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ΑΝΑΡΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 5/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 84/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε θαηαξρήλ εθπνίεζεο ηκήκαηνο ηνπ ππ’
αξηζ. 1255 αγξνηεκαρίνπ ηεο Κνηλφηεηαο Σξηιφθνπ
ήκεξα 20 Μαρηίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παραζκεσή θαη ψξα 11:00
ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζε ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο, χζηεξα απφ ηελ κε εκεξνκελία
16-3-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο, ηνπο
Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα 40 κέιε:
Παρόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ.
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλφπνπινο, 30) Α.Μαξθνχιεο, 31)
Κ.Σξνρφπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηφπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Απόνηες
Μ. νπκειίδεο

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Η.Καξαγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξφπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π.
Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη:
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 11-2-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Σν ππ' αξηζ. 1255 αγξνηεκάρην ηεο Οξηζηηθήο Γηαλνκή 1942 & 1957 ηνπ αγξνθηήκαηνο
Σξηιφθνπ εκβαδνχ 47.470,0 ηκ, κεηαβηβάζηεθε θαηά θπξηφηεηα ζηελ πξψελ θνηλφηεηα Σξηιφθνπ
θαη ζήκεξα Γήκν Βέξνηαο κε ηελ ππ’ αξηζ. ΓΓ/12890/75 απφθαζε Ννκάξρε Ζκαζίαο (Φ.Δ.Κ.
1187/Β/1975), πνπ κεηαγξάθεθε ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Βέξνηαο ζηνλ
ηνκ 1390 αξηζ 76. ηνλ θηεκαηνινγηθφ πίλαθα ηεο νξηζηηθήο δηαλνκήο ην ελ ιφγσ ηεκάρην
ζεκεηψλεηαη κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ «Ρεχκα».
Σκήκα ηνπ παξαπάλσ ξέκαηνο (παξαθιάδη) εκβαδνχ 444,13 ηκ, πνπ απνηππψλεηαη κε
ζηνηρεία Α-Β-Γ-Γ-Δ-Ε-Α ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ζπλέηαμε ν ηέθαλνο
Παπαδφπνπινο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΣΔ, βξίζθεηαη κέζα ζην 1209 αγξνηεκάρην ηδηνθηεζίαο
. ΚΑΝΓΤΛΑ Α.Δ.
Με ηελ 473 /2007 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο (ΦΔΚ 9Γ/2007) επηθπξψζεθε ν θαζνξηζκφο νξηνγξακκψλ
ζε ηκήκα ηνπ
πδαηνξέκαηνο «Ξεξφιαθθνο» ζην αγξφθηεκα ηνπ Γ.Γ. Σξηιφθνπ.
εκεηψλνπκε φηη ην ηκήκα ησλ 444,13 ηκ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη κέζα ζηηο νξηνγξακκέο
ηνπ ξέκαηνο.
Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία αξρηθά είρε ππνβάιιεη αίηεκα ζηνλ πξψελ Γήκν Γνβξά λα αγνξάζεη
ηελ ελ ιφγσ έθηαζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν 1080/80, σο θαηερφκελν.
ηελ ζπλέρεηα ππέβαιε αίηεκα ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο/Γηεχζπλζε
Γεσξγίαο γηα λα αγνξάζεη ην ελ ιφγσ ηκήκα ησλ 444,13 ηκ.
Με ην ππ αξηζ. πξση 14110/29-6-2009 έγγξαθν, ε Γ/λζε Γεσξγίαο ηνπ απάληεζε φηη «κε
ηελ 513/2008 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Απαιινηξηψζεσλ ζαο παξαρσξήζεθε αθνχ
απνραξαθηεξίζηεθε ε αλσηέξσ έθηαζε θαη ε νπνία κε αλαπνκπή ζα αθπξσζεί γηα ην ιφγν φηη ε
παξαρσξεζείζα έθηαζε δελ είλαη ηνπ Γεκνζίνπ .
Μπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ Γήκν Γνβξά ν νπνίνο είλαη ν θχξηνο ηεο έθηαζεο γηα λα
ζαο ηελ παξαρσξήζεη ».
ηελ ζπλέρεηα ε εηαηξεία ππέβαιε ηελ 3584/2019 αίηεζε πξνο ηνλ Γήκν Βέξνηαο γηα λα
αγνξάζεη ηελ ελ ιφγσ έθηαζε.
