
                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 8/20-6-2017  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Aρ. Απόφ.: 14/20-6-2017

Περίληψη: Λήψη απόφασης για δωρεάν  παραχώρηση χρήσης τμήματος του
υπ΄αριθμ. 3607 αγροτεμαχίου της Δ.Κ. Τριλόφου για την Εγκατάσταση Σταθ-
μού Διανομής Φυσικού Αερίου.
Σήμερα, στις 20 Ιουνίου και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου
του Δήμου Θέρμης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότη-
τας  Τριλόφου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20422/16-6-2017  πρόσκληση της Προέδρου
κας Λιόλιου-Γεωργάκα Αικατερίνης, που δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 88
του Ν.3852/10.    
Πριν  από την έναρξη της συνεδρίασης  η Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  η
νόμιμη απαρτία αφού από τα πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου ήταν:
1.   Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη παρούσα
2.   Φυσέκης Γρηγόριος παρών
3.   Σαμαράς Γεώργιος παρών
4.   Αγραφιώτης Γεώργιος παρών
5.   Αμπατζή Δέσποινα παρούσα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαμιχαήλ Χρυσούλα (σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 299/11-2-2015 Απόφαση Δημάρχου Θέρμης). 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου εισηγούμενη το παραπάνω  θέμα  της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής: 
Με την υπ΄αριθμ. 14928/6-6-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Θέρμης,  ζητείτε  η  σύμφωνη  γνώμη μας  σχετικά  με  την  δωρεάν   παραχώρηση χρήσης
τμήματος  του  υπ΄αρίθμ.  3607  αγροτεμαχίου  της  Δ.Κ.  Τριλόφου  για  την  Εγκατάσταση
Σταθμού  Διανομής  Φυσικού  Αερίου,  για  τις  ανάγκες  επέκτασης  του  δικτύου  φυσικού
αερίου.
Το συμβούλιο μετά  από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ΄όψη: 

α) Το έγγραφο της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. και τα επισυναπτόμενα αυτού, 

β) Την  υπ΄αριθμ. 14928/6-6-2017  εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Θέρμης,

γ) Την παράγραφο 2β του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 “περί Αρμοδιοτήτων συμβουλίων
Δημοτικών Κοινοτήτων”.

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί:
α. υπέρ της  κατά  χρήση  δωρεάν  παραχώρησης  του  τμήματος  80τμ.  του  αριθμ.  3607

τεμαχίου  αγροκτήματος  Τριλόφου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Τριλόφου  έτσι  όπως  αυτό

σημειώνεται ενδεικτικά στη συνημμένη σχετική αίτηση της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας

Α.Ε. για την Εγκατάσταση Σταθμών Διανομής Φυσικού Αερίου.

β. Η διάρκεια της κατά χρήση δωρεάν παραχώρησης θα είναι για όσο χρόνο υφίστανται οι

λόγοι που την υπαγορεύουν, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση των μόνιμων συνδέσεων των

καταναλωτών της περιοχής,  και η ενδεχόμενη ανάκληση της παρούσης θα γίνει  με την



λήψη σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

γ. Όλες  οι  απαιτούμενες  αδειοδοτήσεις  και  δαπάνες  των  εγκαταστάσεων  αποτελούν

υποχρεώσεις των εγκαταστατών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/20-6-2017
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

            Η Πρόεδρος       Τα μέλη   
            
Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
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