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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο 8ης /2016 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Γημοηικής Θοινόηηηας Προζοηζάνης ηοσ Λομού Γράμας
ην Δεκνηηθό Καηάζηεκα Πξνζνηζάλεο ζηηο 18-7-2016

εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 18.00 κκ,

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην ζπκβνύιην ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πξνζνηζάλεο ηνπ Δήκνπ
Πξνζνηζάλεο ύζηεξα από ηελ αξηζ.πξση: 34/14-7-2016 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 88 & 89 ηνπ Ν.3852/2010 ε νπνία επηδόζεθε θαη
γλσζηνπνηήζεθε λόκηκα.
Δηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν πέληε (5) κειώλ παξαβξέζεθαλ νη παξαθάησ παξόληεο:
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ.Ναικπάληε Ειέλε
ΠΑΡΟΝΣΕ
1)Κπξίνπ Κπξηάθνο
2) Σδσξηδίνπ Αλέζηεο
3)Κνύζηνγινπ Θενδνζία
4)Υατηίδνπ Πελειόπε
5)Σζηξηζηκάιεο Κσλζηαληίλνο
ΑΠΟΝΣΕ
θαλείο
Αριθ.Απόθ. 25/2016
ΘΔΚΑ: Πρόηαζη για εκποίηζη δημοηικής έκηαζης 1.122 ημ από ηο αριθ. 10873δ΄
αγροηεμάτιο (τερζολίβαδο) ηης ΓΘ Προζοηζάνης.
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο

αλέθεξε όηη ν θ.Δνπιγέξεο

Θεόδσξνο ηνπ Ηιία είρε θαηαζέζεη παιαηόηεξα αίηεζε γηα ηελ εθπνίεζε έθηαζεο 1.122 ηκ από ην
αξηζ.10873δ

ρεξζνιίβαδν αγξνθηήκαηνο Πξνζνηζάλεο ηνπ νπνίνπ ε θπξηόηεηα λνκή θαη θαηνρή

παξαρσξήζεθε ζην Δήκν καο κε ηελ αξηζ.33198/Π.Ε/77 απόθαζε ηνπ Ννκάξρε Δξάκαο ε
δηαδηθαζία όκσο ηεο εθπνίεζεο δελ νινθιεξώζεθε.
Επεηδή ν αλσηέξσ ελδηαθεξόκελνο κε ηελ αξηζ.πξση:8411/21-6-2016 αίηεζή ηνπ δεηά εθ λένπ
ηελ εθπνίεζε ηεο πξναλαθεξόκελεο έθηαζεο πξέπεη ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη θαη πάιη
ηελ εθπνίεζε ή κε ηεο δεηεζείζαο έθηαζεο.
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο

δηεπθξίληζε όηη ε εθπνίεζε θα γίνει με θανερή πλειοδοηική

δημοπραζία ζύκθσλα κε όζα νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 παξ.1 ηνπ Ν.3463/2006 και
μπορεί να λάβει μέρος οποιοζδήποηε δημόηης επιθσμεί να εγκαηαζηήζει επιτείρηζη

Επηπιένλ αλαθέξεηαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε έθηαζε δελ έρεη θνηλόρξεζην ραξαθηήξα, δελ κπνξεί
λα αμηνπνηεζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν από ην Δήκν, θαη δελ έρεη ηελ παξακηθξή ρξεζηκόηεηα γηα
ηνπο θαηνίθνπο σο κειινληηθόο θνηλόρξεζηνο ρώξνο ή σο ρώξνο αλαςπρήο
Η σθέιεηα ηνπ Δήκνπ από ηελ αλσηέξσ εθπνίεζε ζα είλαη ζεκαληηθή γηαηί αθ’ ελόο ε επηρείξεζε
πνπ ζα ζηεζεί ή επεθηαζεί, ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη
αθ’ εηέξνπ ν Δήκνο ζα έρεη έζνδν ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ θαηαζθεπή έξγνπ ύδξεπζεο
Τζηεξα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λ’ απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Ζ ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΘΟΗΛΟΣΖΣΑ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη είδε ηηο δηαηάμεηο


ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ ΔΚΚ(Ν.3463/2006)



ηνπ ΠΔ 270/81 θαη



ηνπ άξζξνπ 83 παξ.2 ηνπ Ν.3852/2010

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία πήξε ην ιόγν ε θ.Υατηίδνπ Πελειόπε ε νπνία
δηαθώλεζε κε ηελ εθπνίεζε ηεο δεηεζείζαο έθηαζεο ιέγνληαο όηη δελ ππάξρεη ιόγνο ν Δήκνο λα
πξνβεί ζε εθπνίεζε νπνηαζδήπνηε έθηαζεο θαη πξόηεηλε ηελ εθκίζζσζε απηήο γηα κεγάιν ρξνληθό
δηάζηεκα.
Με ηελ άπνςε απηή ζπκθώλεζαλ θαη νη ζύκβνπινη θ.θ. Σδσξηδίνπ Αλέζηεο θαη Κνύζηνγινπ
Θενδνζία ελώ ν ζύκβνπινο θ.Σζηξηζηκάιεο Κσ/λνο ζπκθώλεζε κε ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ
ιέγνληαο όηη πξέπεη λα δίλνληαη επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο πξνόδνπ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο

θαη

θαηά ζπλέπεηα αλάπηπμεο ηνπ ηόπνπ καο.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΨΖΦΗΑ

Α.-Προηείνει ηην εκμίζθωζη δημοηικής έκηαζης 1.122 ημ από ηο αριθ.10873δ
ρεξζνιίβαδν αγξνθηήκαηνο ΔΚ

Πξνζνηζάλεο, (όπσο απηό ζεκεηώλεηαη ζην ζρεηηθό ηνπνγξαθηθό

δηάγξακκα) ηνπ νπνίνπ ε θπξηόηεηα λνκή θαη θαηνρή παξαρσξήζεθε ζην Δήκν καο κε ηελ
αξηζ.33198/ΠΕ/77 απόθαζε ηνπ Ννκάξρε Δξάκαο.
Σν ρξνληθό δηάζηεκα θαη νη ινηπνί όξνη ηεο εθκίζζσζεο ζα θαζνξηζηνύλ κε απόθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο
Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ.Κπξίνπ Κπξηάθνπ θαη Σζηξηζηκάιε Κσλ/λνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο απόθαζεο απηήο
Β.-Παραπέμπει ηελ απόθαζε ζην Δεκνηηθό πκβνύιην γηα ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο
Ζ απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 25/2016
Γη’ απηό έρεη ζπληαρζεί ην πξαθηηθό απηό ην νπνίν θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.
Ο Πξόεδξνο

Η Γξακκαηέαο

Σα Μέιε
Ακριβές Απόζπαζμα
Ο Πρόεδρος ηης ΓΘ
ΘΤΡΗΟΤ ΘΤΡΗΑΘΟ

