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ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 23/11-11-2016 
Αριθ.Αποφ. 298/2016    

ΘΕΜΑ:  Περί αποδοχής η μη δωρεάς ακινήτου στο οικισμό Πλύτρα της ΤΚ Παπαδιανίκων 
της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του Κοκκινάκου Παρασκευά. 
 

         Στους Μολάους, σήμερα την  11-11-2016  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  17522/07-11-2016 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 Μαρούσης Χαράλαμπος 

3. Χριστάκος Σταύρος      

4. Σουρλάς Ιωάννης 

5. Αναγνωστοπούλου Ελένη      

  Δουμάνη Σοφία 

  Καλογερίνης Ηλίας 

 

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
 
      Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας τους 

να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα οποία δεν  

παρευρέθησαν.  

      Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 12ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε  τα εξής:  

 

  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 16268/13-10-2016 αίτηση του  κ. Κοκκινάκου Παρασκευά  , 

με την οποία ζητά από το Δήμο να αποδεχθεί τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου 

ιδιοκτησίας του ,  συγκεκριμένα τα 7/9 ερειπωμένου λιθόκτιστου άνευ στέγης 

κτίσματος  63,05τ.μ  εντός ορίων οικισμού Πλύτρας της ΤΚ Παπαδιανίκων  της 

ΔΕ Ασωπού , καθώς επίσης και ενός οικοπέδου συνεχόμενο με το παραπάνω 

ακίνητο  εμβαδού 617,95 ακίνητο ,να σημειωθεί ότι τα υπολειπόμενα 2/9 του εν 

λόγω ακινήτου είχαν δωριθεί στον τέως Δήμο Ασωπού με παλαιότερη απόφαση , 
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για χρήση του ακινήτου ως μουσείο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό κριθεί 

κατάλληλο και χρήσιμο για την περιοχή. 

  

 Την αριθ.  14/18-10-2016 απόφαση - γνωμοδότηση  του συμβουλίου της ΤΚ 

Παπαδιανίκων  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 του ανωτέρω ακινήτου και  οικοπέδου  και κάλεσε τα 

μέλη να αποφασίσουν σχετικά  . 

  Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε την υπ’ αριθ. πρωτ. 16268/13-10-2016  αίτηση 

του κ. Κοκκινάκου Παρασκευά , την αριθ. 14/18-10-2016 απόφαση-γνωμοδότηση  του 

συμβουλίου της ΤΚ Παπαδιανίκων , 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  δηλαδή τα 7/9 εξ αδιαιρέτου  

ευρισκόμενο εντός ορίων οικισμού Πλύτρας  της ΤΚ Παπαδιανίκων , 

ιδιοκτησίας του κ. Κοκκινάκου Παρασκευά ,  ο οποίος κατέστη ιδιοκτήτης του 

εν λόγω ακινήτου στο ανωτέρω ποσοστό με το αριθ. 31.934/2015 συμβόλαιο 

της κ. Σταματικής (Ματούλα) Μπελεγρή , για χρήση του ακινήτου ως μουσείο 

ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό κριθεί κατάλληλο και χρήσιμο για την 

περιοχή. 

 Αποδέχεται τη δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου συνεχόμενο με το 

παραπάνω ακίνητο εμβαδού 617,95 τ.μ , του οποίου κατέστη ιδιοκτήτης 

δυνάμει του αριθ. 31.933/2015 συμβόλαιο της κ. Σταματικής (Ματουλα) 

Μπελεγρή 

 

              Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                                                    
                                                                         2) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

                               3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ   

 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
  Δελήγιαννης Νικόλαος  
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