ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 1 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 10 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00
πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης, ύστερα από την υπ’
αριθμ.2468/5-2-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν οι
παρακάτω παρόντες:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Λύσσελης Αγγελος(Πρόεδρος)
2.-Ανθίτσας Αλέξανδρος
3.-Τερνεκτσής Ιωάννης
4.-Παπαμιχαήλ Γεώργιος
5.-Τσακμακίδης Κοσμάς
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Γεωργιάδης Γεώργιος
2-Σμολοκτός Νικόλαος
οι οποίοι δεν ήλθαν αν κλήθηκαν νόμιμα
Αριθ.Απόφ. 3/ 2014
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για παραχώρηση (κατά χρήση) καλλιεργήσιμης έκτασης του
αγροκτήματος ΤΚ Περιχώρας στον «Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης
Ευθύνης Δράμας ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»
O κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκομίζει
την από 20-1-2014 εισήγηση της Δ/ντριας Δ/κών και Οικ.Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία
αναφέρεται ότι:
Το ΚΕΚ Ευρωπληροφόρηση ΑΕ είναι συντονιστής του έργου «Πολυδεύκης –
δημιουργική απασχόληση και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία για
άνεργα άτομα με ψυχική αναπηρία ή /και νοητική υστέρηση».
Με την αριθ. 4895/29-4-13 αίτησή του, ζητά την παραχώρηση καλλιεργήσιμης έκτασης
15 έως 30 στρεμμάτων του Δήμου Προσοτσάνης , προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον
Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.ΣΠΕ).
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 185 του ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
«..με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείτε δωρεάν ή

χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνον δραστηριότητα,
η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα».
Στα πλαίσια του έργου «Πολυδεύκης – δημιουργική απασχόληση και ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία για άνεργα άτομα με ψυχική αναπηρία ή/και
νοητική υστέρηση» μπορεί ο Δήμος με απόφασή του Δ.Σ να παραχωρήσει δωρεάν την χρήση
ακινήτου για ένα διάστημα (π.χ πέντε χρόνων).
Η Υπηρεσία μετά από σχετικό έλεγχο έχει καταλήξει ότι τα ακίνητα:
Α) με αριθμό τεμαχίου 5 αγροτεμάχιο έκτασης 5.125 τ.μ.
Β) με αριθμό τεμαχίου 11 αγροτεμάχιο έκτασης 4.625 τ.μ.
Γ) με αριθμό τεμαχίου 667 αγροτεμάχιο έκτασης 10.625 τ.μ.
του αγροκτήματος Περιχώρας φέρουν χαρακτηριστικά καταλληλότητας για το συγκεκριμένο έργο
και επαρκούν τα τ.μ. για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο ζητείται η έκταση.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και α)τον Ν.2716/99 (ΦΕΚ 96/Α/17-5-99)
άρθρο 12 παρ.4γ, β) το καταστατικό του «Κοι.Σ.Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ», γ) την με
αριθμό 21/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, δ) την με αριθμό 1/2014
απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Περιχώρας με την οποία συναινεί για την παραχώρησή των
ακινήτων
Παρακαλούμε ν’αποφασίσει η Επιτροπή εάν συμφωνεί με την παραχώρηση της χρήσης
Μετά από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγείται τη δωρεάν παραχώρηση
της ζητηθείσας έκτασης και για χρονική διάρκεια που θα καθοριστεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Σε περίπτωση που ο Δήμος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την έκταση για κοινωφελή
σκοπό o Συνεταιρισμός υποχρεούται να την παραδώσει και να παραιτηθεί αυτόματα από
τα δικαιώματά του
Τα μέλη αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω και
Είδαν τις
 διατάξεις του άρθρου 185 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006)
 διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010
 την αριθ.1/2014 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Περιχώρας
Και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται την παραχώρηση για χρήση των παρακάτω αγροτεμαχίων α) αριθ.
τεμαχίου 5 έκτασης 5.125 τ.μ β) με αριθμό τεμαχίου 11 έκτασης 4.625 τ.μ. γ) με αριθμό
τεμαχίου 667 έκτασης 10.625 τ.μ.,
προκειμένου να καλλιεργηθούν από Κοινωνικό
Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε).
Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης να καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο
Παραπέμπει την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις παραπέρα ενέργειες
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2014
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

