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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην αξηζ. 5/23-3-2011 πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. απόθαζης 164

Πεξίιεςε
Δθπνίεζε νηθνπέδσλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο Κνκλελψλ
δεκνηηθήο ελφηεηαο ηαπξνχπνιεο Γήκνπ Ξάλζεο ζε
άζηεγνπο δεκφηεο.

Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 23 Μαξηίνπ 2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 19:00, ζπλήιζε
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ, χζηεξα απφ
ηελ αξηζ.πξση.13064/18-3-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ
επηδφζεθε ζχκθσλα κε ην Νφκν ζην θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη θνηλνπνηήζεθε
ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρφπνπινπ Υαξάιακπνπ γηα λα ζπδεηήζεη
θαη λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζχλνιν 33 δεκνηηθψλ πκβνχισλ, βξέζεθαλ παξφληεο 30
δεκνηηθνί ζχκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο (Πξφεδξνο)
1) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
2) Αγθφξηζαο Απφζηνινο
2) Φσηηάδεο Νηθφιανο
3) Αληακπνχθεο Νηθφιανο
3) Υνπζεΐλ Ογινχ Σηκνχξ
4) Αρκέη Ογινχ Υνπζετλ
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη
5) Βαζηινχδεο Ζιίαο
λφκηκα πξνζθιήζεθαλ.
6) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
7) Γηαγηδφγινπ Κσλζηαληίλνο
21) Παπαδφπνπινο Κπξηάθνο
8) Γξεκζίδεο Ησάλλεο
22) Παπαζηακαηίνπ Γεψξγηνο
9) Ζιηάδεο Θσκάο
23) Πνχιηνο Υξίζηνο
10) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
24) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
11) Καινγεξήο Κξίησλ
25) ππξηδφπνπινο Νηθφιανο
12) Καξαγηαλλίδνπ –Παηζαηδή νθία
26) Σαξελίδεο Παλαγηψηεο
13) Κνιιάξνο Γεψξγηνο
27) Σνπ Ηζκέη
14) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
28) Σζεγγειίδεο Ησάλλεο
15) Μαδαξάθεο πχξνο
29) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
16) Μνχξθαο Υξήζηνο
30) Φηιίππνπ Φίιηππνο
17) Μπεθηέο ακπξή
18) Μπέλεο Γεκήηξηνο
19) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
20) Παλαγησηίδεο Γξεγφξεο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη
ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Κηκκεξίσλ Μπαληάθ Μπεζήκ θαη νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ
Κνηλνηήησλ Γαθλψλα ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο, Καξπνθχηνπ εξαθηάο Γηακαληήο, Κνκλελψλ Απνζηνιίδεο
Φψηηνο, Νενρσξίνπ Κπξηαθνχ Θενδψζηνο θαη ηαπξνχπνιεο αξφγινπ Κσλζηαληίλνο.
Ο Πξφεδξνο Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη εηζεγνχκελνο ην 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ αξηζκ. πξση.
11790/10-3-2011 εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ δεκνηηθνχ θηεκαηνινγίνπ θαη Γεκνηηθήο πεξηνπζίαο ε νπνία
αθνξά ηελ εθπνίεζε νηθνπέδσλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο Κνκλελψλ δεκνηηθήο ελφηεηαο ηαπξνχπνιεο
Γήκνπ Ξάλζεο ζε άζηεγνπο δεκφηεο θαη έρεη σο εμήο;
αο δηαβηβάδνπκε ηελ κε αξηζκφ 4/2011 απφθαζε πκβνπιίνπ Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Κνκλελψλ, κε ηελ
νπνία δηαηππψλεη ζύμθωνη γνώμη ζρεηηθά κε ηελ απεσθείας και τωρίς δημοπραζία εκποίηζη
οικοπέδων ηης ηοπικής κοινόηηηας Κομνηνών ζε άζηεγοσς δημόηες, ησλ ππ΄αξηζκ. 101 α2, 101 α3 θαη
101 α4 νηθνπέδσλ, φπσο απεηθνλίδνληαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 187
ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν.3463/2006) Σέινο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη
ζρεηηθά.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Αθνχ έιαβε γλψζε φισλ ησλ πην πάλσ, χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ, έρνληαο
ππφςε ηελ ελ ιφγσ εηζήγεζε, θαζψο θαη 1) Σελ κε αξηζκφ 4/2011 απφθαζε πκβνπιίνπ Σνπηθήο
Κνηλφηεηαο Κνκλελψλ ε νπνία δηαηππψλεη ζχκθσλε γλψκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ψζηε λα εγθξίλεη ηελ
κε απ’ επζείαο θαη ρσξίο δεκνπξαζία εθπνίεζε ησλ ππ΄αξηζκ. 101 α2, 101 α3 θαη 101 α4 νηθνπέδσλ, φπσο
απεηθνλίδνληαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 187 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη
Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν.3463/2006) 2) Σν απφ Γεθέκβξην 2000 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα Αγξνλφκνπ
Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ Σξηαληαθπιιίδε Αζαλαζίνπ
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Δγθξίλεη ηελ απ’ επζείαο θαη ρσξίο δεκνπξαζία εθπνίεζε ησλ ππ, αξίζκ. 101 α2, 101 α3 θαη 101 α4
νηθνπέδσλ, φπσο απεηθνλίδνληαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 187
ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν.3463/2006), αληηθεηκεληθήο αμίαο δεθαέμη επξψ θαη
ηξηαληανθηψ ιεπηά (16,38) επξψ ην η.κ.
2. Καζνξίδεη ην ηίκεκα ησλ νηθνπέδσλ απηψλ ζε πνζνζηφ ¼ επί ηεο αλσηέξσ νξηδφκελεο θαηά η.κ.
αληηθεηκεληθήο αμίαο πνπ ζα θαηαβιεζεί εθάπαμ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο παξαρψξεζεο.
3. Καζνξίδεη πξνζεζκία αλέγεξζεο νηθνδνκήο κέζα ζε ηξία (3) ρξφληα απφ ηελ παξαρψξεζε,
δηαθνξεηηθά νη δηθαηνχρνη εθπίπηνπλ απηνδίθαηα απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, εθηφο αλ ππάξμνπλ
ζνβαξνί ιφγνη πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθή αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ππνβιεζεί ζην Γήκν ην
ηειεπηαίν έηνο ηεο πξνζεζκίαο.
4. Με άιιεο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζα θαζνξηζηνχλ νη θαηεγνξίεο ησλ δηθαηνχρσλ κε
ηα θξηηήξηα ηνπ Νφκνπ θαη ζα επηιεγνχλ νη δηθαηνχρνη.
5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν λα θαιέζεη κε αλαθνίλσζή ηνπ, ηνπο άζηεγνπο θαη νηθνλνκηθά
αδχλαηνπο δεκφηεο θαηνίθνπο λα ππνβάιινπλ κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κήλα αίηεζε ζηελ νπνία
επηζπλάπηνληαη επίζεκα ζηνηρεία, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ
νξίδεη ν Νφκνο γηα λα θξηζνχλ νη δηθαηνχρνη.
………………………………………………………………………………………………………….
πληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθηεθε φπσο αθνινπζεί.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο Πξφεδξνο
Σα κέιε
Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
(Τπνγξαθή)
Αθξηβέο απφζπαζκα
Ξάλζε 29-3-2011
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ακπαηδή Δπζπκία