Δπίζεο ε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ –Σκήκα πληήξεζεο ηεο Ννκ/θεο Απηνδηνίθεζεο
Ζκαζίαο, κε ην ππ αξηζ. πξση Γ5γ/5793/2010 έγγξαθν απαληά ζηνλ θ Καλδχια «νη νξηνγξακκέο
ηνπ ξέκαηνο κε α/α ηεκαρίνπ 1255 ζην αγξφθηεκα Σξηιφθνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, ρσξίο λα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ππν ηκήκα ξέκαηνο (ΕΔΓΜΛΚΕ) εκβαδνχ 444,13 ηκ. χκθσλα κε ηελ
εγθεθξηκέλε κειέηε ην θχξην ξέκα επαξθεί γηα ηελ νκαιή απνξξνή ησλ νκβξίσλ ηεο αληίζηνηρεο
ιεθάλεο απνξξνήο. Σν ππν ηκήκα απηφ δελ έρεη ζήκεξα ιφγν χπαξμεο νχηε είλαη πδξαπιηθά
απαξαίηεην γηα ηελ παξνρέηεπζε ηνπ ξέκαηνο. Μπνξεί ινηπφλ λα απνραξαθηεξηζηεί.»
Σν γξαθείν Ννκηθψλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο κε ην ππ αξηζ. πξση. 25172/15-10-2019 έγγξαθν
γλσκνδνηεί : «πλεπψο κφλν κε δεκνπξαζία θαη εθφζνλ θξίλεηε φηη είλαη επσθειήο γηα ηνλ Γήκν
θαηά ηα πξναλαθεξζέληα θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαιεζθείζα δηαδηθαζία είλαη δπλαηή ε ελ ιφγσ
εθπνίεζε εάλ δελ είλαη ξέκα ην ππφςε αθίλεην.»
χκθσλα κε ην άξζξν 186 ηνπ Ν3463/2006
1.«Ζ εθπνίεζε δεκνηηθψλ αθηλήησλ επηηξέπεηαη κφλν γηα σθέιεηα ηνπ δήκνπ, κε εηδηθά
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. Γηα απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ιακβάλνληαη
θαη' εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3463/2006 θαη παξαπέκπνπλ ζην άξζξν 186, αξθεί ε απφιπηε
πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ.
2. Ο Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα δηαζέηνπλ ην πξντφλ ηεο εθπνίεζεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα
ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ, γηα ηνλ νπνίν έγηλε ε εθπνίεζε. Αλ ηπρφλ απνκέλεη ππφινηπν,
δηαηίζεηαη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ. Απνθιείεηαη ε δηάζεζε ηνπ ππνινίπνπ γηα ηελ θάιπςε
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ.
3. Σν ηίκεκα ησλ αθηλήησλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαζνξίδεηαη απφ επηηξνπή,
πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο Κνηλφηεηαο θαη απνηειείηαη απφ
δχν δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο ζπκβνχινπο, πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ

ΑΔΑ: ΨΣΨ6Ω9Ο-74Ε

ζπκβνχιην θαη απφ έλαλ κεραληθφ, πνπ νξίδεηαη απφ ην δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο
θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, εθφζνλ
ππάξρεη ή αλ δελ ππάξρεη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Σ.Τ.Γ.Κ) ή απφ
άιιε δεκφζηα ππεξεζία. Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο, νξίδεηαη έλαο απφ ηνπο δεκνηηθνχο ή
θνηλνηηθνχο ζπκβνχινπο κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη
δεκνηηθφο ή θνηλνηηθφο ππάιιεινο γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο. ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ηνπηθά ζπκβνχιηα θαη πάξεδξνη ζηελ επηηξνπή κεηέρεη αληί ηνπ
δεπηέξνπ ζπκβνχινπ, ν πξφεδξνο ηνπ νηθείνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ν νηθείνο πάξεδξνο.
4. Σα έμνδα κεηαβίβαζεο ηνπ αθηλήηνπ βαξχλνπλ ηνλ αγνξαζηή.»
