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Θέμα: Λήψη απόφασης για την μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 558/2018 απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης καταρχήν δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση

ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας

Α.Ε.

 Το υπ΄αριθμ. 1082 τεμάχιο του αγροκτήματος της Πατρίδας περιήλθε στην κυριότητα

του Δήμου Βέροιας με την υπ΄αριθμ. 10823/823/28-2-1976 απόφαση του Νομάρχη

Ημαθίας (Τόμος 410 αριθμ.57 Υποθηκοφυλακείο Βέροιας).

 Με την υπ΄αριθμ. 558/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε, μεταξύ

άλλων, καταρχήν η δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στην Εταιρεία Διανομής Αερίου

Λοιπής Ελλάδας Α.Ε. (Δ.Ε.Δ.Α.), τμήματος περίπου 3.000,00 τ.μ από το υπ΄αριθμ. 1082

δημοτικό τεμάχιο του αγροκτήματος της Πατρίδας, της Δημοτικής Ενότητας Δοβρά.

 Το υπ΄αριθμ. 1082 τεμάχιο βρίσκεται εντός των ορίων και εκτός σχεδίου του

οικισμού της Πατρίδας, περιοχή στην οποία απαγορεύεται η τοποθέτηση εγκαταστάσεων

μέσης και υψηλής όχλησης. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η παραχώρηση

στην οποία αφορά η υπ΄αριθμ. 558/2018 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.

 Με την υπ΄άριθμ. 07/2019 απόφασή του, το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας

Το Δημοτικό Συμβούλιο
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Πατρίδας, διατυπώνει θετική γνώμη για την μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 558/2018

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε καταρχήν η δωρεάν

παραχώρηση, για χρήση, τμήματος περίπου 3.000,00 τ.μ από το υπ΄αριθμ. 1082 δημοτικό

τεμάχιο του αγροκτήματος της Πατρίδας στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας

Α.Ε., επειδή το εν λόγω τεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή στην οποία απαγορεύεται η

τοποθέτηση εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει θετικά, ή όχι, για

την μερική ανάκληση της καταρχήν δωρεάν παραχώρησης, για χρήση, τμήματος του

υπ΄αριθμ. 1082 τεμαχίου του ιδίου αγροκτήματος, στην Δ.Ε.Δ.Α., που έγινε με την

υπ΄αριθμ. 558/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Αντιδήμαρχος

Υπηρεσίας Δόμησης-Περιουσίας, Προγραμματισμού

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αριστομένης Λαζαρίδης
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1. Αρχείο (Φακ. Κτιρίου)

2. Αρμόδιο υπάλληλο

Συν/να:

1) η υπ΄αριθμ. 07/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πατρίδας


