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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 13/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 87/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Αποδοχή δωρεάς οριζόντιας  ιδιοκτησίας  
(ισογείου διαµερίσµατος επιφάνειας 100 τ.µ.)  
επί των οδών Μαιάνδρου 83 & Φλαβιανών 
(Ο.Τ. 53Α), ιδιοκτησίας Καλλιόπης Καρακώστα-
Εξουσιοδότηση κ. ∆ηµάρχου». 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσµιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισµού 
∆ιασποράς (∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήµερα στις 19 του µήνα Ιουλίου 
του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 8234/13/15-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή 5) Νικολόπουλος Φώτιος 6) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά 
Ευτυχία, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Σταύρος                             2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
Η κα Ε.Παπαλουκά και ο κ. Γ.Καραβίας προσήλθαν στη Συνεδρίαση µετά το 
τέλος της συζήτησης και ψηφοφορίας επί του µοναδικού Ε.Η.∆. θέµατος. 

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Τίθεται υπόψη σας η αριθ. πρωτ. 7404/22-6-2011 αίτηση της κας Καλλιόπης 
Καρακώστα του Αθανασίου, κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία δηλώνει ότι 
έχει στην πλήρη νοµή και κατοχή της ένα ισόγειο διαµέρισµα επιφάνειας 100 
τ.µ. στην οικοδοµή που βρίσκεται επί των οδών Μαιάνδρου 83 & Φλαβιανών, 
περιφερείας του ∆ήµου. 
 
Την ανωτέρω οριζόντια ιδιοκτησία µας γνωρίζει ότι επιθυµεί για προσωπικούς 
λόγους να δωρίσει στο ∆ήµο µας κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή. 
Επίσης επιθυµεί το δωρούµενο ακίνητο να χρησιµοποιηθεί από το ∆ήµο, κατά 
περίπτωση, για κοινωνικούς σκοπούς, ενδεικτικά δε αναφέρονται τα παιδιά µε 
ειδικές ανάγκες (ΑµεΑ), το Κοινωνικό Παντοπωλείο και οι Κοινωνικές 
Υπηρεσίες του ∆ήµου. 
 
   Επί του θέµατος τούτου ζητήθηκε από την Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κα 
Ζαµπέτα ∆ρόσου να ελέγξει τους τίτλους κυριότητας του εν λόγω ακινήτου 
καθώς και την τυχόν ύπαρξη βαρών. Η Νοµική Σύµβουλος µε το αριθ. πρωτ. 
8278/15-7-2011 σηµείωµά της αναφέρει το ιστορικό µε τις σχετικές 
παρατηρήσεις της. 
 
   Επειδή η ανωτέρω δωρεά από την κα Καλλιόπη Καρακώστα είναι 
σηµαντικότατη για το ∆ήµο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος και άκρως 
συµφέρουσα, αφού µε αυτή ο ∆ήµος αποκτά αφενός ένα σηµαντικό ακίνητο 
κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή αδαπάνως, επιφανείας 100 τ.µ. και 
υπολογίσιµης οικονοµικής αξίας και αφετέρου ένα περιουσιακό στοιχείο, µε το 
οποίο ο ∆ήµος µπορεί να επιτύχει µε την αξιοποίησή του ακόµη περισσότερο 
και καλύτερα τους σκοπούς και στόχους του για παροχή κοινωνικού έργου, 
σύµφωνα µε την επιθυµία της δωρήτριας. 
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Επειδή η εν λόγω δωρεά κρίνεται ως σηµαντική και συµφέρουσα για το ∆ήµο 
και ειδικότερα για το κοινωνικό του έργο. 
 
Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1η του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») η 
Οικονοµική  Επιτροπή είναι αρµόδια να αποφασίσει για την αποδοχή ή µη της 
δωρεάς. 
 
Κατόπιν τούτων εισηγούµαι προς την Ο.Ε. : 
 

1. Την αποδοχή δωρεάς του επί των οδών Μαιάνδρου 83 & Φλαβιανών 
ακινήτου από την κα Καλλιόπη Καρακώστα. 

2. Την αποδοχή των προτεινόµενων όρων της δωρήτριας. 
3. Την εξουσιοδότηση της κας ∆ηµάρχου να επιµεληθεί για την σύνταξη 

και υπογραφή του οικείου δωρητηρίου συµβολαίου της δωρεάς, 
δαπάναις του ∆ήµου. 

4. Την έκφραση ευχαριστιών της κας ∆ηµάρχου και της Οικονοµικής 
Επιτροπής προς την δωρήτρια. 

 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 13/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε την αριθ. πρωτ. 
7404/22-6-2011 αίτηση της κας Κ.Καρακώστα, τις διατάξεις του άρθρου 72 
παρ. 1η του Ν. 3852/10 και µελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που 
τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   οµόφωνα 

 
1. Αποδέχεται την δωρεά προς το ∆ήµο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

οριζόντιας  ιδιοκτησίας  (ισογείου διαµερίσµατος επιφάνειας 100 τ.µ.)  
επί των οδών Μαιάνδρου 83 & Φλαβιανών (Ο.Τ. 53Α), ιδιοκτησίας 
Καλλιόπης Καρακώστα. Ο ∆ήµος θα καταβάλλει για την πραγµάτωση 
της δωρεάς και την  υπογραφή του συµβολαίου τις δαπάνες που θα 
απαιτηθούν (π.χ. συµβολαιογραφικά, γραµµάτιο ∆.Σ.Α.) που τον 
βαρύνουν. 

 
2. Αποδέχεται τους προτεινόµενους όρους της δωρήτριας. 

 
3. Η ∆ήµαρχος Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος κα Ευτυχία Γαϊτανά-

Αποστολάκη εξουσιοδοτείται να επιµεληθεί για την σύνταξη και 
υπογραφή του οικείου δωρητηρίου συµβολαίου της δωρεάς, δαπάναις 
του ∆ήµου. 

 
4. Εκφράζει τις ευχαριστίες της κας ∆ηµάρχου και της Οικονοµικής 

Επιτροπής προς την δωρήτρια. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  87/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Ελένη Σούλα 
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