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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 247/2016

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
13. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ

Σήµερα Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 19.835/26.9.2016 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα
τα 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

13

Μουράτογλου Ιωάννης

2

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα

14

Πέτκος Χρήστος

3

Βερικούκης Χρήστος

15

Ρυσάφης Αντώνιος

4

Γιώγας ∆ηµήτριος

16

Σαµλίδης Μιχαήλ

5

∆ασκάλου Χρήστος

17

Σόντρας Ιωάννης

6

∆ηµητριάδης Βασίλειος

18

Ταµβίσκου Ευτυχία
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7

∆ίου Αναστάσιος

19

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος

8

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία

20

Τσιβόγλου Χρήστος

9

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία

21

Φουνταλής Μιχαήλ

10

Κούκος Γεώργιος

22

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ

11

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος

23

Χατζόγλου Ιωάννης

12

Μάρκου ∆ιονύσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόµιµα
1

Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

3

Ζδρου Αικατερίνη

2

Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)

4

Πασχάλης Αλέξανδρος

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, προτάχθηκαν µε την
ακόλουθη σειρά τα θέµατα 21ο και 28ο της ηµερήσιας διάταξης.
H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση
κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής δεν συµµετείχε στη συζήτηση του
19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ.
Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη
και αφορούν την κοινότητά του, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης.
Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις
αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι:
α. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας
β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος
Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του
∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα
θέµατα.
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τις από 9.9.2016 εισηγήσεις του Τµήµατος ∆ιοικητικών –
Οικονοµικών θεµάτων για την εξυπηρέτηση του Πολίτη ∆.Ε. Βεγορίτιδας, οι οποίες έχουν
ως εξής:
«Έχοντας υπόψη :
1. Την αρίθµ. 31/2014 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Άρνισσας για διενέργεια
αυτοψίας.
2. Το άρθρο 178 παρ. 4 του ∆.Κ.Κ. ( Ν.3463/2006 ).
3. Την αρίθµ.12929/76 απόφαση Νοµάρχη Πέλλας µε την οποία έχουν
µεταβιβαστεί κοινόχρηστες εκτάσεις και χερσολίβαδα στην πρώην Κοινότητα Άρνισσας
σήµερα του ∆ήµου Έδεσσας.
4. Το αρίθµ. 12638/13-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆/κών και Οικον. Υπηρεσιών,
Γραφείο Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Έδεσσας.
5. Το θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα του προϊσταµένου της ∆/νσης
Τεχνικών

Υπηρεσιών,

και του προϊσταµένου

του

τµήµατος Συγκοινωνιακών

και

Υδραυλικών έργων του ∆ήµου Έδεσσας
Εισηγούµαστε
Την αποβολή του Λιάση Ιωάννη του Θωµά από το αρίθµ. 7270 χερσολίβαδο
συνολικής έκτασης 6.125 τ.µ. µέσα στην οποία έκταση έχει φυτέψει οπορωφόρα δένδρα
σε τµήµα αυτού έκτασης 1.112,00 τ.µ.».
« Έχοντας υπόψη :
1. Την αρίθµ. 31/2014 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Άρνισσας για διενέργεια
αυτοψίας.
2. Το άρθρο 178 παρ. 4 του ∆.Κ.Κ. ( Ν.3463/2006 ).
3. Την αρίθµ.12929/76 απόφαση Νοµάρχη Πέλλας µε την οποία έχουν
µεταβιβαστεί κοινόχρηστες εκτάσεις και χερσολίβαδα στην πρώην Κοινότητα Άρνισσας
σήµερα του ∆ήµου Έδεσσας.
4. Το αρίθµ. 12638/13-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆/κών και Οικον. Υπηρεσιών,
Γραφείο Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Έδεσσας.
5. Το θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα του προϊσταµένου της ∆/νσης
Τεχνικών

