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∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 12/25-05-2012 
 

Αριθ.Αποφ.  107/2012 

ΘΕΜΑ:   Αποδοχή ή µη παραχώρησης ρυµοτοµούµενου τµήµατος οικοπέδου 
στην ΤΚ Λαχίου του ∆ήµου Μονεµβασιάς ιδιοκτησίας της κ. Κοτσώνης 
Γαρυφαλιάς  του Παναγιώτη.   
        

       Στους Μολάους, σήµερα, την  25-05-2012  ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 µ. 

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

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  14172/21-05-2012 

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)         Λύρας Χαράλαµπος                            

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                   Μαρούσης Χαράλαµπος 

3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 

4. Μαυροµιχάλης Κων/νος   

         Χαραµής Αντώνης 

5. Παπαδάκης   Γεώργιος (Αναπ. Μέλος)                Νοµίµως κληθέντες. 

      

      
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 
     Ο  Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των µελών της τα εξής:  

• Την υπ’ αριθ. 5779/16-03-2012 αίτηση της κ. Κοτσώνη Γαρυφαλιάς 
του Παναγιώτη , µε την οποία ζητά από τον ∆ήµο να αποδεχθεί την 
παραχώρηση τµήµατος οικοπέδου σε κοινή χρήση στην τοπική 
κοινότητα Λαχίου  της ∆ηµοτικής Ενότητας Βοιών, ιδιοκτησίας της, 
όπως περιγράφεται στο επισυναπτόµενο συµβόλαιο. 

• Την υπ’ αριθ. 16.927/23-02-2012 πράξη παραχώρησης  τµήµατος 
οικοπέδου  ιδιοκτησίας της προαναφεροµένης,  ενώπιον του κ. 
Τσαβδαρίδη Θεοδώρου, Συµβολαιογράφου Βοιών, µε την οποία 
δηλώνει  ότι έχει στην πλήρη, αποκλειστική κυριότητα, νοµή και 
κατοχή ένα οικόπεδο εντός ορίων της ΤΚ Λαχίου , µέτρων δύο 
χιλιάδων σαράντα ενός & ενενήντα τέσσερα  εκατοστών (2.041,94), 
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εµφαίνεται περιµετρικά µε τα αλφαριθµητικά  στοιχεία Σ29-Σ30-Σ9-
Σ10-Σ11-Σ12-Σ13-Σ14-Σ15-Σ16-Σ17-Σ18-Σ19-Σ20-Σ1-Σ21-Σ22-Σ23-
Σ24-Σ25-Σ26-Σ27-Σ28-Σ29, στο από Φεβρουάριο   2012 τοπογραφικό 
διάγραµµα του  µηχανικού  κ. Παπούλη ∆ηµητρίου  , που βρίσκεται 
εντός ορίων οικισµού της ΤΚ Λαχίου του ∆ήµου Μονεµβασιάς. Με την 
συµβολαιογραφική αυτή πράξη  η ανωτέρω δηλώνει  και οµολογεί ότι 
παραχωρεί σε κοινή χρήση ένα τµήµα του παραπάνω οικοπέδου της 
προς διαπλάτυνση υφιστάµενου δηµοτικού δρόµου προκειµένου να 
καταστεί οικοδοµήσιµο, το οποίο τµήµα αποτυπώνεται στο 
προσαρτώµενο κατά τα αναφερόµενα, τοπογραφικό διάγραµµα 
περιµετρικά µε τα αλφαριθµητικά στοιχεία Σ29-Σ30-Σ9-Σ8-Σ7-Σ6-Σ5-
Σ4-Σ3-Σ2-Σ1-Σ21-Σ22-Σ23-Σ24-Σ25-Σ26-Σ27-Σ28-Σ29,εµβαδού σαρά-
ντα  εννέα & σαράντα τετραγωνικών µέτρων (49,40τ.µ.).   

• Το από 24-02-2012 πιστοποιητικό της υποθηκοφύλακα Νεαπόλεως 
Βοιών , µε το οποίο πιστοποιείται ότι η ανωτέρω συµβολαιογραφική 
Πράξη µεταγράφηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου 
Νεαπόλεως στον Τόµο 81 & αριθµό µεταγραφής 669. 

• Την αριθ. 3/2012 απόφαση του συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λαχίου 
περί αποδοχής παραχώρησης τµήµατος οικοπέδου, εντός οικισµού της ΤΚ 
Λαχίου  µετά από αίτηση της κ. Κοτσώνη Γαρυφαλιάς. 

 
   Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε στην Οικονοµική  Επιτροπή να 

αποδεχθεί µε απόφασή της τη δωρεάν παραχώρηση του  τµήµατος οικοπέδου 
ιδιοκτησίας της ανωτέρω  για την διαπλάτυνση υφιστάµενης δηµοτικής οδού. 

  Η Οικονοµική Επιτροπή αφού είδε την Συµβολαιογραφική Πράξη 
παραχώρησης του τµήµατος οικοπέδου, τη µεταγραφή αυτού και το 
τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού  Μηχανικού, την αριθ. 3/2012 απόφαση 
του συµβουλίου της ΤΚ Λαχίου, 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 στο ∆ήµο Μονεµβασιάς σε κοινή 
χρήση του τµήµατος οικοπέδου εντός της ΤΚ Λαχίου  ιδιοκτησίας της κ. 
Κοτσώνη Γαρυφαλιάς του Παναγιώτη , ήτοι: 

 

• Ένα (1) τµήµα του οικοπέδου της, για την διαπλάτυνση  υφιστάµενης 
δηµοτικής οδού προκειµένου να καταστεί οικοδοµήσιµο, το οποίο 
τµήµα αποτυπώνεται στο από Φεβρουάριο 2012 προσαρτώµενο 
τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού µηχανικού κ. Παπούλη 
∆ηµητρίου   , εµφαίνεται περιµετρικά µε τα αλφαριθµητικά στοιχεία 
Σ29-Σ30-Σ9-Σ8-Σ7-Σ6-Σ5-Σ4-Σ3-Σ2-Σ1-Σ21-Σ22-Σ23-Σ24-Σ25-Σ26-
Σ27-Σ28-Σ29,εµβαδού σαράντα  εννέα & σαράντα τετραγωνικών 
µέτρων (49,40τ.µ.).   

 

• Η παραχώρηση έγινε  ενώπιον του Συµβολαιογράφου  κ. Τσαβδαρίδη 
Θεοδώρου, Συµβολαιογράφου Νεαπόλεως Βοιών & µεταγράφηκε στα 
Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νεαπόλεως στον Τόµο 81 
& αριθµό µεταγραφής 669. 
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          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)ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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