
   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 6/06-03-2012 
 

Αριθ.Αποφ.  37/2012 

ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής ή µη παραχώρησης ακινήτου στο ∆ήµο Μονεµβασιάς 
για την ανέγερση νέου νηπιαγωγείου.    
 
       Στους Μολάους, σήµερα, την  06-03-2012  ηµέρα Τρίτη   και ώρα 16:00 µ.µ. στο 

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

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  4216/02-03-2012 

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. 471/05-12-2012 απόφαση του συµβουλίου της περιφέρειας 
Πελοποννήσου σύµφωνα µε την οποία το περιφερειακό συµβούλιο εγκρίνει δωρεά 
προς το ∆ήµο Μονεµβασιάς ακινήτου εντός των ορίων του οικισµού «ΓΕΦΥΡΑ»  της 
ΤΚ Μονεµβασίας ∆Ε Μονεµβασίας µε σκοπό την ανέγερση 2/θέσιου νηπιαγωγείου 
µε τους εξής όρους: 

• Της µη αλλαγής του σκοπού για τον οποίο γίνεται.  
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• Της µη εκποίησης ή διάθεσης της χρήσης της παραχωρούµενης έκτασης µε 
οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο.  

• Η πράξη αυτή θα ανακληθεί αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι ή δεν 
πραγµατοποιηθεί το ανωτέρω έργο µέσα σε πέντε έτη από την µεταγραφή 
της πράξης.  

     Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω όπως προβούµε στην αποδοχή  της ανωτέρω 
παραχώρησης ακινήτου στην ΤΚ Μονεµβασίας για την ανέγερση 2/θέσιου 
νηπιαγωγείου ,  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. 471/05-12-2011 απόφαση του συµβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα  και µετά από διαλογική συζήτηση 
         

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

        Αποδέχεται την παραχώρηση ακινήτου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το 
οποίο βρίσκεται  εντός ορίων του οικισµού «ΓΕΦΥΡΑ» της ΤΚ Μονεµβασίας της ∆Ε 
Μονεµβασίας για την κατασκευή 2/θέσιου νηπιαγωγείου σύµφωνα µε τους όρους 
που ορίζει η αριθ. 471/05-12-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.   

 
 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  
πιο κάτω.  
 
   
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.    

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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