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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 48/24-10-2017 
Αριθ.Αποφ. 293/2017    

ΘΕΜΑ:     Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης ρυμοτομούμενου τμήματος γης στην 
ΔΚ Νεάπολης θέση «Αυλόσπηλος» της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.  
 
         Στους Μολάους, σήμερα την  24-10-2017  ημέρα Τρίτη   και ώρα 11:00 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 24745/19-10-2017 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. Κόκκορης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος)            

3.Χριστάκος Σταύρος 

4. Καλογερίνης Ηλίας 

5. Σουρλάς Ιωάννης 

6. Κολλιάκος Ιωάννης 

7. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

              Κανείς. 

       

 

 

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

      Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα εξής:  

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 21908/04-09-2017 αίτηση του  κ. Μηνόγιαννη Θεοδώρου 
τ. Γρηγορίου, με την οποία ζητά από το Δήμο να αποδεχθεί τη δωρεάν 
παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου του που βρίσκεται εντός του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη Νεάπολη και στη θέση «ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΣ» 
περιοχής Μηνογιαννιάνικα (Τομέας Γ΄).  Συγκεκριμένα με τη με αριθμό 18.641/31-
08-2017 συμβολαιογραφική πράξη απόδοσης σε κοινή χρήση τμήματος γης εντός 
σχεδίου πόλεως Νεάπολης  προς τον Δήμο Μονεμβασιάς, οι κ.κ. Θεόδωρος 
Μηνόγιαννης τ. Γρηγορίου, Θεοφάνης-Αλέξανδρος Μηνόγιαννης τ. 
Γρηγορίου και Νικόλαος Μηνόγιαννης τ. Γρηγορίου, οι οποίοι κατέχουν κατά 
ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, παραχωρούν ρυμοτομούμενο τμήμα γης το οποίο 
εμφαίνεται στο από Σεπτεμβρίου 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολ. 

ΑΔΑ: ΩΕΜΝΩΚ9-Χ9Φ



Μηχανικού Τ.Ε. Νικολάου Ι. Τσαλαβούτα με τα στοιχεία Κ11-Κ12-ρ1-Κ11 και  
εμβαδού τετραγωνικών μέτρων έξι και 0,71 (6,71) από το οικόπεδό τους και το 
οποίο ευρίσκεται  εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη Νεάπολη και 
στη θέση «ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΣ» περιοχής Μηνογιαννιάνικα (Τομέας Γ΄). Το ανωτέρω 
συμβόλαιο παραχώρησης έγινε ενώπιον του Συμβολαιογράφου  κ. Θεόδωρου 
Τσαβδαρίδη  Συμβολαιογράφου Βοιών και έχει μετεγγραφεί νομίμως στα βιβλία 
μεταγραφών  του Υποθηκοφυλακείου Νεαπόλεως Βοιών Λακωνίας στον τόμο -83- 
και με αριθμό μεταγραφής -157-.     

 Την αριθ.  30/29-09-2017 απόφαση - γνωμοδότηση  του συμβουλίου της ΔΚ 

Νεάπολης περί σύμφωνης γνώμης για την αποδοχή του ανωτέρω ακινήτου & 

οικοπέδου. 

        Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος πρότεινε στην Οικονομική  Επιτροπή να αποδεχθεί με 

απόφασή της τη δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου  και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν 

σχετικά  . 

  Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε την υπ’ αριθ. πρωτ. 21908/04-09-2017 

αίτηση του  κ. Μηνόγιαννη Θεοδώρου τ. Γρηγορίου, την αριθ. 30/29-09-2017 

απόφαση - γνωμοδότηση  του συμβουλίου της ΔΚ Νεάπολης , άκουσε τον κ. πρόεδρο, 

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  

 Αποδέχεται τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου   από τους κ.κ. Θεόδωρο Μηνόγιαννη τ. 
Γρηγορίου, Θεοφάνη-Αλέξανδρο Μηνόγιαννη τ. Γρηγορίου και Νικόλαο Μηνόγιαννη τ. 
Γρηγορίου, οι οποίοι κατέχουν κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, παραχωρούν 
ρυμοτομούμενο τμήμα γης το οποίο εμφαίνεται στο από Σεπτεμβρίου 2017 τοπογραφικό 
διάγραμμα του Πολ. Μηχανικού Τ.Ε. Νικολάου Ι. Τσαλαβούτα με τα στοιχεία  Κ11-Κ12-ρ1-Κ11 
και  εμβαδού τετραγωνικών μέτρων έξι και 0,71 (6,71) από το οικόπεδό τους και το οποίο 
ευρίσκεται  εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη Νεάπολη και στη θέση  
«ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΣ» περιοχής Μηνογιαννιάνικα (Τομέας Γ΄).  

 Η πράξη παραχώρησης έγινε ενώπιον του Συμβολαιογράφου  κ. Θεόδωρου Τσαβδαρίδη  
Συμβολαιογράφου Βοιών & μεταγράφηκε νομίμως στα βιβλία μεταγραφών  του 
Υποθηκοφυλακείου Νεαπόλεως Βοιών Λακωνίας στον τόμο -83- και με αριθμό μεταγραφής -
157-.     

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

             
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                                      2)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                      3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                      4)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                      5)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ  
                                                                      6)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  

ΑΔΑ: ΩΕΜΝΩΚ9-Χ9Φ
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