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Επικαιροποίηση  της  υπ’άριθμ.10/2017
απόφασης  του  Συμβουλίου  Τοπικής
Κοινότητας Αγίου Αντωνίου.

Στον Άγιο Αντώνιο, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 21η
του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9:00, το  Συμβούλιο
της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Αντωνίου  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την
αρ.πρωτ:,48001/17-12-2018 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε
σε κάθε  Τοπικό Σύμβουλο,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου   88  παρ.  2  του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ  Α  87/7-6-2010)  και  δημοσιεύτηκε  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της
Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η  Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
2. ΚΑΡΑΣΑΒΒΊΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                          ΚΑΝΕΙΣ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη  το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι σύμφωνα
με το άρθρο 84 παρ.1 του Ν.3852/2010, το τοπικό  συμβούλιο, καλείται να γνωμοδοτήσει ,
ως προς την επικαιροποίηση της υπ’άριθμ.10/2017 απόφασης του Τ.Σ. κοινότητας Αγίου
Αντωνίου σχετικά με την αρ.πρωτ.: 27036/4-8-2017 αίτηση-εκδήλωση ενδιαφέροντος της
εταιρείας  ΠΕΡΕΚ Μ.ΕΠΕ με θέμα “ Μακροχρόνια  ενοικίαση δημοτικού  ακινήτου για
ξενώνες”  στον  οικισμό  Μονοπηγάδου».  Κατόπιν  έθεσε  υπόψη  του  συμβουλίου  την
αρ.πρωτ: 47845/17-12-2018 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου
Θέρμης, τη γ΄ γνωμοδότηση της Δ/νσης Πολεοδομίας, με συνημμένο το τοπογραφικό του
ακινήτου, που συνέταξε το αρμόδιο τμήμα της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Θέρμης,  καθώς και το
αρ.πρωτ: 9850/27-11-2018 έγγραφο παρατηρήσεων του Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών
και  Σχεδίου  Πόλης  της  ΔΙΠΕΧΩΣ  ,  όπου  προτείνεται  η  χρήση του  όρου  τουρισμού-
αναψυχής αντί του όρου ξενώνες ως προς  την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε τμήμα των
όμορων  αγροτεμαχίων  υπ'αριθμ.106  και  983-θ  του  αγροκτήματος  Μονοπηγαδου,  και
πρότεινε την επικαιροποίηση της  υπ’άριθμ.10/2017 απόφασης του Τ.Σ. κοινότητας Αγίου
Αντωνίου.

Και  κάλεσε  το  συμβούλιο  να  αποφασίσει  σχετικά.  Το  Συμβούλιο  ύστερα  από
διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση της  προέδρου και έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Θέρμης ,  τη γ΄ γνωμοδότηση
της Δ/νσης Πολεοδομίας, με συνημμένο το τοπογραφικό του ακινήτου που συνέταξε το
αρμόδιο τμήμα της Τ.Υ. του Δήμου Θέρμης,  καθώς και  το αρ.πρωτ: 9850/27-11-2018
έγγραφο  παρατηρήσεων  του  Τμ.  Πολεοδομικών  Εφαρμογών  και  Σχεδίου  Πόλης  της
ΔΙΠΕΧΩΣ
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Γνωμοδοτεί υπέρ της επικαιροποίησης  της  υπ’άριθμ.10/2017 απόφασης του Τ.Σ.
κοινότητας Αγίου Αντωνίου, σύμφωνα με την αρ.πρωτ: 47845/17-12-2018 εισήγηση του
Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Θέρμης, τη γ΄ γνωμοδότηση της Δ/νσης
Πολεοδομίας,  με  συνημμένο  το  τοπογραφικό  του  ακινήτου,  που συνέταξε  το  αρμόδιο
τμήμα της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Θέρμης,  καθώς και το αρ.πρωτ: 9850/27-11-2018 έγγραφο
παρατηρήσεων του Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών και  Σχεδίου Πόλης της ΔΙΠΕΧΩΣ,
όπου προτείνεται η χρήση του όρου τουρισμού-αναψυχής αντί του όρου ξενώνες ως προς
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε τμήμα των όμορων αγροτεμαχίων υπ'αριθμ.106 και 983-
θ΄ του αγροκτήματος Μονοπηγαδου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2018.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Τ.Σ.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ
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