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Απόσπασμα από το πρακτικό 32/2020 της Οικονομικής Επιτροπής 
 

    Σήμερα, την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή  και 
ώρα 12:00, συνήλθε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, βάσει της ΔΙΔΑΔ/ 
Φ.69/126/16316 - 20/9/2020, (Α.Δ.Α.:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), «Μέτρα και ρυθμίσεις 
στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και το 
με αρ.πρ. 60249/22-9-2020 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, «συνεδριάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων των Δήμων», η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12843/30-11-

2020 πρόσκληση του Προέδρου της, Σταύρου Κ. Πολίτη,  που επιδόθηκε με 
αποδεικτικό (e-mail) στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή παραχώρησης χρήσης ακινήτου, άνευ ανταλλάγματος. 

 

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  
2. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
3. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

4. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  
5.   Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  
 

Απόντες 

1. Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Ασημάκης Αθανάσιος τακτικό μέλος 
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     Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών 
διεκπεραίωσε η Ευαγγελία Ι. Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 

 

ΘΕΜΑ 5ο 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, έθεσε υπόψη της 
Ο.Ε. την Εισήγηση από το Γραφείο Αντιδήμαρχου Δήμου Δωρίδος, κ. Ιωάννη 
Φλέγγα: 

 

Ο κ. Ιωάννης Κακογιάννης δυνάμει της από 20-11-2020 και με αρ. πρωτ 12504 
αιτήσεως/δηλώσεως του προς τον Δήμο Δωρίδος, προτίθεται να προβεί σε παραχώρηση 
χρήσης- άνευ ανταλλάγματος- του αναφερόμενου στην με αριθμό πρωτ. 9748/24-09-2020 

αίτησή του προς τον Δήμο Δωρίδος ακινήτου, ήτοι αγροτεμαχίου 4013, 90 τμ που βρίσκεται 
στην θέση «Ξηρόβρυση» της Τ.Κ. Τρικόρφου ΔΕ Ευπαλίου, μέχρι την ολοκλήρωση των 
απαιτούμενων ενεργειών για την μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας αυτού με δωρεά προς 
τον Δήμο ή γενικότερα για όσο διάστημα κρίνουν τα αρμόδια όργανα του Δήμου ότι τους είναι 
απαραίτητο για να καλυφθούν ανάγκες του Δήμου μέσω της χρήσης του. 

Σημειώνεται ότι, με την αριθμό πρωτ. 9748/24-09-2020 αίτησή του προς τον Δήμο Δωρίδος, ο 
κος Κακογιάννης έχει δηλώσει την πρόθεση δωρεάς προς τον Δήμο του ως άνω ακινήτου, 
προκειμένου να περιέλθει στην αποκλειστική κυριότητά του. Η διαδικασία όμως σύνταξης 
συμβολαίου δωρεάς θα απαιτήσει  εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να συγκεντρωθούν 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πίστωση, να ολοκληρωθεί η 
υποβολή δηλώσεων στη αρμόδια ΔΟΥ κ.λ.π. 

Επειδή ο κος Κακογιάννης, ως μοναδική προϋπόθεση για την άνευ ανταλλάγματος 
παραχώρηση της χρήσης, θέτει  τον όρο ότι στην περίπτωση που για τη σύννομη χρήση του 
ακινήτου είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, τότε ο Δήμος θα 
προχωρεί με δική του πρωτοβουλία και δαπάνες στις απαιτούμενες ενέργειες. Δηλώνει, 
περαιτέρω ότι θα συμπράξει ως ιδιοκτήτης κατά την διαδικασία έκδοσης, μόνο εφόσον είναι 
απολύτως απαραίτητο και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υποστεί καμία οικονομική 
επιβάρυνση. 

Επειδή, επί της ιδιοκτησίας του κου Κακογιάννη ήδη διαμένουν τρείς (3) οικογένειες Ρομά, τα 
μέλη των οποίων είναι μόνιμοι κάτοικοι Δωρίδας, καταγεγραμμένα στο Δημοτολόγιο της ΔΕ 
Ευπαλίου και για την διαμονή τους έχουν τοποθετηθεί κοντέινερ, είναι άμεση ανάγκη να 
ληφθούν οι απαραίτητες άδειες (από την Πολεοδομία κλπ). 

Επειδή τελεί σε γνώση του Δήμου η οικονομική δυσπραγία των οικογενειών αυτών η οποία 
φτάνει σε σημείο αδυναμίας κάλυψης βασικών αναγκών διαβίωσης. 

