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27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύει, τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ 
υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 58531/25-09-2021 (Β’ 4441), καλείστε να συμμετέχετε στην 
Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (τηλεφωνικά), την 30η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 13:30 π.μ., με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής: 

1. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς εν ζωή, σύμφωνα 
με την αριθ. 267/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς εν ζωή, σύμφωνα 
με την αριθ. 268/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

 
Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι η 30η Σεπτεμβρίου 2021 ορίζεται 
ως η καταληκτική ημερομηνία για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της 
δωρεάς αιτία θανάτου, σύμφωνα με, που συντάσσεται μετά την έναρξη ισχύος της 
παρ.1 αρθρ. 83 ν.4495/2017, και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση 
εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, όπου 
επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού. 

Με την παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 4787/21, ΦΕΚ-44 Α/26-3-21, ορίζεται ότι : «5. Ο 
χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α' 167) 
με ημερομηνία αυτοψίας από 1ης.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται από τη λήξη 
της έως και την 30ή.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η 
Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας 
κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας.» 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Μπιτάκης Άνθιμος 
 

Κοινοποίηση: 

Επικεφαλής των παρατάξεων που δεν εξέλεξαν μέλος στην Οικ. Επιτροπή (αρ.75 παρ.1,    

    Ν.3852/10)*: 

ΠΡΟΣ:  
1. Τακτικά μέλη Ο.Ε. 
2. Αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 
 



- Κρητικού Διαμαντούλα – Επικεφαλής της παράταξης «Συνεργασία για την ανάπτυξη 
του Δήμου Αμυνταίου» 

- Ελευθεριάδης Κυριάκος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Αμυνταίου» 

 

* Ν.3852/10 αρ.75 παρ. 1: « [………..] Κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών δύναται να 
παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας δημοτικός σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν 
εξέλεξε μέλος σε αυτές κατά το άρθρο 74». 


