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Κρέστενα 08 / 06 / 2011
Αρ. Πρωτ : 8388
ΠΡΟΣ :
Περιφερειακή ∆ιοίκηση Πελoποννήσου
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
∆/νση ∆ιοίκησης
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ : « Υποβολή Απόφασης για έλεγχο».

Σας υποβάλλουµε έγκυρο απόσπασµα από το υπ’ αριθ. 12/2011 πρακτικό
συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µας της 6ης Ιουνίου 2011 , που
περιέχει την µε αριθµό 84/2011 απόφασή µας µε τίτλο θέµατος: «Αποδοχή δωρεάς
τµήµατος οικοπέδου», µε το σχετικό αποδεικτικό δηµοσίευσης και παρακαλούµε για το
νόµιµο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΠΑΧΟΥΡΟ
27061 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ
2)ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ κα ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
27061 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ -ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Ανδρίτσαινας -Κρεστένων, έτους 2011.
Αριθµός Απόφασης :84
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραχώρησης εδαφικής λωρίδας».
Στα Κρέστενα και το ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ήµου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων , σήµερα
την 6η του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 07:00 µ.µ. συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ανδρίτσαινας –Κρεστένων ,
µετά από την ΑΠ 6871/24-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία
επιδόθηκε σε όλα τα µέλη.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7 ) µελών της
βρέθηκαν παρόντα όλα , δηλαδή και τα επτά (7 ) µέλη , ήτοι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Μπαλιούκος ∆ιονύσιος , Πρόεδρος
2) Καραντώνης Παναγιώτης
3) Κωστόπουλος Γεώργιος
4) Χειµώνας Ανδρέας
5) Γεωργιλές Γεώργιος
6) Νικολακόπουλος Γεώργιος
7) Γεωργακόπουλος Μιλτιάδης
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας και
µε την παρουσία των Αντιδηµάρχων κ.κ. ∆άγκαρη Ιωάννη, ∆ιαµαντόπουλου Βασίλη,
Κωστόπουλου Αθανασίου και Τουρή Τρύφωνα , καθώς και του υπαλλήλου του ∆ήµου
Καράµπελα Νικόλαου για την τήρηση των πρακτικών, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ως εξής:
«Κύριοι Συνάδερφοι,
Ο κ. Αναστάσιος Μπαχούρος του ∆ήµου , κάτοικος Ανδρίτσαινας, µε την από
5/5/2011 επιστολή του στην οποία επισυνάπτεται τοπογραφικό διάγραµµα, µας
γνωρίζει ότι προτίθεται να παραχωρήσει στο ∆ήµο µας εφαφική λωρίδα για κοινή
χρήση λωρίδας οικοπέδου εκτάσεως 20,84 τ.µ., το οποίο αναγράφεται στο
τοπογραφικό διάγραµµα µε στοιχεία Α,Η,Ζ,Ε,∆,Μ,Λ,Κ,Ι,Θ.
Το Τοπικό Συµβούλιο της Ανδρίτσαινας µε την υπ’ αριθµ. 5/30-5- 2011 απόφασή
του αποδέχεται –συµφωνεί µε την αποδοχή της πράξης αυτής.
Η αποδοχή κληροδοτήµατος, κληρονοµιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και
αποκλειστικά για τοπική κοινότητα, γίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή µετά από
σύµφωνη γνώµη του οικείου συµβουλίου (άρθρο 72 και παρ.4 του άρθρου 84 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
Προκειµένου να γίνει η σχετική πράξη παραχώρησης της ανωτέρω εδαφικής
λώρίδας , πρέπει να συνταγχθεί συµβολαιογραφική πράξη.
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Η ως άνω αποδοχή από την παραχώρηση της εδαφικής λωρίδας ωφελεί το ∆ήµο
µας και πρέπει να αποφασίσουµε σχετικά».
Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:
• τις διατάξεις του Ν 3852/2010,
• την υπ’ αριθ. 5/2011 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας
Ανδρίτσαινας,
• το όφελος του ∆ήµου από τη συγκεκριµένη δωρεά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται την παραχώρηση του κ. Αναστασίου Μπαχούρου του ∆ήµου ,
εδαφικής λωρίδας οικοπέδου επιφάνειας 20,84 τ.µ. , το οποίο βρίσκεται στην
Ανδρίτσαινα και περιγράφεται µε τα στοιχεία Α,Η,Ζ,Ε,∆,Μ,Λ,Κ,Ι,Θ στο
τοπογραφικό διάγραµµα που συνέταξε τον Απρίλιο 2011 ο Πολιτικός
Μηχανικός κ. Κολόκας Γιάννης.
2. Να γίνει συµβολαιογραφική πράξη παραχώρησης της ως άνω εδαφικής
λωρίδας.
3. Η υπογραφή των συµβολαιογραφικών πράξεων παραχώρησης θα γίνει
από το ∆ήµαρχο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 84/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως
ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΝΙΚΟλΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ

Ακριβές Απόσπασµα
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ
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