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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 42/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

       Θέμα :  Αποδοχή δωρεάς  ρυμοτομούμενου τμήματος 

    Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη  6 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα  13:00 π.μ. στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.17926/31-08-2018 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.   Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος 1. Κακιούζης Χαράλαμπος

     2.   Νέσσερης Χρήστος 2. Κατέρης Κωνσταντίνος

     3.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος

     4.  Κατσαούνος Θεόδωρος

     5.  Ματέρης Κωνσταντίνος

     6.  Κωστούλας Βασίλειος

     7.  Παππάς Δημήτριος

      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της  Δ/νσης Πολεοδομίας του
Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπάλ. Αικ.Μαυρίδου), που έχει ως εξής:

«…Με  αίτηση  τους  οι   κ  .  κ.   Ζωή  και  Φωτεινή  Στρακαντούνα   αιτούνται  την  δωρεά
ρυμοτομούμενου  τμήματος  οικοπέδου  εμβαδού  140,81  τ.μ.  από  την  ιδιοκτησία  τους  που
βρίσκεται επί των οδών Νικοπόλεως και Πάργης , στο Ο.Τ. 164 στην Πρέβεζα. 
     Σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο πόλης της Πρέβεζας "Αναθεώρηση σχεδίου πόλης Πρέβεζας  
(ΦΕΚ 1085/Δ/22.10.1992) και το τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε και υπογράφεται 
από τους Νικόλαο και Αναστασία Τρουμπούκη προκύπτει ότι η ιδιοκτησία ρυμοτομείται με τα 
ανωτέρω τ.μ.. 
Επίσης σας επισυνάπτουμε την απόφαση της Τοπικής Κοινότητας ( αριθμ. πρακτικού 12/2018 )
για το θέμα.  Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή την αποδοχή της ανωτέρω  δωρεάς .…»

ΑΔΑ: 7ΣΧΟΩΞΧ-ΝΘΨ



      Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.
     Η Ο.Ε.  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
 την εισήγηση της Υπηρεσίας 
 την αρ.12/2018 απόφαση της Δ.Κ Πρέβεζας

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)         

1. Εγκρίνει  την  αποδοχή  δωρεάς  του ρυμοτομούμενου  τμημάτος  οικοπέδου  εμβαδού

140,81  τ.μ.  από  την  ιδιοκτησία  των  κ.Ζωής  Στρακαντούνα  και  κ.Φωτεινής

Στρακαντούνα με ΚΑΕΚ  400500505002, που βρίσκεται επί των οδών Νικοπόλεως και

Πάργης, στο Ο.Τ. 164 στην Πρέβεζα.

          Η δωρεά γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο  χωρίς να  υπάρχουν όροι  και            

          επιφυλάξεις   από τον δωρητή.

       

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Μπαΐλη Χρήστο,  ως  νόμιμο εκπρόσωπο του

           Δήμου Πρέβεζας,  για τις περαιτέρω ενέργειες.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  506/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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