
                                              
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
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Νο 44/02-10-2017 
Αριθ.Αποφ. 271/2017    

ΘΕΜΑ: Περί τροποποίησης της αριθ. 347/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Μονεμβασίας.  

 
         Στους Μολάους, σήμερα την  02-10-2017  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 10:15 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 23381/28-09-2017 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              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος) 

2. Χριστάκος Σταύρος 

3. Καλογερίνης Ηλίας 

4. Σουρλάς Ιωάννης 

5. Κολλιάκος Ιωάννης 

 

 

      Κόκκορης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος)           

      Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

 

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
 
        Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της τα εξής:  

 Την αριθ. 347/2014 ΑΟΕ  σύμφωνα με την οποία είχαμε αποδεχθεί κατόπιν της 

υπ΄αριθ. Πρωτ. 26040/01-12-2014 αίτησης της κ. Δούκα Ευαγγελή ένα ακίνητο 

εντός ορίων οικισμού της ΤΚ Χάρακα της ΔΕ Ζάρακα , του οποίου  ακινήτου   

κατέχει την κυριότητα κατά 50% η  εταιρεία με την επωνυμία {ΔΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ & ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ} και 

συγκεκριμένα ενός οικοπέδου εμβαδού 396,68 τ.μ. μετά του εντός αυτού διώροφου 

παλαιού κτίσματος με εμβαδόν ισογείου 91,26 τ.μ και πρώτου ορόφου 93,96 τ.μ  . 
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 Το από Σεπτέμβριο 2017 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής υπηρεσίας του 

Δήμου σύμφωνα με το οποίο το εμβαδό του ακινήτου  και συγκεκριμένα του  

οικοπέδου  είναι 389,04 τ.μ. και των κτισμάτων 185,22 τ.μ . 

     Κατόπιν των ανωτέρω ο πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε ότι θα πρέπει να προβούμε στην 

τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης της ΟΕ  όσον αφορά στο σκέλος των τετραγωνικών 

μέτρων του οικοπέδου τα οποία θα είναι σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της 

υπηρεσίας του Δήμου και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

  Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε την αριθ. 347/2014 προηγούμενη ΑΟΕ,το 

από Σεπτέμβριο 2017 τοπογραφικό διάγραμμα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου 

σχετικά με το ανωτέρω ακίνητο ,  άκουσε τον κ. πρόεδρο και  έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του άρθρου 129 του Ν.3463/2006 και ύστερα από διαλογική συζήτηση,  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

      Τροποποιεί την αριθ. 347/2014  ΑΟΕ που αφορά την αποδοχή δωρεάν 

παραχώρησης ακινήτου  (οικόπεδο με οικία) ευρισκόμενο εντός ορίων οικισμού της 

ΤΚ Χάρακα της ΔΕ Ζάρακα , στο οποίο ακίνητο κατέχει την κυριότητα σε ποσοστό 

50% η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία{ΔΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ}, στο σκέλος του εμβαδού του 

οικοπέδου του  εν λόγω ακινήτου και συγκεκριμένα  εμβαδού 389,04 τ.μ  και των 

κτισμάτων  εμβαδού 185,22 τ.μ, σύμφωνα με το από Σεπτέμβριο 2017 τοπογραφικό 

διάγραμμα της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. 

 

  Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

             
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                      3)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ  
                                                                       

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
 

  Δελήγιαννης Νικόλαος  
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