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 Η σύμφωνα με το άρθρο 14 του N. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄, 66/22-3-12) Επιτροπή 
Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Π.Ε. Δράμας που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 
03/03/253/17-5-2012 (ΦΕΚ 259/Υ.Ο.Δ.Δ./30-5-12) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και αποτελείται από τους  

1)Δημητριάδη Απόστολο , υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, ως πρόεδρο, 
2)Τοματσίδου Φωτεινή , υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας του κλάδου ΤΕ Διοικητικών- Λογιστικών και  
3) Καλαμβούκα Ιωάννη, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε Δράμας του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών ως μέλη,  

συνεδρίασε δημόσια στις 4 Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 
στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας 
παρουσία και της γραμματέας αυτής Κουτσή Μαρίας, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.  
Δράμας,  για να αποφασίσει για το θέμα της μερικής ανάκλησης της αριθμ. 12/2011 
απόφασης της Επιτροπής Απαλ/σεων Δράμας μετά και από την από 22-8 2012 
αίτηση του Γεωργαντζή Ευάγγελου του Ιωάννη 
 Ο πρόεδρος της Επιτροπής αυτής με την αριθμ. Δ.Υ/28-5-2013 πρόσκλησή του 
που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα όρισε δικάσιμο την παραπάνω 
αναφερόμενη ημερομηνία κατά την οποία παρουσιάστηκε ο ενδιαφερόμενος. 
 Αφού έγινε η συζήτηση η Επιτροπή επιφυλάχτηκε ν’ αποφασίσει μετά από την 
εξέταση των στοιχείων που είχε στην διάθεσή της . 
    Αφού είδε τα στοιχεία του φακέλου 
    Σκέφτηκε σύμφωνα με το Νόμο 
 Επειδή νόμιμα εισάγεται για συζήτηση η προκειμένη υπόθεση ενώπιον της 
Επιτροπής και η αίτηση πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί στην ουσία. 
 Επειδή, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 36 παραγρ. 6α του Ν.4061/2012 
«Ακίνητα που παραχωρήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 123 του 
Α.Κ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 4 του Ν.3147/2003, του Ν.Δ. 
203/1969 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του από 24-4-1985 
Προεδρικού Δ/τος (Δ¨239), για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου σκοπού , 
εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις , βάσει των οποίων 
παραχωρήθηκαν . Αρμόδιο όργανο για την ανάκληση των απόφασεων των 
Επιτροπών Απαλ/σεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του από 24-4-1985 
Προεδρικού Δ/τος  είναι οι Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών»,  
νόμιμα επιλαμβάνεται η Επιτροπή αυτή. 
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Επειδή ο Γεωργαντζής Ευάγγελος του Ιωάννη με την από 22-8-2012 αίτησή του ζητά 
να διαγραφεί από το οικόπεδο που του παραχωρήθηκε με την αριθμ. 12/2011 
απόφαση της Επιτροπής Απαλ/σεων στο συν/σμό Περιχώρας. 
 Επειδή η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει  να ανακληθεί μερικά η  αριθμ. 12/2011 
απόφαση της Επιτροπής Απαλ/σεων Δράμας και να διαγραφεί ο Γεωργαντζής 
Ευάγγελος του Ιωάννη και της Σοφίας  από το αριθμ. 1 οικοπέδο έκτασης 340 τ.μ. 
κείμενο στο αριθμ. Ο.Τ. 8 του συν/σμού Περιχώρας διανομής έτους 1963 του 
Δήμου Προσοτσάνης , καθόσον όπως δήλωσε και ενώπιον της Επιτροπής αδυνατεί 
να κτίσει σπίτι και να πληρώσει το τίμημα που του υποβλήθηκε για την παραχώρηση 
του παραπάνω οικοπέδου. 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
 Ανακαλεί μερικά την αριθμ. 12/2011 απόφαση της Επιτροπής Απαλ/σεων 
Δράμας και διαγράφει τον Γεωργαντζή Ευάγγελο του Ιωάννη και της Σοφίας από 
το αριθμ. 1 οικοπέδο έκτασης 340 τ.μ. , κείμενο στο αριθμ. Ο.Τ. 8 του συν/σμού 
Περιχώρας διανομής έτους 1963, του Δήμου Προσοτσάνησ του Ν. Δράμας  για 
τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό της απόφασης. 
 Το παραπάνω οικόπεδο κηρύσσεται  διαθέσιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 
(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων),  
 
 
 
 
Κρίθηκε αποφασίστηκε στην Δράμα στις 5-6-2013. 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ   1)ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΜΑΤΣΙΔΟΥ 
 
        3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΒΟΥΚΑΣ 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
         

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΗ 
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