Επειδή, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφαλής διαμονή των οικογενειών αυτών, μέσω της 
λήψης όλων εκείνων των μέτρων τήρησης όρων υγιεινής, προστασίας του περιβάλλοντος και 
εν γένει όλων των αναγκαίων μέτρων προκειμένου αφενός  να διαβιώνουν ασφαλώς και 
αξιοπρεπώς (με παροχή νερού, ρεύματος, υποδομών καθαριότητας κλπ) και αφ’ετέρου να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε περιβαλλοντολογική επιβάρυνση στην περιοχή (Λύματα,πυρκαγιά 
κλπ). 

Επειδή σύμφωνα με το αρ. 75 παρ. ε’εδ. 3  του N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006), μεταξύ 
των αρμοδιοτήτων των Δήμων είναι και «Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 

αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με 
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την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα». 

Επειδή για την εγκατάσταση των τριών(3) αυτών οικογενειών δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος 
χώρος εντός της Δ.Ε. Ευπαλίου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό και 
είναι υποχρέωση του Δήμου να εξασφαλίσει την διαμονή τους. 

-Κατόπιν αυτών, κρίνεται σκόπιμη για την κάλυψη αναγκών προσωρινής εγκατάστασης, των 
τριών (3) ως άνω αναφερόμενων οικογενειών Ρομά, η αποδοχή της πρότασης του κ. 

Κακογιάννη και η σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης άνευ 
ανταλλάγματος (χρησιδάνειο), για χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των 
απαιτούμενων ενεργειών για την μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας αυτού με δωρεά προς 
τον Δήμο (όχι πάνω από έξι (6) μήνες) και η εξουσιοδότηση του Δημάρχου, για την υπογραφή 
του. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της  

Α. Την ανωτέρω εισήγηση 

Β. Τις αιτήσεις του κ.Ιωάννη Κακογιάννη 

Γ. Τα στοιχεία (συμβόλαιο – τοπογραφικό) του προς παραχώρηση ακινήτου 

Δ. Το σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης 

Ε.  Το Άρθρο 40 (Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α΄ βαθμού) παρ. ιστ του 4735/2020, με το οποίο αντικαταστάθηκε το 
άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), σύμφωνα με το οποίο, η Οικονομική Επιτροπή: 

ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήμο. 

Καλείται να αποφασίσει σχετικά με:  

α. Την αποδοχή της πρότασης του κ. Κακογιάννη και τη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού 
παραχώρησης χρήσης άνευ ανταλλάγματος (χρησιδάνειο), του ακινήτου ιδιοκτησίας του 
(Αγροτεμαχίου 4013,90 τμ που βρίσκεται στην θέση «Ξηρόβρυση» της Κοινότητας Τρικόρφου 
Δ.Ε. Ευπαλίου), για χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών 
για την μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας αυτού με δωρεά προς τον Δήμο και όχι πάνω 
από έξι (6) μήνες. 

Β. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δωρίδος, για την υπογραφή του συμφωνητικού 
παραχώρησης.  

Συνημμένα: 
1.Οι υπ’αριθμ.9748/24-09-2020 

& 12504/20-11-2020 αιτήσεις 

2. Τοπογραφικό ακινήτου 

3. Σχέδιο συμφωνητικού 

 

 

                            Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη 

  

1.Το Άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12-10-2020, «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α ' και β ' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
ΟΤΑ α΄ βαθμού», παράγραφος ιστ΄ : «Αποφασίζει για την αποδοχή 
κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήμο», (με το οποίο 
αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) 

ΑΔΑ: 6Ψ13Ω9Ζ-Π2Χ



 

2.Την ανωτέρω εισήγηση από το Γραφείο Αντιδήμαρχου Δήμου Δωρίδος 

 

                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α  

1.Αποδέχεται την πρόταση του κ. Ιωάννη Κακογιάννη και τη σύνταξη ιδιωτικού 
συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης άνευ ανταλλάγματος (χρησιδάνειο), του 
ακινήτου ιδιοκτησίας του (αγροτεμαχίου 4013,90 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση 
«Ξηρόβρυση» της Κοινότητας Τρικόρφου Δ.Ε. Ευπαλίου), για χρονικό 
διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών για την 
μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας αυτού με δωρεά προς τον Δήμο και όχι 
πάνω από έξι (6) μήνες. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δωρίδος, για την υπογραφή του συμφωνητικού 
παραχώρησης.  

 

 

   Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  222/2020. 
 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος                        Η υπάλληλος                             Τα μέλη 
                             ( υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 
 

Ακριβές      Αντίγραφο 
                              Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

                ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
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