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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                                     
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                            

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  9θσ/ 28.06.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 57/2021 

Θζμα 9ο: Δωρεάν παραχϊρθςθ χριςθσ δθμοτικοφ ακινιτου που βρίςκεται ςτθν πλατεία 
Ηρϊων ςτο Ζευγολατιό ςτον Πολιτιςτικό και Λαογραφικό φλλογο Βόχασ.  

 
Στο Δθμοτικό Κατάςτθμα Ζευγολατιοφ ςιμερα τθν 28θ του μθνόσ Ιουνίου του ζτουσ 2021 θμζρα 
Δευτζρα και ϊρα 21:00 ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό Συμβοφλιο μζςω 
Σθλεδιάςκεψθσ, φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 4616/24.06.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του 
Προζδρου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κ. Μιχαιλ Σδράλθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 74 του Ν. 
4555/2018 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου 
(ΠΝΠ), «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του 
Κορωνοιοφ covid-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ τουσ» (ΦΕΚ Αϋ55/11-03/2020), 
ςτουσ Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ 
παραβρζκθκε και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.  
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε από τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ Συμβουλίου θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ,  
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα 19 μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                     ΑΠΟΝΣΕ  
1. δράλθσ Μιχαιλ, Πρόεδροσ                                                               1. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ 
2. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                 2. Λιάκοσ Μιχαιλ 
3. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                 3. Δθμθτρίου Μαρία 
4.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ                                                                              4. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ 

                 5.   Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                           5. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ      
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                      6. Καμπτίτθσ Γεϊργιοσ  
                 7.    Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                           7. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ 
                 8.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                      8. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ 
                 9.    Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                    
                 10.  Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ                                                                    (δεν προςιλκαν αν και 
                 11.  Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                      προςκλικθκαν νόμιμα) 
                 12.   Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                        
                 13.   Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ,  
                αποχϊρθςε μετά τθν ψθφοφορία του 3ου κζματοσ                                                                      
                14.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                       
                15.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμθτρίου                                                 
                16.    Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ , προςιλκε ςτο 1ο κζμα τθσ θμ. διάταξθσ                                                                         
                17.    Πανταηισ Παναγιϊτθσ    
                18.   Περρισ Νικόλαοσ                                                                                
                19.   Μπιτςάκου Αςπαςία  
 

      Στθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
      υμμετείχε ςτθν Σθλεδιάςκεψθ ο Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Βραχατίου κ.  Γεϊργιοσ Βαςιλείου                
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     ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
1. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ       Πρόεδροσ   Κρθνϊν         2.  Δθμιτριοσ Καλαντηισ             Πρόεδροσ  Στιμάγκασ  
3.   Κεχαγιάσ Περίανδροσ           Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ        4.   Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου 
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ   6.  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ 

        7.   Εμμανουιλ Μπακιρτηισ      Πρόεδροσ Χαλκείου         8.  Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ       10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Ταρςινων 
     11.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ                Πρόεδροσ Σουλθναρίου   12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ    Πρόεδροσ Μπολατίου 
     13.  Μπουγάσ Κων/νοσ                Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου 14. Δαγρζσ Ευάγγελοσ         Πρόεδροσ Νεράντηασ  

 
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 9ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Δωρεάν παραχϊρθςθ χριςθσ 

δθμοτικοφ ακινιτου που βρίςκεται ςτθν πλατεία Ηρϊων ςτο Ζευγολατιό ςτον Πολιτιςτικό και 

Λαογραφικό φλλογο Βόχασ» και ζκεςε υπόψθ των μελϊν  

Α) Το με Α.Π. 3/09-04-2021 ζγγραφο του Πολιτιςτικοφ και Λαογραφικοφ Συλλόγου Βόχασ ωσ 

κάτωκι:  

Ο Πολιτιςτικόσ και Λαογραφικόσ Σφλλογοσ Βόχασ εδώ και αρκετά χρόνια ζχει δθμιουργιςει μια 

δανειςτικι βιβλιοκικθ με εκατοντάδεσ τίτλουσ βιβλίων για ενιλικεσ εφιβουσ και παιδιά.  

Η βιβλιοκικθ αυτι ςτεγάηεται ςε κτιριο που ενοικιάηουμε ςτον πεηόδρομο Ζευγολατιοφ.  

Ωςτόςο τον τελευταίο χρόνο εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ και τθσ παρατεταμζνθσ μθ λειτουργίασ του 

Συλλόγου μασ, τα ζςοδα μασ ζχουν μειωκεί δραματικά ώςτε κακίςταται αδφνατθ θ διατιρθςθ τθσ 

αίκουςασ και θ πλθρωμι από μζρουσ μασ των ενοικίων.  

Στθν πλατεία Ηρώων απζναντι από το 1ο Δθμοτικό Σχολείο Ζευγολατιοφ βρίςκεται κτιριο το οποίο 

ανικει ςτο Διμο Βζλου Βόχασ και επί ςειρά ετών παραμζνει άδειο και αναξιοποίθτο. Πρόςφατα 

μάλιςτα ζγιναν εκεί εργαςίεσ αποκατάςταςθσ και αλλαγισ κουφωμάτων από τθν Κοινότθτα 

Ζευγολατιοφ.  

