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ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 14/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Παρατώρηζη τρήζης καηά ηα καλλιεργηηικά έηη 2018- 2019 δημοηικής έκηαζης
ηης Σ.Κ. Πελαργού ζσνολικής έκηαζης 7,00ζηρ. ημήμαηος ηοσ ηεματίοσ αριθ.84-515 Γ
Γ ΕΩΝΖ ηοσ αγροκηήμαηος ηης Σ.Κ. Πελαργού
Αριθ. Απόθαζης: 225/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 04 ηνπ κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 9123/27-06-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 21 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Κόιθαο Παλαγηώηεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΔ
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Λερόβνπ θ. Σόκνπ
Πέηξνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνζήιζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Σ. Γεώξγνπ.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνζήιζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Α. Βνιηώηεο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο εηζεγνύκελνο ην 13ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ
εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο σο εμήο: Η Πνπξπνπιάθε Φηιίηζα ηνπ Ισάλλε
θαηέζεζε ηελ κε αξηζκ. 7913/06-06-2018 αίηεζε ζηνλ Γήκν Ακπληαίνπ γηα ηελ παξαρώξεζε
ρξήζεο 2018-2019 δεκνηηθήο έθηαζεο ηεο Σ.Κ. Πειαξγνύ ζπλνιηθήο έθηαζεο 7,00ζηξ.
ηκήκαηνο ηνπ κε αξηζκ. 84-515 Γ΄Γ΄ δώλε ηνπ αγξνθηήκαηνο Πειαξγνύ κε ζθνπό ηελ
θαιιηέξγεηαο ηνπ γηα ην έηνο 2018-2019.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Φηιώηα κε ηελ κε αξηζκ. 111/2010 απόθαζε ηνπ πξόηεηλε
γηα ηελ δεκηνπξγία ρώξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πιεζίνλ ησλ λεθξνηαθείσλ ηνπ ΣΓ
Φηιώηα ηελ αληαιιαγή ηνπ θνηλνρξήζηνπ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην κε αξηζκ. 163 ρέξζνλ,
έθηαζεο 538,70 η.κ. θαη ην νπνίν ζηελ επέθηαζε ηνπ νηθηζκνύ ζα νξίδεηαη σο ην κε αξηζκ. 7
νηθόπεδν ηνπ Ο.Σ. 130, κε ην αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηεο Πνπξπνπιάθε Κνθώλεο ηνπ Φηιίππνπ
(επηθαξπία) θαη ηεο Πνπξπνπιάθε Φηιίηζαο ηνπ Ισάλλε (ςηιή θπξηόηεηα), έθηαζεο 1.263,93
η.κ., ε νπνία απνηειεί πνζνζηό (43,75%) ηνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 2.88,00η.κ., κε αξηζκ. 270
αγξνύ ηνπ αγξνθηήκαηνο Φηιώηα δηαλνκήο έηνπο 1932, κε αξηζκό ΚΑΔΚ 470870315005/0/0
θηεκαηνγξαθηθνύ απνζπάζκαηνο (ΟΚΥΔ), κε ζθνπό ηελ δεκηνπξγία ρώξνπ ζηάζκεπζεο
απηνθηλήησλ πιεζίνλ ηνπ λεθξνηαθείνπ ηεο Σ.Κ. Φηιώηα.
Λακβάλνληαο ππόςε:
1. Σν κε αξηζκ. 3102/2-9-2010 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δγγείσλ Βειηηώζεσλ
2. Σν κε αξηζκ. 2898/21-8-2010 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκίαο & Υσξνηαμίαο
3. Σν κε αξηζκ. 82213/5672/23-09-2010 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Σνπηθή Απη/ζεο θαη
Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Γηεύζπλζεο λνκνύ Φιώξηλα.
4. Σν κε αξηζκ. 1177/18/16-02-2011 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο αγξνηηθώλ ππνζέζεσλ
Γπη. Μαθεδνλίαο ηεο Απνθ. Γηνίθεζεο Ηπείξνπ – Γπη. Μαθεδνλίαο
5. Σν κε αξηζκ. 2.764/5-07-2011 έγγξαθν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ
6. Σν άξζξν 190 ηνπ N. 3463/2006
7. Σελ κε αξηζκ. 9/12-05-2011 βεβαίσζε ηνπ Γεκάξρνπ Φηιώηα
8. Σελ κε αξηζκ. 11904/25-05-2011 βεβαίσζε ηνπ Γεκάξρνπ Ακπληαίνπ
9. Σελ κε αξηζκ. 111/2010 Απόθαζε Γ.. Γήκνπ Φηιώηα
10. Σελ κε αξηζκ. 1/2012 απόθαζε ηνπ Σ.. Πειαξγνύ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ
11. Σηο κε αξηζκ. 442/2011, 274/2012, 196/2013, 260/2014, 79/2016, 358/2016, 220/2017
απνθάζεηο Γ.. Γήκνπ Ακπληαίνπ
12. Σελ ππ΄αξηζκ. 7913/06-06-2018 αίηεζε ηεο Πνπξπνπιάθε Φηιίηζαο
13. Σελ από 24/06/2018 αξλεηηθή απόθαζε ηεο Σ.Κ. Πειαξγνύ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Σν νηθόπεδν ην νπνίν δηαζέηεη ν Γήκνο Ακπληαίνπ γηα ηελ αληαιιαγή βξίζθεηαη εληόο
ηεο επέθηαζεο ηνπ νηθηζκνύ Φηιώηα θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί ε κεηάπησζε ησλ
θηεκαηνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζην Δζληθό θηεκαηνιόγην ηεο πξάμεο εθαξκνγήο ηεο επέθηαζεο.
