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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 01/16-01-2014
Αριθ.Αποφ. 8/2014
ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής δωρεάς ποσού ύψους δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ
(15.000,00€) από την Οργανωτική Επιτροπή γιορτής Κρασιού της ΤΚ Συκέας
ως συµµετοχή δαπάνης στην αγορά ακινήτων πλησίον της πλατείας της
ανωτέρω ΤΚ.
Στους Μολάους, σήµερα, την 16-01-2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 477/16-01-2014
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα
µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαρούσης Χαράλαµπος

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4. Μαυροµιχάλης Κων/νος
5. Λύρας Χαράλαµπος
6. Χαραµής Αντώνης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση
απουσίας τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη
αναπλήρωσή τους.
Ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας ανέφερε
τα εξής:
• Την υπ’ αριθ. 27611/01-12-2013 αίτηση-απόφαση της Οργανωτικής
Επιτροπής Γιορτής Κρασιού Συκέας µε την οποία ζητά από το ∆ήµο
να αποδεχθεί την παραχώρηση ποσού ύψους 15.000,00€ ως
συµµετοχή στην δαπάνη, προκειµένου στη συνέχεια ο ∆ήµος
Μονεµβασίας να προχωρήσει στην αγορά και κατεδάφιση κτηρίων ,τα
οποία βρίσκονται εντός της πλατείας της ΤΚ Συκέας και τα οποία οι

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΩΚ9-ΩΗΥ

ιδιοκτήτες τους τα παραχωρούν αντί του συνολικού ποσού των
30.000,00€, για την διαπλάτυνση της πλατείας της εν λόγω ΤΚ.
• Την αριθ. 8/01-12-2013 απόφαση του συµβουλίου της ΤΚ Συκέας
σύµφωνα µε την οποία αποδέχονται το ποσό των δέκα πέντε
(15.000,00€) ευρώ ως συµµετοχή στην δαπάνη αγοράς των κτηρίων
από τον ∆ήµο για την διαπλάτυνση της πλατείας της ΤΚ Συκέας.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς
και να προχωρήσει ο ∆ήµος στις απαιτούµενες ενέργειες για την αγορά των
ανωτέρω κτηρίων .
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού είδε την αριθ. 27611/01-12-2013 αίτησηαπόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής Γιορτής Κρασιού Συκέας, την αριθ.
8/01-12-2013 απόφαση του συµβουλίου της ΤΚ Συκέας, έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 129 του Ν.3463/2006 και ύστερα από διαλογική
συζήτηση,
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Αποδέχεται την δωρεά ποσού 15.000,00€ από την Οργανωτική Επιτροπή
Γιορτής Κρασιού της ΤΚ Συκέας στο ∆ήµο Μονεµβασίας, ως συµµετοχή στην
δαπάνη αγοράς ακινήτων πλησίον της πλατείας της ανωτέρω ΤΚ , τα οποία οι
ιδιοκτήτες του τα παραχωρούν έναντι ποσού 30.000,00€ , για την διαπλάτυνση
αυτής.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
∆ελήγιαννης Νικόλαος

όπως