χκθσλα κε ην 4844/9-5-2012 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο
Θξάθεο, Σκήκα Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Ννκνχ Ζκαζίαο, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
δηαρείξηζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ Γήκσλ ζα ιακβάλεηαη θαη αξρήλ απφθαζε Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, ζηε ζπλέρεηα ε απφθαζε απηή καδί κε ζεσξεκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ
αθηλήηνπ ζα απνζηέιιεηαη ζηηο παξαθάησ ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζνπλ:
1. Κηεκαηηθή Τπεξεζία Ν. Ζκαζίαο (ε νπνία ζα γλσκνδνηήζεη γηα ηελ χπαξμε
δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην αθίλεην)
2. Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Ζκαζίαο (ε νπνία ζα γλσκνδνηήζεη
γηα ην αλ ην αθίλεην έρεη παξαρσξεζεί ζην Γήκν θαη ζε πνηα κνξθή θαη εάλ ε ρξήζε πνπ
πξνηείλνπκε θξίλεηαη επηθξαηέζηεξε απφ ηε ρξήζε ηνπ σο βνζθή)
3. Πνιενδνκία ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο (πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν
3 ηνπ Ν. 1512/85 (ΦΔΚ 44/11-1-85) “Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ,
ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ θαη ζεκάησλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ”)
4. Δθνξεία Αξραηνηήησλ Ζκαζίαο (πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη αλ ππάξρεη πξφβιεκα
απφ αξραηνινγηθήο πιεπξάο)
5. Γαζαξρείν Βέξνηαο (ην νπνίν ζα γλσκνδνηήζεη αλ πξφθεηηαη γηα πξνζηαηεπφκελε
δαζηθή έθηαζε)
6. Γ/λζε Σνπξηζκνχ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη αλ ππάξρεη
θψιπκα απφ ηνπξηζηηθήο πιεπξάο).
ηε ζπλέρεηα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη φιεο νη παξαπάλσ γλσκνδνηήζεηο είλαη ζεηηθέο,
επαλαθέξεηαη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ ιήςε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ
έγθξηζε ή κε ηεο δηαδηθαζίαο εθκίζζσζεο.
Με ηελ κε αξ. 5 έθζεζή ηεο ε επηηξνπή ηεο παξ. 5 ην άξζ. 186 ηνπ λφκνπ 3463/2006
εθηίκεζε ην χςνο ηεο ηηκήο εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο εθπνίεζεο ηνπ κε αξ. 1255 αγξνηεκαρίνπ
εκβαδνχ 444,13 ηνπ αγξνθηήκαηνο Σξηιφθνπ ζην πνζφ ησλ 1.332,39 επξψ .
Σν ζπκβνχιην ηεο Κνηλφηεηαο Σξηιφθνπ, κε ηελ 9/2019 απφθαζε, γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα
ηελ εθπνίεζε κε δεκνπξαζία, ηνπ ηκήκαηνο κε ζηνηρεία Α-Β-Γ-Γ-Δ-Ε-Α εκβαδνχ 444,13 ηκ,απφ
ην 1255 αγξνηεκάρην ηνπ αγξνθηήκαηνο Σξηιφθνπ, φπσο ην ηκήκα απηφ απνηππψλεηαη ζην
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ζπλέηαμε ν ηέθαλνο Παπαδφπνπινο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο
ΣΔ.
Δλψ κε ηελ 1/2020 απφθαζή ηνπ ην ζπκβνχιην ηεο Κνηλφηεηαο Σξηιφθνπ , απνθαζίδεη
νκφθσλα λα δηαηεζεί ην πνζφ απφ ηελ εθπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ γηα ηελ επηζθεπή ηεο
ζθάιαο δίπια ζην Νεπηαγσγείν Σξηιφθνπ.
Μεηά ηα παξαπάλσ θαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη θαη αξρήλ γηα ηελ
εθπνίεζε ή κε, κε δεκνπξαζία, ηνπ ηκήκαηνο κε ζηνηρεία Α-Β-Γ-Γ-Δ-Ε-Α εκβαδνχ 444,13 ηκ,
απφ ην 1255 αγξνηεκάρην ηνπ αγξνθηήκαηνο Σξηιφθνπ, φπσο ην ηκήκα απηφ απνηππψλεηαη ζην
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ζπλέηαμε ν ηέθαλνο Παπαδφπνπινο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο
ΣΔ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μαξθνχιεο: Αλαθχπηνπλ δηάθνξα εξσηεκαηηθά ηα νπνία πξνθαλψο ιφγσ ηεο
αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίαο γηα ηε ιήςε απφθαζεο δελ είλαη δπλαηφλ λα απαληεζνχλ. Έηζη
κνινλφηη ππάξρεη ζηνλ θάθειν ηνπ ππφ ζπδήηεζε ζέκαηνο ε ππ΄αξ. 513/2008 απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο Απαιινηξηψζεσλ Βέξνηαο κε ηελ νπνία αθνχ απνραξαθηεξίζζεθε ην ελ ιφγσ αθίλεην
απφ ξέκα –θνηλφ ζε ρέξζν θνηλφ, ελ ζπλερεία παξαρσξήζεθε ζηνλ αηηνχληα αληί ηηκήκαηνο 10,00
επξψ αλά η.κ ή ζπλνιηθά 4.441,30 επξψ, ρσξίο λα πξνθχπηεη φηη απηή αθπξψζεθε έξρεηαη γηα
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ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ε πψιεζε ηνπ ηεκαρίνπ κε δεκνπξαζία θαη αληί ηηκήκαηνο
1.332,39 επξψ ήηνη ζε πνιχ ρακειφηεξε ηηκή απηήο πνπ είρε νξηζζεί πξηλ απφ δψδεθα (12)
ρξφληα.
