Από το πρακτικό 4/17-05-2016 συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Καρδίας του ∆ήµου Θέρµης.
Αριθµ. Απόφ. 8/2016

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος προς την Επιτροπή Θεµάτων
Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Ε.
Θεσσαλονίκης για µη προβολή δικαιωµάτων κυριότητας από το δηµόσιο και τη
δωρεάν παραχώρηση των οικοπέδων µε αριθ. 346,347,349,350,351,352 του Ο.Τ. 56
του οικισµού Καρδίας
Σήµερα, την 17-05-2016 ηµέρα Τρίτη
και ώρα 9.00 π.µ. στο Κοινοτικό
κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίας, συνήλθε το Τοπικό Συµβούλιο, σε
συνεδρίαση, ύστερα από την 15933/13-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ.
Ιωακείµ Τρικαλιάρη, που αναρτήθηκε στο Κοινοτικό Κατάστηµα και επιδόθηκε µε
αποδεικτικό σε κάθε µέλος του Τ.Σ., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για
συζήτηση και λήψη αποφάσεως, στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη
απαρτία επειδή σε σύνολο 5 µελών, βρέθηκαν 3 µέλη παρόντα, ως ακολούθως:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
2. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
2. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, Φιργαδά
Μαριάνθη, για την τήρηση των πρακτικών του Τοπικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε
την υπ΄αριθµ.299/11-02-2015 απόφαση του ∆ηµάρχου Θέρµης.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του Συµβουλίου τα εξής:
Με την από 12-5-2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Θέρµης η
υπηρεσία εισηγείται την υποβολή αιτήµατος προς την Επιτροπή Θεµάτων Γης και
Επίλυσης ∆ιαφορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Π.Ε.
Θεσσαλονίκης, περί µη προβολής δικαιωµάτων κυριότητας από το ∆ηµόσιο, των
οικοπέδων µε αριθµό 346,347,349,350,351,352 του Ο.Τ. 56 του οικισµού ΚαρδίαςΜίκρας καθώς και τη δωρεάν παραχώρηση τους, στα οποία ανεγέρθηκαν σχολικά
κτίρια µε τις αντίστοιχες απαιτούµενες βοηθητικές εγκαταστάσεις (αύλιος χώρος,
λεβητοστάσιο, αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδική χαρά κ.λ.π.) και πρότεινε να
συναποφασίσουν και να γνωµοδοτήσουν σχετικά, υπενθυµίζοντας και την
τροποποίηση-συµπλήρωση του άρθρου 1, του Ν. 4061/2012, η οποία περιλαµβάνεται
στο Ν. 4235/2014, άρθρο 37 και συγκεκριµένα στην παράγρ. 9, όπου αναφέρεται
ρητά
ότι:
«Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν προβάλλει, επίσης, δικαιώµατα κυριότητας σε
ακίνητα, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού, σύµφωνα µε το
άρθρο
1
(του
Ν.
4061/2012),
εφόσον:
αα) Κατέχονται από ∆ήµους για την εξυπηρέτηση αναγκών τους, και
συγκεκριµένα για στέγαση δηµαρχιακών µεγάρων, σχολείων και κοινωφελών
εγκαταστάσεων».

Το συµβούλιο µετά το πέρας της ενηµέρωσης του Προέδρου και ύστερα από
διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο υπέρ της υποβολής αιτήµατος
προς την Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, για τη µη προβολή δικαιωµάτων κυριότητας
από το ∆ηµόσιο, επί των οικοπέδων µε αριθµό 346,347,349,350,351,352 του Ο.Τ. 56
του οικισµού Καρδίας-Μίκρας και τη δωρεάν παραχώρησή τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014, στο ∆ήµο Θέρµης καθώς στα ανωτέρω
οικόπεδα ανεγέρθηκαν σχολικά κτίρια
(Γυµνάσιο και Νηπιαγωγείο) µε τις
αντίστοιχες απαιτούµενες βοηθητικές εγκαταστάσεις (αύλιος χώρος, λεβητοστάσιο,
αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδική χαρά κ.λ.π.)
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 8/17-05-2016
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως παρακάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Σ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΑΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ

