
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 24/07-12-2011 
 

Αριθ.Αποφ.  278/2011 

ΘΕΜΑ:  Αποδοχή η µη κληρονοµιάς ακινήτου στα όρια της ∆Ε Μολάων. 
  

       Στους Μολάους, σήµερα, την  07-12-2011  ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.µ. στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  27225/02-12-2011 

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.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)         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. 
 
         Ο  Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής:  
     Σύµφωνα µε την παρ. η του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, για την αποδοχή  
κληρονοµιών ,κληροδοσιών και δωρεών , αποφασίζει η οικονοµική Επιτροπή.  

       Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της ΟΕ : 
 
          Την υπ΄αριθ. πρωτ. 25481/11-11-2011 αίτηση του κ. Κουνουπιώτη ∆ηµητρίου 
σύµφωνα µε την οποία καταθέτει την διαθήκη της αειµνήστου Παναρίτου Βασιλικής 
του Παν/τη η οποία απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 2011 , και η οποία διαθήκη 
δηµοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την συνεδρίαση του στις 24-06-
2011 µε αριθµό πρακτικού 3841/2011 κηρύχθηκε κυρία µε την αριθµό 1476/2011 
απόφαση του   και καταχωρήθηκε στο γενικό βιβλίο διαθηκών του Πρωτοδικείου 
Αθηνών στο τόµο 3314 και µε αύξοντα αριθµό 159. 



       Σύµφωνα µε την ανωτέρω διαθήκη της αειµνήστου Βασιλικής Παναρίτου  η 
οποία κατά τον χρόνο του θανάτου της είχε στην κατοχή της ένα αγροτεµάχιο 
εκτάσεως δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι επτά (14.527) τετραγωνικά µέτρα 
το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΓΙΑΚΑ ή ΑΣΠΡΟΧΟΥΝΗ ή ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΟΥΝΗ » εντός 
ορίων της ∆Κ Μολάων ,∆Ε Μολάων του ∆ήµου Μονεµβασιάς , εγκατέστησε 
κληρονόµο της στο ανωτέρω ακίνητο το ∆ήµο Μολάων του οποίου καθολικός 
διάδοχος είναι ο ∆ήµος Μονεµβασιάς κατά δυο χιλιάδες πεντακόσια 
(2.500)τετραγωνικά µέτρα εξ αδιαιρέτου (ποσοστό 17,20% εξ αδιαιρέτου)  
     Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω όπως προβούµε στην αποδοχή  της ανωτέρω 
κληρονοµιάς  και στις ενέργειες εκείνες που απαιτούνται προκειµένου το εν λόγω 
ακίνητο να περιέλθει στην ιδιοκτησία του ∆ήµου. 
    Τα µέλη της ΟΕ αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του κ. Προέδρου ,την 
υπ΄αριθ. 25481/11-11-2011 αίτηση του κ. Κουνουπιώτη και όλα τα συνοδευτικά 
έγγραφα  και µετά από διαλογική συζήτηση 
         

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

        Αποδέχεται την κληρονοµιά αγροτεµαχίου,  κατά δυο χιλιάδες πεντακόσια 
(2.500)τετραγωνικά µέτρα εξ αδιαιρέτου (ποσοστό 17,20% εξ αδιαιρέτου) το οποίο 
βρίσκεται στη θέση «ΓΙΑΚΑ ή ΑΣΠΡΟΧΟΥΝΗ ή ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΟΥΝΗ » συνολικής 
εκτάσεως δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι επτά (14.527) τετραγωνικά µέτρα 
εντός ορίων της ∆Κ Μολάων ,∆Ε Μολάων του ∆ήµου Μονεµβασιάς ιδιοκτησίας της 
αειµνήστου Παναρίτου Βασιλικής του Παν/τη  
        
          Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως 
πιο κάτω.  

     
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 


