
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 64/2012 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 10ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 27-3-2012 

ΘΕΜΑ 4ο:( έκτακτο) Αποδοχή δωρεάς 

 Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 27 του µηνός Μαρτίου 2012 και ώρα 11.00 
π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 22858/23-3-2012 
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 έξι (6) µέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος     

Ζαχαριάδης Παύλος                                       Μαµσάκος Χριστόδουλος 

Χλιάρα Παναγιώτα                                        Παπαθεοδώρου Ανέστης  

Χαραλαµπίδης Ανδρέας                     

Μήτρου Γεώργιος                                           Γκάνης Σταύρος 

Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 
υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο ( έκτακτο)  θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 23208/27-3-2012 
έγγραφο  του Τµήµατος Προσόδων της  ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών το 
οποίο λέει τα εξής: 

                 Σας διαβιβάζουµε Εισήγηση , τοπογραφικό διάγραµµα και βεβαίωση 

Μηχανικού  προκειµένου να αποφασίσετε για την αποδοχή δωρεάς της ∆ηµητρούλας 



χήρα Ανδρέα Λαζάνη και η οποία αφορά ποσοστό 1/300 του Μουσουλµανικού 

Τεµένους επί των οδών Λαµπριανίδη-Μεγ. Αλεξάνδρου.                        

 Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη την εισήγηση της υπηρεσίας  

      ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                       

        Κατόπιν επικοινωνίας µε τη ∆ηµητρούλα (∆ήµητρα) χήρα Ανδρέα Λαζάνη, το 

γένος Γεωργίου και Σταµατίας Καλογήρου ή Φιλίππου, κάτοικο Αθηνών 

(∆ιαµαντάκη 12-Αµπελόκηποι), η ανωτέρω µας γνώρισε ότι επιθυµεί και προτίθεται 

να δωρήσει στο ∆ήµο ∆ράµας, το ιδανικό µερίδιο της, κατόπιν αποδοχής της 

κληρονοµίας αυτού εκ του, στις 11-9-1994 αποβιώσαντος, πατρός της, Γεωργίου 

Καλογήρου ή Φιλίππου του Χρήστου και της ∆ηµητρούλας, κατοίκου εν ζωή 

∆ράµας, δυνάµει της υπ΄αριθ. 22284/13-11-1982 δηµοσίας διαθήκης του ανωτέρω 

που δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Μονοµελές Πρωτοδικείο ∆ράµας, ήτοι το εξ 

αδιαιρέτου ποσοστό του 1/300 επί ενός ακινήτου κτήµατος που αποτελείται από ένα 

παλιό ιστορικό διατηρητέο Μουσουλµανικό Τέµενος, εµβαδού 154 τετραγωνικών 

µέτρων, µε ένα συνεχόµενο δωµάτιο-γραφείο, εµβαδού 15,07 τετραγωνικών µέτρων, 

και από το οικόπεδό του, συνολικού εµβαδού κατά τον τίτλο κτήσεως 325 

τετραγωνικών µέτρων και κατόπιν νεότερης καταµέτρησης 326,65 τετραγωνικών 

µέτρων, που φέρει τον αριθµό 5260, κείµενο στη ∆ράµα, επί των οδών Λαµπριανίδη-

Μεγάλου Αλεξάνδρου και εντός του Οικοδοµικού Τετραγώνου 9,  όπως αυτό 

αναφέρεται και περιγράφεται στο υπ΄αριθ. 15.514/3-4-2001 πωλητήριο συµβόλαιο 

της συµβολαιογράφου ∆ράµας, Χρυσούλας Πετρίδου-Παπαδοπούλου, νοµίµως 

µεταγεγραµµένο στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ∆ράµας στον τόµο 

2286 και µε αύξοντα αριθµό µεταγραφής 237946, δυνάµει του οποίου ο ∆ήµος 

∆ράµας είναι συνιδιοκτήτης του εν λόγω ακινήτου κτήµατος, κατά το υπολειπόµενο 

εξ αδιαιρέτου ποσοστό των 299/300 και όπως αυτό αποτυπώνεται στο συνηµµένο στο 

παρόν, υπό κλίµακα 1/200 και από τον Ιανουάριο 2012 τοπογραφικό διάγραµµα που 

συνέταξε ο Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου ∆ράµας, Ιωάννης Κιοσσές και θεώρησε η ∆ιευθύντρια των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας, Ιωάννα Παπαδοπούλου. 