Υπηρεσιών, και του προϊσταµένου

του

Υδραυλικών έργων του ∆ήµου Έδεσσας
Εισηγούµαστε
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Την αποβολή του Λιάση Ιωάννη του Θωµά από το αρίθµ. 7268 χερσολίβαδο
συνολικής έκτασης 4.000 τ.µ. µέσα στην οποία έκταση έχει φυτέψει οπορωφόρα δένδρα
σε τµήµα αυτού έκτασης 1.933,00 τ.µ.»
«Έχοντας υπόψη :
1. Την αρίθµ. 31/2014 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Άρνισσας για διενέργεια
αυτοψίας.
2. Το άρθρο 178 παρ. 4 του ∆.Κ.Κ. ( Ν.3463/2006 ).
3. Την αρίθµ.12929/76 απόφαση Νοµάρχη Πέλλας µε την οποία έχουν
µεταβιβαστεί κοινόχρηστες εκτάσεις και χερσολίβαδα στην πρώην Κοινότητα Άρνισσας
σήµερα του ∆ήµου Έδεσσας.
4. Το αρίθµ. 12638/13-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆/κών και Οικον. Υπηρεσιών,
Γραφείο Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Έδεσσας.
5. Το θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα του προϊσταµένου της ∆/νσης
Τεχνικών

Υπηρεσιών,

και του προϊσταµένου

του

τµήµατος Συγκοινωνιακών

και

Υδραυλικών έργων του ∆ήµου Έδεσσας
Εισηγούµαστε
Την αποβολή του Λιάση Ιωάννη του Θωµά από το αρίθµ. 7268 χερσολίβαδο
συνολικής έκτασης 4.000 τ.µ. µέσα στην οποία έκταση έχει φυτέψει οπορωφόρα δένδρα
σε τµήµα αυτού έκτασης 626,00 τ.µ.»
«Έχοντας υπόψη :
1. Την αρίθµ. 31/2014 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Άρνισσας για διενέργεια
αυτοψίας.
2. Το άρθρο 178 παρ. 4 του ∆.Κ.Κ. ( Ν.3463/2006 ).
3. Την αρίθµ.12929/76 απόφαση Νοµάρχη Πέλλας µε την οποία έχουν
µεταβιβαστεί κοινόχρηστες εκτάσεις και χερσολίβαδα στην πρώην Κοινότητα Άρνισσας
σήµερα του ∆ήµου Έδεσσας.
4. Το αρίθµ. 12638/13-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆/κών και Οικον. Υπηρεσιών,
Γραφείο Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Έδεσσας.
5. Το θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα του προϊσταµένου της ∆/νσης
Τεχνικών

Υπηρεσιών,

και του προϊσταµένου

του

τµήµατος Συγκοινωνιακών

και

Υδραυλικών έργων του ∆ήµου Έδεσσας
Εισηγούµαστε
Την αποβολή του Λιάση Χρήστου του ∆ηµητρίου από το αρίθµ. 7270 χερσολίβαδο
συνολικής έκτασης 6.125 τ.µ. Μέσα στην οποία έκταση έχει φυτέψει οπορωφόρα δένδρα
σε τµήµα αυτού έκτασης 1.978,00 τ.µ.»
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« Έχοντας υπόψη :
1. Την αρίθµ. 31/2014 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Άρνισσας για διενέργεια
αυτοψίας.
2. Το άρθρο 178 παρ. 4 του ∆.Κ.Κ. ( Ν.3463/2006 ).
3. Την αρίθµ.12929/76 απόφαση Νοµάρχη Πέλλας µε την οποία έχουν
µεταβιβαστεί κοινόχρηστες εκτάσεις και χερσολίβαδα στην πρώην Κοινότητα Άρνισσας
σήµερα του ∆ήµου Έδεσσας.
4. Το αρίθµ. 12638/13-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆/κών και Οικον. Υπηρεσιών,
Γραφείο Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Έδεσσας.
5. Το θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα του προϊσταµένου της ∆/νσης
Τεχνικών