Δεδομζνων ότι αφενόσ από το ςφλλογό μασ υπάρχει αδυναμία να ςυνεχίςει να ςυντθρεί το χώρο 

όπου ςτεγάηεται θ Δανειςτικι Βιβλιοκικθ, αφετζρου ότι το προαναφερόμενο κτιριο παραμζνει 

αναξιοποίθτο και αποτελεί δθμοτικι περιουςία, ςασ παρακαλοφμε για την παραχώρηςη του 

ανωτέρω κτηρίου που βρίςκεται ςτην Πλατεία Ηρώων  απέναντι από το 1ο Δημοτικό Σχολείο 

Ζευγολατιοφ ώςτε να ςτεγάςουμε εκεί τη Βιβλιοθήκη μασ.  

Θεωροφμε δε, ότι θ γειτνίαςθ τθσ Βιβλιοκικθσ με το Δθμοτικό Σχολείο κα ενιςχφςει τθν 

φιλαναγνωςία των παιδιών και κα δώςει τθν ευκαιρία ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ να ζχουν 

άμεςθ πρόςβαςθ ςε εκατοντάδεσ τίτλουσ βιβλίων, αλλά και τθ δυνατότθτα να οργανωκοφν 

εκπαιδευτικά προγράμματα φιλομάκειασ, λζςχθσ ανάγνωςθσ, γραμμάτων, δράςεων 

βιβλιοπαρουςιάςεων κλπ. 

Προςδοκώντασ τθ κετικι ανταπόκριςι ςασ ςτο αίτθμά μασ 

Με εκτίμθςθ, 

Εκ μζρουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

Η Πρόεδροσ  

Ακαναςοφλθ Παναγιώτα   

 

Β) Το Ν. 4555/2018 Άρκρο 84 παρ. 2β, ςφμφωνα με το οποίο  «Το Συμβοφλιο τθσ Κοινότθτασ 

διατυπώνει επίςθσ, γνώμθ και προτάςεισ, είτε με δικι του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπισ 

από τα αρμόδια όργανα του Διμου, ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ των ακινιτων του Διμου, που 

βρίςκονται ςτθν Κοινότθτα, τθν κάκε μορφισ εκμίςκωςθ ι παραχώρθςθ εκτάςεων εντόσ των 
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ορίων αυτισ, κακώσ και τθν εκποίθςθ, εκμίςκωςθ, δωρεάν παραχώρθςθ χριςθσ, ανταλλαγι και 

δωρεά, περιουςιακών εν γζνει ςτοιχείων του Διμου που βρίςκονται ςτα όρια τθσ Κοινότθτασ».  

 

Γ) Τθν υπ΄ αρικμ. 01/2021 Απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ Κοινότθτασ Ζευγολατιοφ, που ομόφωνα 

γνωμοδοτεί υπζρ τθσ παραχώρθςθσ ακινιτου που βρίςκεται ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ, ςτον 

Πολιτιςτικό και Λαογραφικό Σφλλογο Βόχασ.  

 

Το ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,   

 ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   
 
   Εγκρίνει τθ δωρεάν παραχϊρθςθ χριςθσ του δθμοτικοφ ακινιτου που βρίςκεται επί τθσ 

πλατείασ Ηρϊων ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ, ςτον Πολιτιςτικό και Λαογραφικό φλλογο Βόχασ, 

για να ςτεγαςτεί θ Βιβλιοκικθ και να δοκεί θ ευκαιρία ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ να ζχουν 

άμεςθ πρόςβαςθ ςε εκατοντάδεσ τίτλουσ βιβλίων, αλλά και τθ δυνατότθτα να οργανωκοφν 

εκπαιδευτικά προγράμματα φιλομάκειασ, λζςχθσ ανάγνωςθσ, γραμμάτων, δράςεων 

βιβλιοπαρουςιάςεων κλπ. 

Η διάρκεια τθσ δωρεάν παραχϊρθςθσ ορίηεται ςε δφο (2) ζτθ και κα αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ 

υπογραφισ του Ιδιωτικοφ Συμφωνθτικοφ μεταξφ του Διμου και του Συλλόγου. Σε περίπτωςθ που 

ο Σφλλογοσ επικυμεί τθ ςυνζχιςθ τθσ παραχϊρθςθσ, κα πρζπει να υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ πριν 

τθ λιξθ τθσ, προκειμζνου να λθφκεί απόφαςθ. 

Το παραχωροφμενο ακίνθτο μετά τθ λιξθ τθσ παραχϊρθςθσ κα παραδοκεί ςε άριςτθ κατάςταςθ.  

Εξουςιοδοτεί τον Διμαρχο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 57/2021 
Συντάχκθκε και υπογράφεται 

 
      O Πρόεδροσ     Τα Μζλθ 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΑΛΗ  
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