Δπηπξνζζέησο δελ πξνθχπηεη αλ είλαη ζε ηζρχ ε απφθαζε 513/2008 ηεο Δπηηξνπήο
Απαιινηξηψζεσλ Βέξνηαο θαη αλ δελ είλαη πσο έγηλε ν απνραξαθηεξηζκφο ηνπ ξέκαηνο εθ λένπ.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο απέρσ απφ ηε ςεθνθνξία γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Μειηφπνπινο: Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα είρε ζπδεηεζεί ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε θαη ην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην είρε απνξξίςεη ηελ εθπνίεζε . Δίλαη απαξάδεθην λα μαλαέξρεηαη σο ζέκα θαη
κάιηζηα ζε κηα ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο. Εεηνχκε λα απνζπξζεί απφ ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα ζεσξεζεί φηη απέρνπκε απφ ηελ ςεθνθνξία γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε;
Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Α.Μαξθνχιεο, Κ.Σξνρφπνπινο, .ηνπγηάλλνο, Κ.Θενδσξίδεο,
Π.Μνπρηάξε, Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο απείραλ απφ ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξφληνο ζέκαηνο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε ςήθηζαλ
ηξηάληα ηξεηο (33) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη: Ζ. Σζηθιίδεο, Β. Παπαδφπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ.
Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο, Β.Λπθνζηξάηεο, Κ.Γξεγνξηάδεο,
Λ.Αθξηβφπνπινο, Θ. Κνξσλάο, Α. Λαδαξίδεο, Α.ηδεξφπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο,
Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο, Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλφο, Υ.Σζηνχληαο,
Ν.Λαδφπνπινο, Π.Παπιίδεο, Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Υ.Κειεζίδεο, Ν.Αγγέινπ,
Β.ηεθαλφπνπινο, Α.πκεσλίδνπ, Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε, Γ.Γεκεξηδίδεο.
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ςήθηζε θαη ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Σξηιφθνπ Η.Καξαγηάλλεο
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 11-2-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Σελ κε αξ. πξση. 3584/11-2-2019 αίηεζε ηεο .Καλδχιαο Α.Δ.
3.- Σηο ππ’ αξηζ. 9/2019 θαη 1/2020 απνθάζεηο ηεο Κνηλφηεηαο Σξηιφθνπ
4.- Σελ ππ’ αξηζ. 473/2007 απφθαζε ηνπ Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
5.- Σν κε αξ. πξση. Γ5γ/5793/3-12-2010 έγγξαθν ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ζκαζίαο
6.- Σελ ππ’ αξηζ. 5/2019 έθζεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ λ3463/2006
7.- Σν κε αξ. πξση. 25172/15-10-2019 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθψλ πκβνχισλ
8.- Σν απφ Γεθέκβξηνο 2018 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ .Παπαδφπνπιν,
ΣΔ Σνπνγξάθν Μεραληθφ.
9.- Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ εθπνίεζε ηεο πην πάλσ έθηαζεο ν Γήκνο ζα πξνβεί ζηελ επηζθεπή ηεο
ζθάιαο πιεζίνλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ Σξηιφθνπ
10.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
11.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 186
ηνπ λ.3463/2006.
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ θαη’ αξρήλ εθπνίεζε κε δεκνπξαζία, ηκήκαηνο ηνπ ππ’ αξηζ. 1255
αγξνηεκαρίνπ, εκβαδνχ 444,13 η.κ., ηνπ αγξνθηήκαηνο ηεο Κνηλφηεηαο Σξηιφθνπ, φπσο απηφ
απνηππψλεηαη κε ζηνηρεία Α-Β-Γ-Γ-Δ-Ε-Α ζην απφ Γεθέκβξηνο 2018 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα,
πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ .Παπαδφπνπιν, ΣΔ Σνπνγξάθν Μεραληθφ.
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 84 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 1-4-2020
Ο Γήμαρτος
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