ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 16/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: ΄Δγκριση για την ανταλλαγή εκτάσεων στην Γ.Κ. Αμσνταίοσ τοσ Γήμοσ
Αμσνταίοσ" και Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης.
Αριθ. Απόυασης: 243/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 18 ηνπ κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 9760/12-07-2018 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 20 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Κνπξξή ΄Αλλα
Νάηζεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλ/λνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.

Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπινο Γεώξγηνο.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Αγίνπ
Παληειεήκνλα θ. Μπνύθηζε Κιήκε, θαη ηνπ Φηιώηα θ. Μαξθόπνπιν Αλέζηε .
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 4νπ ζέκαηνο πξνζήιζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Γεώξγνπ
Σξύθσλ.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο σο εμήο: Μεηά από αίηεκα ηεο εθνξείαο αξραηνηήησλ γηα αληαιιαγή
ηδηόθηεησλ αγξνηεκαρίσλ πιεζίνλ ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ζηε ζέζε «Μλήκαηα-Ληβάδηα»
εηζεγνύκαζηε, ιόγσ ηεο κεγάιεο αξραηνινγηθήο ζεκαζία ησλ επξεκάησλ θαζώο θαη ηνπ
γεγνλόηνο όηη ε απνθάιπςε ελόο ηέηνηνπ ζπγθξνηεκέλνπ νηθηζηηθνύ ρώξνπ ζα αλαδείμεη θαη
ζα πξνβάιεη ηελ πεξηνρή, λα γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα
αληαιιαγνύλ κε δηαζέζηκεο δεκνηηθέο εθηάζεηο ίζεο αμίαο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Γ.Κ.
Ακπληαίνπ. Καηόπηλ απηέο νη εθηάζεηο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηνλ Γήκν λα παξαρσξεζνύλ ζηελ
αξραηνινγηθή Τπεξεζία γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπό.
Δηδηθόηεξα ε Δθνξεία Αξραηνηήησλ καο παξαρώξεζε ηα ζηνηρεία κε ηνπο εκπιεθόκελνπο
ηδηνθηήηεο γεο:
1.
ζηελ απνηύπσζε ηνπ γεσηεκαρίνπ κε ΚΑΔΚ 470112105033 ηδηνθηεζίαο
Κσλζηαληίλνπ Βαζηιείνπ ηνπ Ισάλλε θαη ηεο Κσλζηαληίλνπ Μαξίαο ηνπ Ισάλλε, ην νπνίν
βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Μλήκαηα» ηεο πεξηνρήο «Ληβάδηα», έθηαζεο 3.373,67 η.κ. Σν
αγξνηεκάρην θαιιηεξγείηαη κε ζηηάξη θαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ δελ πθίζηαληαη νηεζδήπνηε
θαηαζθεπέο ή δελδξνθπηείεο.
2.
ζηελ απνηύπσζε ηνπ γεσηεκαρίνπ κε ΚΑΔΚ 470112105031 ηδηνθηεζίαο ηάγθα
Θενδώξνπ ηνπ Λαδάξνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Μλήκαηα» ηεο πεξηνρήο «Ληβάδηα»,
ζπλνιηθήο έθηαζεο 5.383,15 η.κ. Σν αγξνηεκάρην θαιιηεξγείηαη κε ζηηάξη θαη εληόο ησλ
νξίσλ ηνπ δελ πθίζηαληαη νηεζδήπνηε θαηαζθεπέο ή δελδξνθπηείεο.
3.
ζηελ απνηύπσζε ηνπ γεσηεκαρίνπ κε ΚΑΔΚ 470112105049 ηδηνθηεζίαο Ληάιηνπ
σηήξηνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Μλήκαηα» ηεο πεξηνρήο «Ληβάδηα», ζπλνιηθήο
έθηαζεο 2.100,36 η.κ. Σν αγξνηεκάρην θαιιηεξγείηαη κε ζηηάξη θαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ δελ
πθίζηαληαη νηεζδήπνηε θαηαζθεπέο ή δελδξνθπηείεο.
Έρνληαο ππόςε, ηα άξζξα 190 & 186 ηνπ λ.3463/2006, ην κε αξηζκ. πξση. 1154/23-01-2018
αίηεκα ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ θαη ηελ ππ’ αξηζκ 15/2018 γλσκνδόηεζε ηνπ Σ..
Ακπληαίνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α), ηελ
ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508/04.11.2011 θαη ηελ ΓΙΚΠΟ/1.18/νηθ.21700/19.9.2012.

Πξνηείλεηαη λα εγθξηζεί ε αληαιιαγή δεκνηηθώλ εθηάζεσλ κε ηηο αλσηέξσ ηδησηηθέο, λα
ζπγθξνηεζεί επηηξνπήο εθηίκεζεο θαη θαηακέηξεζεο ησλ πξνο αληαιιαγή αγξνηεκαρίσλ ηελ
νπνία ζα απνηεινύλ, έλαο δεκνηηθόο ζύκβνπινο, ν πξόεδξνο ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο

Ακπληαίνπ θαη έλαο ηερληθόο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ν νπνίνο ζα νξηζηεί κε
απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Ακπληαίνπ.
Γηα ηελ ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο εθηίκεζεο θαη θαηακέηξεζεο πξνηείλνληαη νη:
-

Νάηζεο Ισάλλεο, Αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ

-

Σξπθσλόπνπινο Γεώξγηνο, πξόεδξνο ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ Γ.Κ. Ακπληαίνπ.

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:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Σελ αληαιιαγή ησλ δεκνηηθώλ εθηάζεσλ κε ηηο αλσηέξσ ηδησηηθέο, ζύκθσλα
κε ηελ εηζήγεζε.
2. Οξίδεη επηηξνπή εθηίκεζεο θαη θαηακέηξεζεο ηνπο:
Νάηζε Ισάλλε, Αληηδήκαξρν Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην, πξόεδξν ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ Γ.Κ. Ακπληαίνπ.
Η ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο ζα γίλεη κε απόθαζε Γεκάξρνπ.
Τπέξ ηνπ ζέκαηνο ςήθηζε θαη ν πξόεδξνο ηεο ΓΚ Ακπληαίνπ.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 243/2018.
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