ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
Απόσπασμα από το πρακτικό της
2ης /2011 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη, σήμερα 21η του μηνός Μαρτίου, του έτους
2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου

Προσοτσάνης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. 4027/17-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικά στα μέλη, σύμφωνα με το

άρθρο 75 του

Ν.3852/10.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου
κ.Ναλμπάντη Ελένη , με βαθμο Α
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7)
μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-Λύσσελης Αγγελος
2.-Ανθίτσας Αλέξανδρος
3.-Τζώρτζης Γεώργιος
4.-Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
5.- Μεσονύχτης Κυριάκος
6.-Γεωργιάδης Γεώργιος
7.-Σαρίδης Αλκης

κανείς

Αριθ. Απόφ : 19 /2011

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για παραχώρηση ή μη
κοινόχρηστης έκτασης 20201 τμ
αγροκτήματος ΔΚ Πετρούσας

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
προσκομίζει στην Επιτροπή την αριθ. 3/2010 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου
Πετρούσας, με την οποία διατυπώνεται η διαφωνία τους για την παραχώρηση
κοινόχρηστης έκτασης 20201 τμ από το αριθ. 5921β τεμάχιο του αγροκτήματος
Πετρούσας, στην Εταιρία ΔΕΚΤΕ ΑΕ, με σκοπό την δημιουργία μονάδας
μεταλλικών κατασκευών για την κατασκευή μεταλλικών κτιρίων.
Αναφέρει ότι η ζητηθείσα έκταση είναι βοσκότοπος και η παραχώρησή
της θα βλάψει την επιχώρια κτηνοτροφία.
Στην συνέχεια ενημερώνει την Επιτροπή ότι η διαδικασία για την
παραχώρηση ή μη της έκτασης στη ανωτέρω Εταιρία , γίνεται από την
Δ/νση Γεωργίας Δράμας η οποία με έγγραφό της ζητάει την γνωμοδότηση
του Δήμου , προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην παραχώρηση ή μη
του ανωτέρω τεμαχίου.
Ο κ. Πρόεδρος , καλεί τα μέλη της Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, και λαμβάνοντας υπόψη
τους όλα τα παραπάνω ,
*την αριθ. 3/2010 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Πετρούσας και
*τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ:

.
Α.-Εισηγείται , την μη παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης 20.201 τμ από το
αριθ. 5921β τεμάχιο , αγροκτήματος Πετρούσας, στην Εταιρία ΔΕΚΤΕ ΑΕ , με
σκοπό την δημιουργία μονάδας μεταλλικών κατασκευών για την κατασκευή
μεταλλικών κτιρίων.
Β.- Παραπέμπει την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις παραπέρα
ενέργειες.Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19 / 2011.
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως
ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Υπογραφή
υπογραφή
υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

