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Τζουμέρκων 

Αριθμ. Απόφασης   77/2017 

 

Στο Βουργαρέλι, σήμερα την 27/04/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 το Δημοτικό 
Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με 
αριθμ. πρωτ.  2147/23-04-2017  πρόσκληση του Προέδρου κ. Φώτιου Χαχούλη κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α’ 87). 
Παρόντος του Δημάρχου κ. Μαρίνου Γαρνέλη διαπιστώθηκε, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 

Παρόντες  Απόντες 

Καραγιάννη Ευαγγελή Πανούτσος Χαρίλαος 

 Αντωνάκη-Αηδόνη Παναγιώτα Τζαμάκος Βασίλειος 

 Αλυμάρας Κωνσταντίνος Μπούρης Παύλος 

 Καρύδης Βασίλειος Σιλιόγκας Γεώργιος 

Τσαλοκώστας Παναγιώτης Τρομπούκης Νικόλαος 

Λάμπρη Αικατερίνη Χασιάκος Χρήστος 

Πλούμπης Ιωάννης Καλιαρντάς Θωμάς 

Μπουζάνης Αργύριος  

Φώτης Κωνσταντίνος  

Σκαλτσογιάννης Παναγιώτης  

Χαχούλης Φώτιος  

Σιμόπουλος Νικόλαος  

Τσίπρας Λεωνίδας  

Τσιανάκας Γεώργιος  
 Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα 

κλήθηκαν 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Στούμπας Επαμεινώνδας, υπάλληλος του Δήμου, 

για την τήρηση των πρακτικών. 

 

ΘΕΜΑ   

1
ο
   Περί εκτέλεσης όρων κληροδοτήματος διαμερίσματος στην οδό 

Φιλελλήνων στην πόλη της Άρτας 

 

Τ
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής: 

Κύριοι σύμβουλοι 
Σχετικά με το κληροδότημα διαμερίσματος στην πόλη της Άρτας οδός Φιλελλήνων 24  

σύμφωνα με τη διαθήκη και με τη θέληση του διαθέτη προκύπτει ότι η χρήση του παραπάνω 
ακινήτου και οι πάσης φύσεως πρόσοδοι του ακινήτου, πρέπει να πηγαίνουν αποκλειστικά και 
μόνο στην Κοινότητα Θεοδωριάνων και στους κατοίκους της ή σε Κοινωφελές νομικό 
πρόσωπο που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Επίσης όφειλε ο Δήμος να συστήσει 
κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, για την εκπλήρωση του ταχθέντος κοινωφελούς σκοπού, 
έτσι ώστε τα πάσης φύσεως έσοδα-πρόσοδοι από το παραπάνω ακίνητο, να διατίθενται 
αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του κοινωφελούς σκοπού του διαθέτη. 

Κατόπιν τουτου καλούμαστε να αποφασίσουμε ότι θα χορηγούμε προς το υπο 
σύστασιν νομικό πρόσωπο 3.000,00 € ετησίως έτσι ώστε να εκτελεσθούν οι όροι του 
κληροδοτήματος. 
 
Ακολούθησε ψηφοφορία όλοι οι παρόντες Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ εκτός του Δ.Σ. κ Σκαλτσογιάννη 
Παναγιώτη που ψήφισε παρών. 
 
Το συμβούλιο αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση  και μετά από διαλογική συζήτηση και 

το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει να χορηγεί ο Δήμος προς το υπο σύστασιν νομικό πρόσωπο διαχείρισης του 
κληροδοτήματος στην πόλη της Άρτας οδός Φιλελλήνων 24 ποσού 3.000,00 € ετησίως έτσι 
ώστε να εκτελεσθούν οι όροι του κληροδοτήματος. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  77/2017. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

Ο Πρόεδρος                                                                                     Τα Μέλη 
Φώτιος  Χαχούλης                                                                 ακολουθούν υπογραφές 
 

Ακριβές απόσπασμα 
                                                                            

Ο Δήμαρχος 
 
 

Μαρίνος Γαρνέλης 
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