     Κατόπιν τούτου καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  να αποδεχθεί την δωρεά του ως 

άνω ακινήτου, τα δε έξοδα µεταγραφής θα βαρύνουν την ιδία .    

   και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων               

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

 1. Την αποδοχή δωρεάς της ∆ηµητρούλας (∆ήµητρας) χήρας Ανδρέα 
Λαζάνη, το γένος Γεωργίου και Σταµατίας Καλογήρου ή Φιλίππου, κατοίκου 
Αθηνών (∆ιαµαντάκη 12-Αµπελόκηποι), προς το ∆ήµο ∆ράµας, του ιδανικού 
µεριδίου της, κατόπιν αποδοχής της κληρονοµίας αυτού εκ του, στις 11-9-
1994 αποβιώσαντος, πατρός της, Γεωργίου Καλογήρου ή Φιλίππου του 



Χρήστου και της ∆ηµητρούλας, κατοίκου εν ζωή ∆ράµας, δυνάµει της 
υπ΄αριθ. 22284/13-11-1982 δηµοσίας διαθήκης του ανωτέρω που 
δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Μονοµελές Πρωτοδικείο ∆ράµας, ήτοι του εξ 
αδιαιρέτου ποσοστού του 1/300 επί ενός ακινήτου κτήµατος που αποτελείται 
από ένα παλιό ιστορικό διατηρητέο Μουσουλµανικό Τέµενος, εµβαδού 154 
τετραγωνικών µέτρων, µε ένα συνεχόµενο δωµάτιο-γραφείο, εµβαδού 15,07 
τετραγωνικών µέτρων, και από το οικόπεδό του, συνολικού εµβαδού κατά τον 
τίτλο κτήσεως 325 τετραγωνικών µέτρων και κατόπιν νεότερης καταµέτρησης 
326,65 τετραγωνικών µέτρων, που φέρει τον αριθµό 5260, κείµενο στη 
∆ράµα, επί των οδών Λαµπριανίδη-Μεγάλου Αλεξάνδρου και εντός του 
Οικοδοµικού Τετραγώνου 9, όπως αυτό αναφέρεται και περιγράφεται στο 
υπ΄αριθ. 15.514/3-4-2001 πωλητήριο συµβόλαιο της συµβολαιογράφου 
∆ράµας, Χρυσούλας Πετρίδου-Παπαδοπούλου, νοµίµως µεταγεγραµµένο στα 
Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ∆ράµας στον τόµο 2286 και µε 
αύξοντα αριθµό µεταγραφής 237946, δυνάµει του οποίου ο ∆ήµος ∆ράµας 
είναι συνιδιοκτήτης του εν λόγω ακινήτου κτήµατος, κατά το υπολειπόµενο εξ 
αδιαιρέτου ποσοστό των 299/300 και όπως αυτό αποτυπώνεται στο 
συνηµµένο στο παρόν, υπό κλίµακα 1/200 και από τον Ιανουάριο 2012 
τοπογραφικό διάγραµµα που συνέταξε ο Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας, Ιωάννης Κιοσσές και 
θεώρησε η ∆ιευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας, Ιωάννα 
Παπαδοπούλου. 

2.Τα έξοδα µεταβίβασης θα βαρύνουν την ιδία. 

3.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    

   ∆ράµας . 

  

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 64/2012 

   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος                                  Η Ειδική Γραµµατέας                                Τα µέλη  

                                                        ∆έσποινα Σιδηροπούλου                                 

  

                                                                       

  

  



  

 