Υπηρεσιών,

και του προϊσταµένου

του

τµήµατος Συγκοινωνιακών

και

Υδραυλικών έργων του ∆ήµου Έδεσσας
Εισηγούµαστε
Την αποβολή του Νάτη Παντελή του Αθανασίου από το αρίθµ. 209 χερσολίβαδο
συνολικής έκτασης 25.188 τ.µ. Μέσα στην οποία έκταση έχει φυτέψει οπορωφόρα δένδρα
σε τµήµα αυτού έκτασης 3.407,21 τ.µ.»
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών τις σχετικές εκθέσεις αυτοψίας,
οι οποίες έχουν ως εξής:
«Την 08 – 09 – 2016 και ώρα π.µ. µετέβη εγώ ο Προµογιάννης Χαράλαµπος
∆ιοικητικός Υπάλληλος του ∆ήµου Έδεσσας ( ∆ηµοτική Ενότητα Βεγορίτιδας ), µαζί µε τον
Πρόεδρο

της

Τοπικής

Κοινότητας

Άρνισσας

κ.

Χατζηγεωργούδη

Κυριάκο

και

διενεργήσαµε αυτοψία σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 178 παρ.4 του ∆.Κ.Κ. (
Ν.3463/2006 ), σε εκτέλεση της αρίθµ. 31/2014 απόφασης του Τοπικού Συµβουλίου
Άρνισσας, και του αρίθµ.12638/13-05-2015 εγγράφου της ∆/νσης ∆/κών και Οικον.
Υπηρεσιών , Γραφείο Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Έδεσσας για
παράνοµη κατοχή τµήµατος χερσολίβαδου Άρνισσας απο τον Λιάση Ιωάννη

του

Θωµά.
Πιο συγκεκριµένα µετά από έλεγχο στο παραπάνω σηµείο διαπιστώσαµε ότι σε
τµήµα του αρίθµ. 7270 χερσολίβαδου συνολικής έκτασης 6.125 τ.µ. ιδιοκτησίας Τοπικής
Κοινότητας Άρνισσας ∆ήµου Έδεσσας έχει καταπατηθεί αυθαίρετα και φυτευθεί µε
οπωροφόρα δένδρα τµήµα 1.112,00 τ.µ. του ανωτέρω χερσολίβαδου βάσει του
θεωρηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Έδεσσας Γκουγιάννου Ηλία και του Προϊσταµένου του τµήµατος
Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων του ∆ήµου Έδεσσας Νεσλεχανίδη Σάββα».
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«Την 08 – 09 – 2016 και ώρα π.µ. µετέβη εγώ ο Προµογιάννης Χαράλαµπος
∆ιοικητικός Υπάλληλος του ∆ήµου Έδεσσας ( ∆ηµοτική Ενότητα Βεγορίτιδας ), µαζί µε τον
Πρόεδρο

της

Τοπικής

Κοινότητας

Άρνισσας

κ.

Χατζηγεωργούδη

Κυριάκο

και

διενεργήσαµε αυτοψία σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 178 παρ.4 του ∆.Κ.Κ. (
Ν.3463/2006 ), σε εκτέλεση της αρίθµ. 31/2014 απόφασης του Τοπικού Συµβουλίου
Άρνισσας, και του αρίθµ.12638/13-05-2015 εγγράφου της ∆/νσης ∆/κών και Οικον.
Υπηρεσιών, Γραφείο Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Έδεσσας για
παράνοµη κατοχή τµήµατος χερσολίβαδου Άρνισσας απο τον Λιάση Ιωάννη

του

Θωµά.
Πιο συγκεκριµένα µετά από έλεγχο στο παραπάνω σηµείο διαπιστώσαµε ότι σε
τµήµα του αρίθµ. 7268 χερσολίβαδου συνολικής έκτασης 4.000 τ.µ. ιδιοκτησίας Τοπικής
Κοινότητας Άρνισσας ∆ήµου Έδεσσας έχει καταπατηθεί αυθαίρετα και φυτευθεί µε
οπωροφόρα δένδρα τµήµα 626,00 τ.µ. του ανωτέρω χερσολίβαδου βάσει του
θεωρηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Έδεσσας Γκουγιάννου Ηλία και του Προϊσταµένου του τµήµατος
Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων του ∆ήµου Έδεσσας Νεσλεχανίδη Σάββα».
«Την 08 – 09 – 2016 και ώρα π.µ. µετέβη εγώ ο Προµογιάννης Χαράλαµπος
∆ιοικητικός Υπάλληλος του ∆ήµου Έδεσσας ( ∆ηµοτική Ενότητα Βεγορίτιδας ), µαζί µε τον
Πρόεδρο

της

Τοπικής

Κοινότητας

Άρνισσας

κ.

