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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην αξηζ. 15/8-8-2011 πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. Απόφασης 447

Πεξίιεςε
Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ θαη νξηζκφο επηηξνπήο θαη γξακκαηέα γηα
ηελ επηινγή δηθαηνχρσλ γηα ηελ απ’ επζείαο εθπνίεζε νηθνπέδσλ
ηνπ Γήκνπ ζε άζηεγνπο δεκφηεο, ζηνλ νηθηζκφ Κνκλελψλ.

ηε Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 8 Απγνχζηνπ 2011 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ,
χζηεξα απφ ηελ αξηζ.πξση. 44922/4-8-2011 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 24
δεκνηηθνί ζχκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο (Πξφεδξνο)
1) Βαζηινχδεο Ζιίαο
2) Αγθφξηζαο Απφζηνινο
2) Καινγεξήο Κξίησλ
3) Αληακπνχθεο Νηθφιανο
3)Καξαγηαλλίδνπ-Παηζαηδή νθία
4) Αρκέη Ογινχ Υνπζεΐλ
4) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
5) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
5) Πνχιηνο Υξίζηνο
6) Γηαγηδφγινπ Κσλζηαληίλνο
6) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
7) Γξεκζίδεο Ησάλλεο
7) Σνπ Ηζκέη
8) Ζιηάδεο Θσκάο
8) Φηιίππνπ Φίιηππνο
9) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
9) Υνπζετλ Ογινχ Σηκνχξ
10) Κνιιάξνο Γεψξγηνο
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε
11) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθαλ
12) Μαδαξάθεο πχξνο
13) Μνχξθαο Υξήζηνο
14) Μπεθηέο ακπξή
15) Μπέλεο Γεκήηξηνο
16) Παλαγησηίδεο Γξεγφξεο
22) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
17) Παπαδφπνπινο Κπξηάθνο
23) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
18) Παπαζηακαηίνπ Γεψξγηνο
24) Φσηηάδεο Νηθφιανο
19) ππξηδφπνπινο Νηθφιανο
20) Σαξελίδεο Παλαγηψηεο
21) Σζεγγειίδεο Ησάλλεο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη νη Πξφεδξνη ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Κηκκεξίσλ Μπαληάθ Μπεζήκ, θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Δπκνίξνπ
Αλδξεάδεο Αλαζηάζηνο θαη νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Γαθλψλα ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο,
Καξπνθχηνπ εξαθηάο Γηακαληήο.
Ο Πξφεδξνο Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη εηζεγνχκελνο ην 18ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ
αξηζκ.πξση. 44406/1-8-2011 εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ Γεκ. Κηεκαηνινγίνπ θαη Γεκνηηθήο πεξηνπζίαο ε
νπνία έρεη σο εμήο: ζαο δηαβηβάδνπκε ηελ κε αξηζκφ 6/2011 απφθαζε πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο
Κνηλφηεηαο Κνκλελψλ, Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Ξάλζεο, κε ηελ νπνία δηαηππψλεη ζχκθσλε γλψκε ζρεηηθά
κε ηελ επηινγή σο δηθαηνχρνπ απεπζείαο θαη ρσξίο δεκνπξαζία εθπνίεζεο νηθνπέδνπ ηνπ Γήκνπ ζηνλ
νηθηζκφ Κνκλελψλ, ηελ θ. Καπιαληδή Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ, δηφηη είλαη ε κνλαδηθή πνπ ππέβαιε
αίηεζε θαη ε νηθνγελεηαθή ηεο θαηάζηαζε ην επηηξέπεη. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην Ξάλζεο κε ηελ ππ’ αξηζ.
164/2011 πξνεγνχκελε απφθαζή ηνπ, ελέθξηλε ηελ απ’ επζείαο θαη ρσξίο δεκνπξαζία εθπνίεζε ηξηψλ
(3) νηθνπέδσλ (ππ’ αξηζ. 101 α2, 101 α3 θαη 101 α4) ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο Κνκλελψλ ζε άζηεγνπο
δεκφηεο θαη θαζφξηζε ην ηίκεκα απηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 187 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ
Κψδηθα (Ν.3463/2006) θαζψο θαη ε Σξηκειήο Δπηηξνπή ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ παξαιαβή
θαη ηνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ.
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Σα θξηηήξηα επηινγήο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν νξίδνληαη σο εμήο:
