
 

Αριθμός Πρακτικού 35 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  14-10-2019 

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με 

αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου 

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 14η Οκτωβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 35571/10-10-2019 πρόσκληση τoυ 

Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα 

συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Κόλλια Κων., 

5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευματικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ., 9)Κορδώσης Χρ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

Ουδείς. 

 

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

       ΑΠΟΦΑΣΗ 418η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή 

δωρεάς ακινήτου», θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 11-10-2019 

εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή δωρεάς ακινήτου στο Δήμο Κορινθίων» 

Σχετ. Το αρ. πρ. 35851/11-10-2019 αίτημα 

 

 Με το αριθμ. πρωτ. 35851/11-10-2019 η κα Γεωργία Κορδώση τ. Γεωργίου, επιθυμεί να κάνει 

δωρεά στο Δήμο Κορινθίων ακίνητο ιδιοκτησίας της, το οποίο βρίσκεται στο Χιλιομόδι Κορινθίας.  

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 περ. κα) η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 

αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.   

ΑΔΑ: 63ΕΤΩΛ7-ΙΓΡ



 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την ανωτέρω δωρεά. 

 

  Κατόπιν του ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς ακινήτου 

εκτάσεως περίπου 2,5 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου της 

Δημοτικής Ενότητας Τενέας του Δήμου Κορινθίων, από την ιδιοκτήτρια Γεωργία Γεωργ. Κορδώση, 

κάτοικο Κορίνθου. 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω της 

υπηρεσίας, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 35851/11-10-2019 αίτηση της κ. 

Γεωργίας Κορδώση, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις 

 

               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Αποδέχεται τη δωρεά ακινήτου - γηπέδου εκτάσεως περίπου 2,5 στρεμμάτων, που βρίσκεται 

στην Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου της Δημοτικής Ενότητας Τενέας του Δήμου Κορινθίων, από 

την ιδιοκτήτρια Γεωργία Γεωργ. Κορδώση, κάτοικο Κορίνθου, όπως ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.    

  

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/418/2019.- 

 

                                                                        Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 21-10-2019 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 63ΕΤΩΛ7-ΙΓΡ
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