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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 28/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 10468/7-9-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με πέντε (5) παρόντα μέλη (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
2. Σμολοκτός Νικόλαος- Αντιπρόεδρος
3. Σύρτας Γεώργιος- (Αντιδήμαρχος)
4. Κιλατζίδης Ελευθέριος
5. .Ηλιάδης Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
(Πρόεδρος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(αναπληρ. μέλος)
(τακτικό μέλος)

1. Σαρίδης ΄Αλκης (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)
2. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)
3.Ντεμίρης Αθανάσιος
(τακτικό μέλος)

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ: 238/2020
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αριθ.40/2020 απόφασης της ΟΕ και εκ νέου αποδοχή δωρεάς ενός
οικοπέδου ιδιοκτησίας του κ.Τσαντζή Θεοφίλου στην Κοινότητα Κοκκινογείων

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι με την αριθ.40/2020 απόφασή της η ΟΕ αποφάσισε την αποδοχή δωρεάς δύο οικοπέδων α)του αριθ.268 στο
ΟΤ.30 έκτασης 240 τμ και β)του αριθ.269 στο ΟΤ.30 έκτασης 140 τμ , ιδιοκτησίας κ.Τσαντζή Θεοφίλου
του Νικολάου, που βρίσκονται στην Κοινότητα Κοκκινογείων. Επειδή όμως δεν υπάρχει στην κατοχή
του δωρητή το αποδεικτικό κυριότητας του αριθ.269 οικοπέδου και εκ παραδρομής αποφάσισε η ΟΕ
την δωρεά αυτού πρέπει να ανακαλέσει την αριθ.40/2020 απόφασή της και ν’ αποφασίσει εκ νέου τη
δωρεά , μόνο του αριθ.268 οικόπεδου του ΟΤ.30 έκτασης 240 τμ.
Η δωρεά δεν είναι εικονική, δεν υποκρύπτει οποιαδήποτε μορφή χρέους του ανωτέρω προς το
Δήμο και θα γίνει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή.
Κρίνεται ωφέλιμη για το δήμο, δεν δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος δυσανάλογο
με την αξία της δωρεάς και γίνεται για προσωπικούς και συναισθηματικούς λόγους του δωρητή.
Επειδή σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 3 του Ν.4623/2019 «η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών»
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Καλούνται τα μέλη ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου και έλαβε υπόψη
• τις διατάξεις τoυ Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)
• την αριθ.40/2020 απόφαση της ΟΕ
• την αριθ.4/2020 απόφαση της Κοινότητας Κοκκινογείων
• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012, από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, την παρ.9 του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 και την περ.δ της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή δωρεάς του αριθ.268 οικοπέδου έκτασης 240 τμ που βρίσκεται στο ΟΤ.30
της Κοινότητας Κοκκινογείων , ιδιοκτησίας του κ.Τσαντζή Θεοφίλου του Νικολάου
Τα έξοδα που θα προκύψουν από την ανωτέρω δωρεά (φόρος δωρεάς, συμβολαιογραφικά
έξοδα κλπ) θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ.έτους 2020
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού δωρητηρίου συμβολαίου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 238/2020
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

