

4. τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα 

 μετά από διαλογική συζήτηση,  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

      Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 15/2013 προγενέστερη απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, λαβόντες υπόψη το σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ υπ’ αριθ.  323/12/15-

01-2013 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, το οποίο παρέλαβε η 

Υπηρεσία μας στις 06-03-2013 και έδωσε αριθ. πρωτ. 4415, για  την παραχώρηση της 

χρήσης,  προς το Δήμο μας εκτάσεως 1.089,15 τετραγωνικών μέτρων από 

αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, στη θέση «Καβελάρης» 

εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Λαχανάδας, όπου τροποποιείται ο Αύξων 

Αριθμός της Πράξης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου  

Γεωργίου Λαχανάδας  από αριθ. 570/29-11-2012 σε αριθ.  4/03-12-2012. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθ. 15/2013 απόφασή μας ήτοι: 

Α.  Ομόφωνα συμφωνεί και αποδέχεται την παραχώρηση της χρήσης από το Δήμο 

Πύλου – Νέστορος ,  επί σχέσει χρησιδανείου, διάρκειας 15 ετών, άνευ ανταλλάγματος, 

με δικαίωμα ανανεώσεως,  εκτάσεως 1.089,15 τετραγωνικών μέτρων από αγροτεμάχιο, 

ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, στη θέση «Καβελάρης» εντός των ορίων 

της Τοπικής Κοινότητας Λαχανάδας προκειμένου  επί του εν λόγω ακινήτου να 

κατασκευασθεί από το Δήμο Πύλου – Νέστορος δεξαμενή ύδρευσης για τις ανάγκες 

ύδρευσης των κατοίκων της Λαχανάδας. 

Β. Αποδέχεται τους όρους παραχώρησης όπως αναγράφονται στο σε ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ υπ’ αριθ. 323/12/15-01-2013 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης 

Μεσσηνίας οι οποίοι είναι οι εξής: Α. Δύο μήνες πριν τη λήξη του χρόνου του 

χρησιδανείου, θα ζητείται υποχρεωτικά η ανανέωση αυτού από το Δήμο Πύλου – 

Νέστορος άλλως θα καταργείται αυτοδικαίως η Σύμβαση,  Β. Η χρήση του ακινήτου 

παραχωρείται αποκλειστικά και μόνο για την κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης  

απαγορευομένης  κάθε άλλης χρήσης χωρίς την έγγραφη  έγκριση του Εκκλησιαστικού 

Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου και την σχετική απόφαση του 

Μητροπολιτικού Συμβουλίου και Γ. Σε περίπτωση φορολόγησης με οποιονδήποτε τρόπο 

του παραχωρηθέντος Εκκλησιαστικού ακινήτου, υποχρεούται ο Δήμος να καταβάλει 

στο ακέραιο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τον επιβληθέντα φόρο άλλως θα καταργείται η 

σύμβαση του χρησιδανείου. 

Γ.  Εκφράζονται «θερμές ευχαριστίες» προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κο Χρυσόστομο 

και το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητρόπολης  Μεσσηνίας. 

Δ.    Εξουσιοδοτείται ο κος Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος να προβεί σε κάθε 

περαιτέρω ενέργεια, την  υπογραφή σχετικών εγγράφων  και οτιδήποτε άλλο  κριθεί 

απαραίτητο για την ολοκλήρωση της  ανωτέρω ενέργειας . 



 
                                                                                          

                Η πράξη αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 59/2013 

                 Ο Πρόεδρος  

    της Οικονομικής Επιτροπής. 

              Τα Μέλη 

  Παναγιώτης  Θεοδ. Καρβέλας 1. Διονύσιος Ψαλλίδας 

 2. Θεόδωρος Χαραμαράς 

 3. Ιωάννης Σαρδέλης 

 4.  Τσορώνης Αναστάσιος 

  5. Νικήτας Κωνσταντίνος 

                                                   

                      Ακριβές Απόσπασμα 

                      Πύλος   15-04-2013      

                         

                 Ο Πρόεδρος  

    της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

  Παναγιώτης  Θεοδ. Καρβέλας 

 

 

 