Χατζηγεωργούδη

Κυριάκο

και

διενεργήσαµε αυτοψία σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 178 παρ.4 του ∆.Κ.Κ. (
Ν.3463/2006 ), σε εκτέλεση της αρίθµ. 31/2014 απόφασης του Τοπικού Συµβουλίου
Άρνισσας, και του αρίθµ.12638/13-05-2015 εγγράφου της ∆/νσης ∆/κών και Οικον.
Υπηρεσιών, Γραφείο Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Έδεσσας για
παράνοµη κατοχή τµήµατος χερσολίβαδου Άρνισσας απο τον Λιάση Ιωάννη

του

Θωµά.
Πιο συγκεκριµένα µετά από έλεγχο στο παραπάνω σηµείο διαπιστώσαµε ότι σε
τµήµα του αρίθµ. 7268 χερσολίβαδου συνολικής έκτασης 4.000 τ.µ. ιδιοκτησίας Τοπικής
Κοινότητας Άρνισσας ∆ήµου Έδεσσας έχει καταπατηθεί αυθαίρετα και φυτευθεί µε
οπωροφόρα δένδρα τµήµα 1.933,00 τ.µ. του ανωτέρω χερσολίβαδου βάσει του
θεωρηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Έδεσσας Γκουγιάννου Ηλία και του Προϊσταµένου του τµήµατος
Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων του ∆ήµου Έδεσσας Νεσλεχανίδη Σάββα».
«Την 08 – 09 – 2016 και ώρα π.µ. µετέβη εγώ ο Προµογιάννης Χαράλαµπος
∆ιοικητικός Υπάλληλος του ∆ήµου Έδεσσας ( ∆ηµοτική Ενότητα Βεγορίτιδας ), µαζί µε τον
Πρόεδρο

της

Τοπικής

Κοινότητας

Άρνισσας
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κ.

Χατζηγεωργούδη

Κυριάκο

και
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διενεργήσαµε αυτοψία σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 178 παρ.4 του ∆.Κ.Κ. (
Ν.3463/2006 ), σε εκτέλεση της αρίθµ. 31/2014 απόφασης του Τοπικού Συµβουλίου
Άρνισσας, και του αρίθµ.12638/13-05-2015 εγγράφου της ∆/νσης ∆/κών και Οικον.
Υπηρεσιών, Γραφείο Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Έδεσσας για
παράνοµη κατοχή τµήµατος χερσολίβαδου Άρνισσας απο τον Λιάση Χρήστο

του

∆ηµητρίου.
Πιο συγκεκριµένα µετά από έλεγχο στο παραπάνω σηµείο διαπιστώσαµε ότι σε
τµήµα του αρίθµ. 7270 χερσολίβαδου συνολικής έκτασης 6.125 τ.µ. ιδιοκτησίας Τοπικής
Κοινότητας Άρνισσας ∆ήµου Έδεσσας έχει καταπατηθεί αυθαίρετα και φυτευθεί µε
οπωροφόρα δένδρα τµήµα 1.978,00 τ.µ. του ανωτέρω χερσολίβαδου βάσει του
θεωρηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Έδεσσας Γκουγιάννου Ηλία και του Προϊσταµένου του τµήµατος
Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων του ∆ήµου Έδεσσας Νεσλεχανίδη Σάββα».
«Την 08 – 09 – 2016 και ώρα π.µ. µετέβη εγώ ο Προµογιάννης Χαράλαµπος
∆ιοικητικός Υπάλληλος του ∆ήµου Έδεσσας ( ∆ηµοτική Ενότητα Βεγορίτιδας ), µαζί µε τον
Πρόεδρο

της

Τοπικής

Κοινότητας

Άρνισσας

κ.

