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Αριθ.Αποφ 18/2020 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 12/2020 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-
ΚΥΛΛΗΝΗ 
 
 
ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ΔΣ του Δημου για «την  δωρεάν Παραχώρηση του οικοπέδου 
για την ανέγερση παρεκκλησίου στην κοινοτητα Ανδραβιδας επ ονοματι των Νεομαρτυρων 
Χριστου και Παναγου » 
 
 
Στην, Ανδραβίδα σήμερα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  27/11/2020 και ώρα 13.00μμ Η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής, του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Κοινότητας Ανδραβίδας,  (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ αρ αριθ. ΥΠΕΣ 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764,Εγκυκλιο για το χρονικό διάστημα έως και τη Δευτέρα, 30 
Νοεμβρίου 2020, οπου περιγράφονται οι διαδικασίες σύγκλησης των συλλογικών οργάνων για την 
προστασία και αποφυγή διάδοσης του  covid 19),  ύστερα από την με αρ. πρωτ. 13892/20-11-
2020 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του   άρθρου  67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).  

                        Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εφτά ( 7 )  μελών   

                        παρευρέθηκαν   στην συνεδρίαση  εξι(6) και ονομαστικά οι: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ       
       1.ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  προεδρος  

       2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   

 
       3. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   
         
        4    ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
        
        5. ΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
      
        6. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 

                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
  
 
              

 
              ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΑ 

 

 



Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καλφιώτη Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των 
πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος κ.Κεκατος Διονύσιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  
και   εισηγούμενος το 1ο θέμα της ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ  συνεδρίασης  ειπε τα   εξης: 
 
 
 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010,  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εισηγείται προς 
στο δημοτικό συμβούλιο, θέματα καθορισμού χρήσεων γης,  
 Ο πρόεδρος εν συνέχεια αναφέρθηκε ως εξης 
 

    Α. την υπ αριθμ Αποφαση  8/2020 της κοινότητας Ανδραβίδας, ομοφωνα Γνωμοδοτούν ,  

Υπερ της δωρεάν Παραχώρησης του οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δημου μας, προς τον Ιερο Ναο Aγιου 
Κωνσταντίνου και Ελένης Ανδραβιδας,  για την ανέγερση παρεκκλησίου, στην μνημη των.” 
Νεομαρτύρων Χρίστου και Πανάγου». 
 
 
 
 
 
Β.Η Μητρόπολη Ηλειας με το υπ αρ 4293/30-9-2020,εγγραφο, του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη κκ Γερμανού αναφερει τα εξης κατωθι:  
Αίτημα των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ιερών Ναών Αγίου Κων/νου και Ελένης και 

Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ανδραβίδας, που εκφράζουν και τα αισθήματα των κατοίκων της 

Πόλεως, είναι να ανεγερθεί Ιερός Ναός επ’ ονόματι των Νεομαρτύρων Χρίστου (ιερέως εξ 

Ανδραβίδας) και Πανάγου (εκ Γαστούνης) στην Ανδραβίδα. 

Προς τούτο μου υπεδείχθη προ ημερών ένα ανεξάρτητο οικόπεδο του Δήμου  στην 

Πόλη της Ανδραβίδας εντός της Περιοχής της ενορίας των Αγ. Κων/νου και Ελένης, το οποίον 

βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κ. Ανδραβιδιώτη και Ν. Τσαμαδού στο υπ’ αριθμ. 171 

οικοδομικό τετράγωνο του Σχεδίου Πόλεως. 

Δια τούτο κ. Δήμαρχε, 

Επειδή το μικρό τούτο οικόπεδο είναι χρόνια αχρησιμοποίητο, γιατί ακριβώς δεν 

είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για κάποιο άλλο κοινωνικό σκοπό, 

Επειδή είναι εστία μολύνσεως , υπάρχουν τώρα εντός αυτού χόρτα, μπάζα και 

εγκαταλελειμμένα παιχνίδια παιδικής χαράς, 

Επειδή η ανέγερση του Παρεκκλησίου θα ομορφύνει την Περιοχή και ασφαλώς θα 

αξιοποιηθεί όλο το οικόπεδο, διότι εκτός από το Παρεκκλήσιο θα διαμορφωθεί καλαίσθητα 

και ο υπόλοιπος χώρος, με δένδρα, φυτά και λουλούδια καθώς και χώρος ακάλυπτος 

διαμορφωμένος για να ξεκουράζονται οι επισκέπτες. Οι παραπάνω θα διατηρούνται πάντα με 

φροντίδα των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, σε άριστη κατάσταση. 



