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. Αποφ 5 /2014
ΘΕΜΑ:Εισήγηση για απαλλοτρίωση ή μη ρυμοτομούμενου ακινήτου επί του αριθ. 267
οικοπέδου μικροιδιοκτησιών της ΤΚ Καλλιθέας
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκομίζει την από 151-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οποία αναφέρεται ότι ο κ.Σίσκου
Δαυίδ , κάτοικος ΤΚ Καλλιθέας,

υπέβαλε αίτηση στη Δ/νση Δόμησης Δράμας προκειμένου να

του χορηγηθεί άδεια επισκευής παλαιού κτιρίου ιδιοκτησίας του. Το ακίνητο βρίσκεται στο αριθ.
267 οικόπεδο μικροιδιοκτησιών, της ΤΚ Καλλιθέας (όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα).
Από την Υπηρεσία αυτή ζητήθηκε από τον ανωτέρω να προσκομίσει βεβαίωση του Δήμου
Προσοτσάνης, στην οποία θα αναφέρεται

αν ο Δήμος προτίθεται να προβεί

ή όχι

στην

απαλλοτρίωση του ρυμοτομούμενου κτιρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Αθανασίου Σίσκου, σύμφωνα
με το άρθρο 247 της Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος αναφέρει ότι

ο Δήμος δεν προτίθεται

να προβεί σε

απαλλοτρίωση του συγκεκριμένου οικοπέδου και για το λόγο αυτό προτείνει στην Επιτροπή να
εισηγηθεί τη μη απαλλοτρίωσή του
΄Υστερα κάλεσε ο Πρόεδρος τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΕΠΖ αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου και είδε τις διατάξεις


Του άρθρου 247 της Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας



Του Ν.2621/31-12-2009



του άρθρου 73 του Ν.3852/2010

και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται την

μη απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου ακινήτου –κτιρίου- το οποίο

βρίσκεται στην πλατεία της ΤΚ Καλλιθέας και στο αριθ. 267 οικόπεδο μικροδιοκτησιών
φερόμενης ιδιοκτησίας Αθανασίου Σίσκου , για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2014
Γι΄ αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ο Γραμματέας
υπογραφή
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της Ε Π Ζ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

Τα Μέλη
υπογραφές