Χατζηγεωργούδη

Κυριάκο

και

διενεργήσαµε αυτοψία σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 178 παρ.4 του ∆.Κ.Κ. (
Ν.3463/2006 ), σε εκτέλεση της αρίθµ. 31/2014 απόφασης του Τοπικού Συµβουλίου
Άρνισσας, και του αρίθµ.12638/13-05-2015 εγγράφου της ∆/νσης ∆/κών και Οικον.
Υπηρεσιών, Γραφείο Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου Έδεσσας για
παράνοµη κατοχή τµήµατος χερσολίβαδου Άρνισσας απο τον Νάτη Παντελή του
Αθανασίου.
Πιο συγκεκριµένα µετά από έλεγχο στο παραπάνω σηµείο διαπιστώσαµε ότι σε
τµήµα του αρίθµ. 209 χερσολίβαδου συνολικής έκτασης 25.188 τ.µ. Ιδιοκτησίας Τοπικής
Κοινότητας Άρνισσας ∆ήµου Έδεσσας έχει καταπατηθεί αυθαίρετα και φυτευθεί µε
οπωροφόρα δένδρα τµήµα 3.407,21 τ.µ. του ανωτέρω χερσολίβαδου βάσει του
θεωρηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Έδεσσας Γκουγιάννου Ηλία και του Προϊσταµένου του τµήµατος
Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων του ∆ήµου Έδεσσας Νεσλεχανίδη Σάββα».
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθµ. 31/2014
απόφαση του συµβουλίου της Τ.Κ. Άρνισσας καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του
Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010
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Αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τη διοικητική αποβολή των παρακάτω:
1) του Λιάση Ιωάννη του Θωµά α) από το αρίθµ. 7270 χερσολίβαδο συνολικής
έκτασης 6.125 τ.µ. µέσα στην οποία έκταση έχει φυτέψει οπορωφόρα δένδρα σε τµήµα
αυτού έκτασης 1.112,00 τ.µ., β) από το αρίθµ. 7268 χερσολίβαδο συνολικής έκτασης 4.000
τ.µ. µέσα στην οποία έκταση έχει φυτέψει οπορωφόρα δένδρα σε τµήµα αυτού έκτασης
1.933,00 τ.µ., γ) από το αρίθµ. 7268 χερσολίβαδο συνολικής έκτασης 4.000 τ.µ. µέσα στην
οποία έκταση έχει φυτέψει οπορωφόρα δένδρα σε τµήµα αυτού έκτασης 626,00 τ.µ.,
σύµφωνα µε τα συνηµµένα τοπογραφικά διαγράµµατα.
2) του Λιάση Χρήστου του ∆ηµητρίου από το αρίθµ. 7270 χερσολίβαδο συνολικής
έκτασης 6.125 τ.µ. µέσα στην οποία έκταση έχει φυτέψει οπορωφόρα δένδρα σε τµήµα
αυτού έκτασης 1.978,00 τ.µ., σύµφωνα µε το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα.
3) του Νάτη Παντελή του Αθανασίου από το αρίθµ. 209 χερσολίβαδο συνολικής
έκτασης 25.188 τ.µ. Μέσα στην οποία έκταση έχει φυτέψει οπορωφόρα δένδρα σε τµήµα
αυτού έκτασης 3.407,21 τ.µ., σύµφωνα µε το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 247/2016
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,
Γιώγας ∆ηµήτριος, ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης
Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ιατρίδου – Βλαδίκα

Ακριβές απόσπασµα

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος,

Έδεσσα 7.10.2016

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Μουράτογλου Ιωάννης, Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης
Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,
Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος, Τσιβόγλου
Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-

Προϊστάµενο Τµήµατος ∆ιοικητικών – Οικονοµικών θεµάτων για την
εξυπηρέτηση του Πολίτη ∆.Ε. Βεγορίτιδας κ. Χ. Προµογιάννη

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά):
-

Πρ/νη Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας κα Μ. Μήτσου

-

Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα

-

Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου
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