Επειδή οι Νεομάρτυρες Χρίστος και Πανάγος ιδιαιτέρως τιμώνται από τους 

κατοίκους της Ανδραβίδας. 

Δια τούτο παρακαλώ να παραχωρήσετε την χρήση του ως άνω περιγραφέντος μικρού 

οικοπέδου εις το Εκκλ. Συμβούλιον του Ιερού Ναού Αγ. Κων/νου – Ελένης (Ν.Π.Δ.Δ.) δια 50 

χρόνια και να μας επιτρέψετε να ανεγείρουμε επ’ αυτού ιερόν παρεκκλήσιον διαστάσεων 

περίπου 10x7τ.μ. επ’ ονόματι των Νεομαρτύρων Χρίστου και Πανάγου 

 

Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού ακινήτου, (επι των οδών Κ. 

Ανδραβιδιώτη και Ν. Τσαμαδού στο υπ’ αριθμ. 171 οικοδομικό τετράγωνο του Σχεδίου 

Πόλεως και συμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του κ Π. Κατσαπη πολιτικού μηχανικού, 

εχει εμβαδό 325,53τμ),για την ανέγερση Ιερού Ναού είναι επιτρεπτή (άρθρο 185 παρ.2 

Ν. 3463/2006), αφού με τον τρόπο αυτό επιτελείται σπουδαίος κοινωφελής σκοπός, 

που έχει σχέση με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και την εξυπηρέτηση 

των κατοίκων της περιοχής, καθόσον μάλιστα  η ανέγερση του εν λόγω Ναού 

αποτελεί και πάγιο αίτημά τους, το δε Νομικό Πρόσωπο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ 

και το τοπικό Εκκλ. Συμβούλιο στο οποίο θα παραχωρηθεί η χρήση του δημοτικού 

ακινήτου, ως γνωστόν ασκούν κοινωφελή δραστηριότητα  με σημαντικό κοινωνικό - 

φιλανθρωπικό - μορφωτικό έργο, με πολύπλευρη δράση και σημαντική προσφορά 

στην τοπική κοινωνία και ως εκ τούτου πέραν των θρησκευτικών- λατρευτικών 

αναγκών των κατοίκων της περιοχής ο εν λόγω Ναός θα αποτελέσει σημαντικό 

πυρήνα άσκησης φιλανθρωπικών, κοινωνικών και εν γένει πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων προς όφελος των κατοίκων της περιοχής, ενώ είναι 

αυτονόητη και η περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής λόγω της ανέγερσης του 

Ναού και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου. 

ρητώς αναφέρεται ότι σε περίπτωση μη επιτεύξεως του σκοπού της παραχώρηση 
(ανέγερσης ναου) εντος δεκαετίας, το ακίνητο επιστρέφεται στον δημο και δεν ισχυει 
η παραχώρηση. 
 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη  του συμβουλίου ολόκληρο το φάκελο της 
εξεταζόμενης υπόθεσης, κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά. 
     
Αφου λάβουμε υπόψιν επισης  : 
 
Στην Απόφαση της Κοινότητας ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ  Αρ. Απ 8/2020, με την οποια το Συμβούλιο αποφασίζει 
ομόφωνα, σύμφωνα με την εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας συμφωνα με την οποια    
Γνωμοδοτούν , ομόφωνα 



Υπερ της δωρεάν Παραχώρησης του οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δημου μας, προς τον Ιερο 
Ναο Aγιου Κωνσταντίνου και Ελένης Ανδραβιδας,  για την ανέγερση παρεκκλησίου, στην 
μνημη των.” Νεομαρτύρων Χρίστου και Πανάγου». 
 
 
 
.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Εν συνεχεία ο πρόεδρος ειπε προς την Επιτροπή :Σας καλώ να Αποφασίσουμε  σχετικα με  
             το θεμα της σημερινής συνεδρίασης. 
 

 
Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά και μετα από διαλογική συζήτηση 
 

                                                  Αποφασίζει ομόφωνα,  
Εισηγείται ως προς στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλληνης,, υπερ για τα «την  
δωρεάν Παραχώρηση του οικοπέδου για την ανέγερση παρεκκλησίου στην κοινοτητα 
Ανδραβιδας επ ονοματι των Νεομαρτυρων Χριστου και Παναγου » 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 
                                       Ακριβές απόσπασμα 
                                      
                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                         ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 
 
 
 