Α) Να είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ νηθηζκνχ Κνκλελψλ θαη δεκφηεο.
Β) Να είλαη κφληκνη θάηνηθνη ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ θαη δεκφηεο.
Γ) Να είλαη έγγακνη.
Γ) Να έρνπλ αλήιηθα παηδηά-αλάπεξα-πνιχηεθλνη θιπ. (νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε)
Δ) Να έρνπλ ρακειφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα δχν (2) ηειεπηαίσλ εηψλ)
Σ)Να έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ κεξίδαο Τπνζεθνθπιαθείσλ ηαπξνχπνιεο θαη Ξάλζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ
θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, πνπ ζα απνδεηθλχεη φηη δελ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο άιιν νηθφπεδν
ή θαηνηθία.
Ε) Να πξνζθνκίζνπλ αληίγξαθν Δ9 ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην Ξάλζεο ζα νξίζεη ζηελ ίδηα απφθαζε ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή, ε νπνία ζα
παξαιάβεη θαη ζα ειέγμεη ηηο αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ζα θάλεη ηελ ζρεηηθή εηζήγεζε επηινγήο
ησλ δηθαηνχρσλ πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δπίζεο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα νξίζεη γξακκαηέα ηεο
αλσηέξσ Δπηηξνπήο, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. Παξαθαιψ φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Σέινο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ύζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ, έρνληαο ππφςε 1) Σελ κε αξηζ. 6/2011
απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Κνκλελψλ, 2) Σελ κε αξηζ. 164/2011 απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Καζνξίδεη σο θξηηήξηα επηινγήο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απ’ επζείαο εθπνίεζε νηθνπέδσλ ηνπ
Γήκνπ ζε άζηεγνπο δεκφηεο, ζηνλ νηθηζκφ Κνκλελψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 187 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη
Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν.3463/2006) θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα εμήο:
Α) 1. Να είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ νηθηζκνχ Κνκλελψλ θαη δεκφηεο.
2. Να είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο θαη δεκφηεο.
Β) 1. Να έρνπλ αλήιηθα παηδηά-αλάπεξα-πνιχηεθλνη θιπ. (νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε)
2. Να είλαη έγγακνη.
Γ) Να έρνπλ ρακειφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα δχν (2) ηειεπηαίσλ εηψλ)
Γ) Να έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ κεξίδαο Τπνζεθνθπιαθείσλ ηαπξνχπνιεο θαη Ξάλζεο ελδηαθεξφκελνπ
θαη κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, πνπ ζα απνδεηθλχεη φηη δελ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο άιιν νηθφπεδν ή
θαηνηθία.
Δ) Να πξνζθνκίζνπλ αληίγξαθν Δ9 ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ.
2) Οξίδεη ηξηκειήο επηηξνπή πνπ ζα απνηειείηαη απφ ηνπο δ.ζ. Παπαδφπνπιν Κπξηάθν, Σζεγγειίδε
Ησάλλε θαη απφ ηνλ Απνζηνιίδε Φψηην, Πξφεδξν ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Κνκλελψλ. Ζ επηηξνπή ζα
παξαιάβεη θαη ζα ειέγμεη ηηο αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ζα θάλεη ηελ ζρεηηθή εηζήγεζε επηινγήο
ησλ δηθαηνχρσλ πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε δεκνηηθφο
ππάιιεινο Αζηθίδνπ Μαξία.
…………………………………………………………………………………………………
πληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθηεθε φπσο αθνινπζεί.
Ο Πξφεδξνο
Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο
(Τπνγξαθή)

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Σα κέιε
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
Αθξηβέο απφζπαζκα
Ξάλζε 9-8-2011
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο ηνπ Γεκ./ιίνπ
Ακπαηδή Δπζπκία
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