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A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθµ. 29/2013 

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης 
Αριθµ. Απόφασης. 85/2013 

 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

  Περί αποζηµίωσης επικειµένων στην περιοχή επέκτασης του ρυµοτοµικού σχεδίου 
του οικισµού Θέρµης 
 
  Στη Θέρµη   και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 3η ∆εκεµβρίου 2013  
ηµέρα της εβδοµάδας  Τρίτη   και ώρα 12:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ.49891/ 29-11-
2013  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε καθένα 
Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και αφού διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  9  µέλη, 
ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος  

Αποστόλου Στυλιανός                            ουδείς 

 Γακούδη Βασιλική  

 Καρκατζίνος Νικόλαος  

 Παπαφιλίππου Νικόλαος        

 Σαµαράς Νικηφόρος  

 Στάθης Κων/νος  

 Χίνη ∆ήµητρα  

 Χρυσοχόου Παύλος  

  Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου ,Τσανούκα Πηνελόπη, για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 
   Ο Πρόεδρος ,εισηγούµενος  το  παραπάνω µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης,  
έθεσε  υπόψη των µελών της: 
  1) τη µε αριθµ.πρωτ.47618/2013 εισήγηση της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών µε την 
οποία ζητά τη λήψη απόφασης που  αφορά: 

• έγκριση του συνηµµένου  πρακτικού αποζηµίωσης επικειµένων για την 

ιδιοκτησία 0305012 του Γ338 της επέκτασης του ρυµοτοµικού σχεδίου 

Θέρµης ιδιοκτησίας των κ. ΙΓΝΑΤΙΑ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟ του ∆ηµοκρίτου µε 

ποσοστό 50% και ΓΑΝΤΑ ΑΝ∆ΡΕΑ µε ποσοστό 50%  

• Αποζηµίωση των επικειµένων της ιδιοκτησίας των παραπάνω ιδιοκτητών 

συνολικής αξίας 2.587,35€ 

 

• Ψήφιση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του κωδικού 107421001 

 

2) τη µε αριθµ.πρωτ.47623/ 2013 εισήγηση της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών µε την 
οποία ζητά τη λήψη απόφασης που  αφορά: 

• έγκριση του συνηµµένου  πρακτικού αποζηµίωσης επικειµένων για την 

ιδιοκτησία 0108007 στα   Ο.Τ.  Γ217  και Γ 213 της επέκτασης του 

ρυµοτοµικού σχεδίου Θέρµης ιδιοκτησίας της κ. ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ-

ΤΣΙΦΟ∆ΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  µε ποσοστό 100%  

• Αποζηµίωση των επικειµένων της ιδιοκτησίας της παραπάνω ιδιοκτήτριας  

συνολικής αξίας 4.211,50€ 

 

• Ψήφιση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του κωδικού 107421001 
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    Στις εισηγήσεις υπάρχει η παρατήρηση ότι πριν καταβληθεί η αποζηµίωση πρέπει 
να έχουν αποµακρυνθεί τα επικείµενα και οι ιδιοκτήτες να έχουν θέσει σε κοινή χρήση 
τα ρυµοτοµούµενα τµήµατα της ιδιοκτησίας. 
    Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , αφού άκουσε  την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε 
υπόψη της τις εισηγήσεις  της αρµόδιας Υπηρεσίας καθώς και  τις διατάξεις του Ν. 
3852/10 άρθρο 73 περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
                   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση αποζηµίωσης των επικειµένων 

στην περιοχή επέκτασης του ρυµοτοµικού σχεδίου οικισµού Θέρµης, σύµφωνα µε τις 

εισηγήσεις της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ,όπως αυτές  

προαναφέρθηκαν στο εισηγητικό µέρος της παρούσης. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 85/2013 

 
Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασµα 

                                                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

 

                                                      ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 


