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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 19/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς τμήματος αγροτεμαχίου της κτηματικής
περιοχής Τ.Κ. Λεβαίας Δ. Αμυνταίου.
Στο Αμύνταιο, στις 15 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 13:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 8122/11-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.

Ρακόπουλος Άγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Νάτσης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, αν απουσιάζει ή
κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της
πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει ο κος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Νικόλαος,
αντιπρόεδρος.
Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε
τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. η της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή
κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών
Ο κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Θεοδώρου και ο κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, με τις από 02/05/2018 και 15/06/2018
αντίστοιχα υπεύθυνες δηλώσεις τους του ν. 1599/1983, προσφέρονται να
παραχωρήσουν δωρεάν τη χρήση έκτασης 56,62 τετραγωνικών μέτρων του
αγροτεμαχίου με αριθμό 704 της κτηματικής περιοχής Λεβαίας, που
εμπεριέχει τη δημοτική αρδευτική γεώτρηση και τον οικίσκο.

ΑΔΑ: 6ΘΨ6ΩΨΛ-ΟΙΕ

Ο Πρόεδρος προτείνει να γίνει αποδοχή της ανωτέρω δωρεάν παραχώρησης
χρήσης της έκτασης 56,62 τ.μ. του αγροτεμαχίου 704 της κτηματικής περιοχής
Λεβαίας που εμπεριέχει τη δημοτική αρδευτική γεώτρηση και τον οικίσκο.
Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις της περ. η της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Την από 02/05/2018 υπεύθυνη δήλωση του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ Κ.
3. Την από 15/06/2018 υπεύθυνη δήλωση του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ Θ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη.
Β. Αποδέχεται την δωρεάν παραχώρηση χρήσης της έκτασης 56,62 τ.μ. του
αγροτεμαχίου 704 της κτηματικής περιοχής Λεβαίας που εμπεριέχει τη
δημοτική αρδευτική γεώτρηση και τον οικίσκο, από τους κ.κ. ΠΕΤΡΑΚΗ
Κωνσταντίνο του Θεοδώρου και ΠΕΤΡΑΚΗ Θεόδωρο του Κωνσταντίνου.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 179/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Αντιπρόεδρος

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τα Μέλη
1. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
3. ΝΑΤΣΗΣ Ι.

