ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 06/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Σροποποίηζη ηων με αριθμό 334/2017 και 21/2018 αποθάζεων ηοσ δημοηικού
ζσμβοσλίοσ ποσ αθορούν ηην Αγορά αγροηεματίοσ ζηην Σ.Κ. κλήθροσ, Γήμοσ
Αμσνηαίοσ.
Αριθ. Απόθαζης: 89/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 29 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Πέκπηε 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 4448/22-03-2018 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
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισάλλνπ Χξήζηνο
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Μπάληεο Ινξδάλεο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλόηεησλ, Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπιν Αλέζηε, Πειαξγνύ θ. αββίδε Ιάθσβν ,Βεγόξσλ θ. Κξεηηθνύ Δηξήλε θαη
Ρνδώλα θ. Παξαζθεπά Γεκήηξην.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο πξνζήιζε
ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Μπάληεο Ινξδάλεο θαη ε θ. Γηαλληηζνπνύινπ πκέια.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη ύζηεξα από ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπο
εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα εμήο: ΄Δρνληαο ππόςε:
-Σελ κε αξηζκό 334/2017 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύιηνπ κε
ηελ νπνία έγηλε ε έγθξηζε έθζεζεο εθηίκεζεο θαη θαηακέηξεζεο γηα ηελ εμαγνξά
αγξνηεκαρίνπ κε αξηζκό <25> εθ ηνπ αλαδαζκνύ θιήζξνπ έηνπο 1977-80, εκβαδνύ
5.063,00 ηκ, θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο Μπίηδηνπ Βαζηιείνπ ηνπ Ηιία ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα
αλαδαζκνύ ζηελ ΣΚ θιήζξνπ.
-Σελ κε αξηζκό 21/2018 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ην δεκνηηθνύ ζπκβνύιηνπ κε
ηελ νπνία εγθξίζεθε αγνξά ηνπ αγξνηεκαρίνπ κε αξηζκό 25, ηεο θηεκαηηθήο πεξηνρήο
αλαδαζκνύ θιήζξνπ, εηώλ 1977-1980 ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, έθηαζεο 5.063,00 η.κ.
θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο θ. Μπίηδηνπ Βαζηιείνπ ηνπ Ηιία, έλαληη πνζνύ 5.063,00 €, ιόγσ ηνπ
όηη απηό είλαη ην κνλαδηθό θαηάιιειν γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο παξαπάλσ
εγθαηάζηαζεο θαη δεδνκέλνπ όηη πξνθύπηεη σθέιεηα γηα ηνλ Γήκν Ακπληαίνπ.
-Σελ κε αξηζκό 113/2001 Λεμηαξρηθή πξάμε Θαλάηνπ ηνπ Μπίηδηνπ Βαζηιείνπ ηνπ Ηιία.
-Σελ κε αξηζκό 11296/21-08-2002 απνδνρή θιεξνλνκηάο όπνπ θαίλνληαη λόκηκνη
θιεξνλόκνη ηνπ παξαπάλσ αγξνηεκαρίνπ είλαη νη γηνί ηνπ ν Γεώξγηνο Μπίηδηνο ηνπ Ηιία θαη
ηεο Αιεμάλδξαο θαζώο θαη ν Χαξάιακπνο Μπίηδηνο ηνπ Ηιία θαη ηεο Αιεμάλδξαο.
Καινύκαζηε λα ηξνπνπνηήζνπκε ηηο κε κε αξηζκό 334/2017 θαη 21/2018 απνθάζεηο ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ αθνξνύλ ηελ Αγνξά αγξνηεκαρίνπ ζηελ Σ.Κ. θιήζξνπ, Γήκνπ
Ακπληαίνπ σο πξνο ηνπο θιεξνλόκνπο ηνπ ζαλόληα.
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
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ κε αξηζκό 334/2017 θαη 21/2018 απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ πνπ αθνξνύλ ηελ Αγνξά αγξνηεκαρίνπ ζηελ Σ.Κ. θιήζξνπ, Γήκνπ Ακπληαίνπ
σο πξνο ην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε θαη ζπγθεθξηκέλα όπνπ αλαθέξεηαη ην όλνκα ηνπ ζαλόληα θ.
Μπίηδηνπ Βαζηιείνπ ηνπ Ηιία αληηθαζίζηαηαη από ηα νλόκαηα ησλ λόκηκσλ θιεξνλόκσλ ηνπ
θ. Γεώξγηνπ Μπίηδηνπ ηνπ Ηιία θαη ηεο Αιεμάλδξαο θαζώο θαη ηνπ θ. Χαξάιακπνπ
Μπίηδηνπ ηνπ Ηιία θαη ηεο Αιεμάλδξαο. Οη νπνίνη θαη δηθαηνύληαη εμ αδηαηξέηνπ ην πνζό
5.063,00 €, πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ Αγνξά αγξνηεκαρίνπ ζηελ Σ.Κ. θιήζξνπ
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 89/2018.
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