ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 7ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 15ης Mαϊου 2013
Αριθ. απόφασης 132
Περίληψη
Τροποποίηση της με αριθ. 474/11 απόφασης περί
«Καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους της με
αριθμό 4/99 πράξη αναλογισμού και αποζημίωσης
της Δ/νσης Πολεοδομίας του Νομαρχιακού
Διαμερίσματος Ξάνθης».
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 15 Μαϊου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθμ. πρωτ. 20857/09-0513, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν
σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή:
Απόντες
Παρόντες
1. Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
1. Καλογερής Κρίτων
2. Πούλιος Χρίστος
3. Βορίδης Δημήτριος
4. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Δρεμσίζης Ιωάννης
6. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7. Παπασταματίου Γεώργιος
8. Τσεγγελίδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. πρωτ.77/4456/29-1-2013
εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου
Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
Παρακαλείσθε να εισηγηθείτε την τροποποίηση της με αριθμό 474/11 προηγούμενης ληφθείασς
Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους της με αριθμό
4/99 πράξης αναλογισμού και αποζημίωσης της Δ/νσης Πολεοδομίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος
Ξάνθης», την οποία και σας αποστέλλουμε συνημμένα, όσον αφορά τα τελικά ποσά καταβολής των
δικαιούχων –υπόχρεων προς αποζημίωση και όπως αυτά υπολογίζονται και στους συνημμένους πίνακες
της Υπηρεσίας Δόμησης της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίοι απεστάλησαν με το αριθμ.
Πρωτ.541/34185/1-6-12 έγγραφο στο γραφείο Εσόδων του Δήμου Ξάνθης.
Αναλυτικά σας αναφέρουμε ότι από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης μας
ζητήθηκε ο επιμερισμός ποσού που επιβάρυνε το Ελληνικό Δημόσιο προς αποζημίωση. Προκειμένου η
υπηρεσία μας να προβεί στον επιμερισμό του ποσού επανασυντάχθηκε ο πίνακας φερομένων δικαιούχων
–υπόχρεων αποζημίωσης μετά συμψηφισμού δυνάμει της 4/99 πράξης και της 91/2008 Απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης και επαναπροσδιορίστηκαν τα τελικά ποσά καταβολής των
δικαιούχων-υπόχρεων, όπως αυτά εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα και είναι:
Υπόχρεοι προς αποζημίωση:
Ιδιοκτησία (1): 12661,10 ευρώ
Ιδιοκτησία (2): 117997,00 ευρώ
Ιδιοκτησία (6): 164105,70 ευρώ
Ιδιοκτησία (7): 126926,80 ευρώ
Ιδιοκτησία (8): 11891,00 ευρώ
Ιδιοκτησία (9): 126991,70 ευρώ
Δικαιούχοι αποζημίωσης:

Ιδιοκτησία (3): 78410,20 ευρώ
Ιδιοκτησία (5): 357297,60 ευρώ
Παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής και την αρ. πρωτ.20748/9-05-2013 υποβληθείσα
από το Γραφείο Εσόδων σχετική κατάσταση αποζημίωσης δικαιούχων.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του αρ. 72 του
Ν.3852/10 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, β) την αρ. 474/11 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της με αριθμό 474/11 προηγούμενης
ληφθείσας Απόφασης του περί «Καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους της με αριθμό 4/99 πράξης
αναλογισμού και αποζημίωσης της Δ/νσης Πολεοδομίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης»,
όσον αφορά στα τελικά ποσά καταβολής των δικαιούχων –υπόχρεων προς αποζημίωση, όπως αυτά
υπολογίζονται στους συνημμένους πίνακες της Υπηρεσίας Δόμησης της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών και
είναι τα παρακάτω:
Υπόχρεοι προς αποζημίωση:
Ιδιοκτησία (1): 12661,10 ευρώ
Ιδιοκτησία (2): 117997,00 ευρώ
Ιδιοκτησία (6): 164105,70 ευρώ
Ιδιοκτησία (7): 126926,80 ευρώ
Ιδιοκτησία (8): 11891,00 ευρώ
Ιδιοκτησία (9): 126991,70 ευρώ
Δικαιούχοι αποζημίωσης:
Ιδιοκτησία (3): 78410,20 ευρώ
Ιδιοκτησία (5): 357297,60 ευρώ
……………………………………………………………………………………………………

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 132/2013.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 17-05-2013
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

