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Αριθµ. απόφ 234/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-12-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε
αρ. πρωτ. 43835/8-12-2017 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα
ηµερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..
Αποδοχή δωρεάς ακινήτου µε αριθµό 135, έκτασης 827 τ.µ, που βρίσκεται εντός του οικισµού Κρυόβρυσης
του ∆ήµου Εορδαίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΛΕΚΤΡΟΓΙΟΥΝΙΟΝ ΕΠΕ.
.………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σάββας Ζαµανίδης
1.Ευσταθιος Κατσιδης
2. Φώτιος Ιορδανίδης
2. Στεφανος Μπιγγας
3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης
5. Καιδης Απόστολος
6. Γεώργιος Καραϊσκος
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών την
υπ΄αρίθµ 41668/22-11-2017 αίτηση του νόµιµου εκκαθαριστή :
« Είµαι κύριος ενός οικοπέδου µε αριθµό 135, έκτασης 827 τ.µ , που βρίσκεται εντός του οικισµού
Κρυόβρυσης του ∆ήµου Εορδαίας, στο 16 Ο.Τ., µε οικοδοµή στο στάδιο του σκελετού, η οποία αποτελείται
από υπόγειο, ηµιυπόγειο και ισόγειο. Περιήλθε στην κυριότητα µου µε πλειστηριασµό, δυνάµει της υπ΄αριθµ
12.757/1996 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου της συµβολαιογράφου Εορδαίας Γραµµάτως Λιάκου,
η οποία µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου Εορδαίας, στον τόµο 113 και αριθµό 281.
Επειδή επιθυµώ να προβώ σε δωρεά προς τον ∆ήµο Εορδαίας του ανωτέρω ακινήτου και να καταβάλλω σε
συµβολαιογράφο της επιλογής µου την αµοιβή του για την σύνταξη του συµβολαίου δωρεάς.
Για τους λόγους αυτούς
Ζητώ
Να ληφθεί απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε περιεχόµενο την αποδοχή δωρεάς του ως άνω ακινήτου και να
εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος Εορδαίας να υπογράψει το συµβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς από την πλευρά
του ∆ήµου».
Έπειτα έθεσε υπόψη τους το από 20-12-2017 έγγραφο του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας κ.
Λιάκου Ευθύµιου στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
« Ύστερα από έρευνα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Εορδαίας διαπιστώθηκε ότι το οικόπεδο µε αριθµ.
135, έκτασης 827 τ.µ. που βρίσκεται στον οικισµό Κρυόβρυσης στο Ο.Τ. 16, µε όλα τα συστατικά και
παραρτήµατά του ανήκει στην εταιρεία ΄΄ Ηλεκτρογιουνιον Ε.Π.Ε΄΄, µε έδρα το Καλοχώρι Θεσαλονίκης,
δυνάµει της υπ΄αρίθµ. 12.757/26-7-1996 κατακυρωτικής έκθεσης πλειστηριασµού της συµβολαιογράφου
Εορδαίας Γραµµάτως Λιάκου, η οποία µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου Εορδαίας στον
τόµο 113 και αριθµό 281. Στην µερίδα της εν λόγω εταιρείας δεν ανευρέθησαν βάρη ( υποθήκες,
προσηµειώσεις, κατασχέσεις ή διεκδικήσεις).».
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδοχή η µη της εν λόγω δωρεάς.
Σ. Σιδηρόπουλος: ∆εν ψηφίζω, επιφυλάσσοµαι για την έρευνα καθώς δεν µπορώ να γνωρίζω εάν είναι πλήρης
και ολοκληρωµένη.
Γ. Καραϊσκος: ∆εν ψηφίζω και συντάσσοµαι µε την άποψη του κ. Σιδηρόπουλου, ως προς την έρευνα για
ενδεχόµενη ανεύρεση βαρών της εν λόγο εταιρείας.
Αριθµ. απόφ. 234/2017

ΑΔΑ: 613ΧΩΡ6-ΗΕΜ
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2. την υπ΄αριθµ 41668/22-11-2017 αίτηση του νόµιµου εκκαθαριστή της εταιρείας ΄΄ Ελεκτρογιουνιον
Ε.Π.Ε΄΄
3. την από 20-12-2017 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιου Λιάκου
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
1. Αποδέχεται την δωρεά κατά πλήρες δικαίωµα κυριότητας του ακινήτου :
_Οικοπέδου µε αριθµό 135, έκτασης 827 τ.µ, που βρίσκεται εντός του οικισµού Κρυόβρυσης του ∆ήµου
Εορδαίας, στο 16 Ο.Τ, µε οικοδοµή στο στάδιο του σκελετού, η οποία αποτελείται από υπόγειο, ηµιυπόγειο και
ισόγειο, της εταιρείας ΄΄ ΕΛΕΚΤΡΟΓΙΟΥΝΙΟΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ΄΄, Η ΟΠΟΊΑ Ε∆ΡΕΎΕΙ ΣΤΟ
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης , µε Α.Φ.Μ 095440746, ∆.Ο.Υ Νεάπολης. Η δαπάνη σύνταξης του δωρητηρίου
συµβολαίου ( συµβολαιογραφική ), θα βαρύνει την δωρήτρια εταιρία.
2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας κ. Σάββα Ζαµανίδη να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Εορδαίας κατά την
σύνταξη του συµβολαίου και να υπογράψει το δωρητήριο συµβόλαιο και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο χρειαστεί
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δωρεάς ενώπιον οποιασδήποτε αρµόδιας υπηρεσίας.
Οι κ. Σιδηρόπουλος και κ. Καραϊσκος ψήφισαν αρνητικά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 234/2017.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Σάββας Ζαµανίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Φώτιος Ιορδανίδης
Ιωαννης Τσοκτουρίδης
Γεώργιος Θεοδοσιάδης
Καιδης Αποστολος
Σοφοκλής Σιδηροπουλος
Γεωργιος Καραϊσκος
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