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ΘΔΜΑ: Αποδοτή ε κε παρατώρεζες ηκήκαηος οηθοπέδοσ ζηελ ΣΚ Νοκίωλ
ηες ΓΔ Μολεκβαζίας ηοσ Γήκοσ Μολεκβαζηάς ηδηοθηεζίας ηες εηαηρείας
ΣΔΚΑΛ Α.Δ.
Σηνπο Μνιάνπο, ζήκεξα, ηελ 09-01-2012 εκέξα Γεπηέξα

θαη ώξα 10:30 π.κ.

ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 126/04-01-2012
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
1.Τξηρείιεο Ηξαθιήο (Πξόεδξνο)

ΑΠΟΝΣΔ
Καλείο

2.Φξηζηάθνο Σηαύξνο (Αληηπξόεδξνο)
3.Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
4.Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
5.Λύξαο Φαξάιακπνο
6.Μαξνύζεο Φαξάιακπνο
7.Φαξακήο Αληώλεο
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Γειήγηαλλε Νηθόιαν.
Ο Πξόεδξνο ηεο ΟΔ εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο ηα εμήο:
 Τελ ππ’ αξηζ. 16964/21-07-2011 αίηεζε ηνπ θ. Χαιηάθνπ Παλαγηώηε
σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο ΤΔΚΑΛ Α.Δ , κε ηελ νπνία δεηά
από ηνλ Γήκν λα απνδερζεί ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο νηθνπέδνπ ζε
θνηλή ρξήζε εληόο νηθηζκνύ Αγίνπ Σηεθάλνπ ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο
Ννκίσλ
ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μνλεκβαζίαο, ηδηνθηεζίαο ηεο
πξναλαθεξόκελεο εηαηξείαο όπσο πεξηγξάθεηαη ζην επηζπλαπηόκελν
ζπκβόιαην.
 Τελ ππ’ αξηζ. 6.930/28-06-2011 πξάμε παξαρώξεζεο
ηκήκαηνο
νηθνπέδνπ ηδηνθηεζίαο ηεο πξναλαθεξόκελεο εηαηξείαο, ελώπηνλ ηεο

θ. Φαξνπνύινπ Δπζεβίαο ηνπ Φξήζηνπ Σπκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ,
κε ηελ νπνία δειώλεη όηη έρεη ζηελ πιήξε, απνθιεηζηηθή θπξηόηεηα,
λνκή θαη θαηνρή έλα νηθόπεδν εληόο νξίσλ νηθηζκνύ Αγίνπ Σηεθάλνπ
ηεο ΤΚ Ννκίσλ , κέηξσλ νθηαθόζηα ζαξάληα ηέζζεξα θαη ελλελήληα
ηξία εθαηνζηά (844,93), εκθαίλεηαη πεξηκεηξηθά κε ηα ζηνηρεία Γ1-Γ2Γ3-Γ4-Γ5-Γ6-Γ7-Γ1, ζην από Απξίιην 2010 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα
ηεο αξρηηέθηνλνο κεραληθνύ θ. Πεξεζηάδνπ Φσηεηλήο , πνπ βξίζθεηαη
εληόο νηθηζκνύ Αγίνπ Σηεθάλνπ ηεο ΤΚ Ννκίσλ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζηάο. Με ηελ ζπκβνιαηνγξαθηθή απηή πξάμε ν αλσηέξσ
δειώλεη θαη νκνινγεί όηη παξαρσξεί ζε θνηλή ρξήζε έλα ηκήκα ηνπ
παξαπάλσ νηθνπέδνπ ηνπ πξνο δηαπιάηπλζε πθηζηάκελνπ δεκνηηθνύ
δξόκνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί νηθνδνκήζηκν, ην νπνίν ηκήκα
απνηππώλεηαη
ζην
πξνζαξηώκελν
θαηά
ηα
αλαθεξόκελα,
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα πεξηκεηξηθά κε ηα ζηνηρεία Γ5-Α1-Α2-Α3-Α4Γ1-Γ7-Γ6-Γ5 εκβαδνύ ζαξάληα ηξία θαη εμήληα ηέζζεξα ηεηξαγσληθώλ
κέηξσλ (43,64η.κ.).
 Τν από 05-07-2011 πηζηνπνηεηηθό ηεο ππνζεθνθύιαθαο Μνλεκβαζίαο,
κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη όηη ε αλσηέξσ ζπκβνιαηνγξαθηθή Πξάμε
κεηαγξάθεθε ζηα Βηβιία Μεηαγξαθώλ ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ
Μνλεκβαζίαο ζηνλ Τόκν 225 & αξηζκό κεηαγξαθήο 22.
 Τελ αξηζ. 18/2011 απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο
Ννκίσλ πεξί απνδνρήο παξαρώξεζεο ηκήκαηνο νηθνπέδνπ, εληόο νηθηζκνύ
ηεο ΤΚ Ννκίσλ κεηά από αίηεζε ηνπ θ. Χαιηάθνπ Παλαγηώηε.
Σηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο πξόηεηλε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα
απνδερζεί κε απόθαζή ηεο ηε δσξεάλ παξαρώξεζε ηνπ ηκήκαηνο νηθνπέδνπ
ηδηνθηεζίαο ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο πξνο δηαπιάηπλζε ηνπ εθαπηόκελνπ ζην
ηκήκα απηό δεκνηηθήο νδνύ.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ είδε ηελ Σπκβνιαηνγξαθηθή Πξάμε
παξαρώξεζεο ηνπ ηκήκαηνο νηθνπέδνπ, ηε κεηαγξαθή απηνύ θαη ην
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο Αξρηηέθηνλνο Μεραληθνύ, ηελ αξηζ. 18/2011
απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ΤΚ Ννκίσλ, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε
ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 129 ηνπ Ν.3463/2006 θαη ύζηεξα από
δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Α π ο θ α ζ ί δ ε η
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Απνδέρεηαη ηε δσξεάλ παξαρώξεζε ζην Γήκν Μνλεκβαζηάο ζε θνηλή
ρξήζε ηνπ ηκήκαηνο νηθνπέδνπ εληόο νηθηζκνύ Αγίνπ Σηεθάλνπ ηεο ΤΚ Ννκίσλ
ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΤΔΚΑΛ Α.Δ» , ήηνη:
 Έλα (1) ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ πξνο δηαπιάηπλζε πθηζηάκελεο
δεκνηηθήο νδνύ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί νηθνδνκήζηκν, ην νπνίν
ηκήκα απνηππώλεηαη ζην από Απξίιην 2010 πξνζαξηώκελν
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο Αξρηηέθηνλνο κεραληθνύ θ. Πεξεζηάδνπ
Φσηεηλήο, εκθαίλεηαη πεξηκεηξηθά κε ηα ζηνηρεία Γ5-Α1-Α2-Α3-Α4-Γ1Γ7-Γ6-Γ5 εκβαδνύ ζαξάληα ηξία θαη εμήληα ηέζζεξα ηεηξαγσληθώλ
κέηξσλ (43,64η.κ.).
 Η παξαρώξεζε έγηλε ελώπηνλ ηεο Σπκβνιαηνγξάθνπ θ. Φαξνπνύινπ
Δπζεβίαο ηνπ Φξήζηνπ , Σπκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ & κεηαγξάθεθε
ζηα Βηβιία Μεηαγξαθώλ ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ Μνλεκβαζίαο ζηνλ
Τόκν 225 & αξηζκό κεηαγξαθήο 22.

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην Πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη
πην θάησ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΡΙΥΔΙΛΗ ΗΡΑΚΛΗ

ΣΑ ΜΔΛΗ
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
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