Δπεηδή ην αγξόθηεκα Φηιώηα δελ δηαζέηεη δεκνηηθά αγξνηεκάρηα.
ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ
Έσο όηνπ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία νξηζηηθήο αληαιιαγήο ηνπ θνηλνρξήζηνπ
αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην κε αξηζκ. 163 ρέξζν, έθηαζεο 538,70η.κ., ηελ παξαρώξεζε
δεκνηηθήο έθηαζεο ηεο Σ.Κ. Πειαξγνύ ζπλνιηθήο έθηαζεο 7,00ζηξ. ηκήκαηνο ηνπ κε αξηζκ.
84-515 Γ΄Γ΄ δώλε ηνπ αγξνθηήκαηνο Πειαξγνύ κε ζθνπό ηελ θαιιηέξγεηαο ηνπ γηα ην έηνο
2018-2019 σο αληαιιαγή κε ην αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηεο Πνπξπνπιάθε Κνθώλεο ηνπ
Φηιίππνπ (επηθαξπία) θαη ηεο Πνπξπνπιάθε Φηιίηζαο ηνπ Ισάλλε (ςηιή θπξηόηεηα), έθηαζεο
1.263,93η.κ., ε νπνία απνηειεί πνζνζηό (43,75%) ηνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 2.889,00η.κ., κε
αξηζκ. 270 αγξνύ ηνπ αγξνθηήκαηνο Φηιώηα δηαλνκήο έηνπο 1932, κε αξηζκό ΚΑΔΚ
470870315005/0/0 θηεκαηνγξαθηθνύ απνζπάζκαηνο (ΟΚΥΔ), κε ζθνπό ηελ δεκηνπξγία
ρώξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πιεζίνλ ηνπ λεθξνηαθείνπ ηεο Σ.Κ. Φηιώηα.
Δπεηδή ην ηέινο είλαη αληαπνδνηηθό, ηίκεκα δελ ζα θαηαβιεζεί.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο απνρώξεζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο αληηπνιίηεπζεο
θ.θ. Ν. Παπαρξήζηνπ, Μπνύηζθνπ Λεκνληά, Μπάληεο Ινξδάλεο, Σζαρεηξίδεο πύξνο,
Παπαζαλαζίνπ Κσλ/λνο ζύκθσλα κε ηηο ζέζεηο πνπ δηαηύπσζαλ όπσο απηέο θαηαγξάθνληαη
ζηα επίζεκα αλαιπηηθά πξαθηηθά
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο απόςεηο
ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ

Έσο όηνπ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία νξηζηηθήο αληαιιαγήο ηνπ θνηλνρξήζηνπ
αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην κε αξηζκ. 163 ρέξζν, έθηαζεο 538,70η.κ., ηελ παξαρώξεζε
δεκνηηθήο έθηαζεο ηεο Σ.Κ. Πειαξγνύ ζπλνιηθήο έθηαζεο 7,00ζηξ. ηκήκαηνο ηνπ κε αξηζκ.
84-515 Γ΄Γ΄ δώλε ηνπ αγξνθηήκαηνο Πειαξγνύ κε ζθνπό ηελ θαιιηέξγεηαο ηνπ γηα ην έηνο
2018-2019 σο αληαιιαγή κε ην αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηεο Πνπξπνπιάθε Κνθώλεο ηνπ
Φηιίππνπ (επηθαξπία) θαη ηεο Πνπξπνπιάθε Φηιίηζαο ηνπ Ισάλλε (ςηιή θπξηόηεηα), έθηαζεο
1.263,93η.κ., ε νπνία απνηειεί πνζνζηό (43,75%) ηνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 2.889,00η.κ., κε
αξηζκ. 270 αγξνύ ηνπ αγξνθηήκαηνο Φηιώηα δηαλνκήο έηνπο 1932, κε αξηζκό ΚΑΔΚ
470870315005/0/0 θηεκαηνγξαθηθνύ απνζπάζκαηνο (ΟΚΥΔ), κε ζθνπό ηελ δεκηνπξγία
ρώξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πιεζίνλ ηνπ λεθξνηαθείνπ ηεο Σ.Κ. Φηιώηα.
Δπεηδή ην ηέινο είλαη αληαπνδνηηθό, ηίκεκα δελ ζα θαηαβιεζεί.

Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ. Γειεγηαλλίδεο Δ. θαη ν Βνιηώηεο Α. ςεθίδνπλ θαηά
ζύκθσλα κε ηηο ζέζεηο πνπ δηαηύπσζαλ όπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηα επίζεκα αλαιπηηθά
πξαθηηθά
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 225/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο αληίγξαθν
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

