
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
           

Αριθ.Αποφ 36/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4ο/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Δέλτα

   Στην χαλάστρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος 
Χαλάστρας, σήμερα την 28η Σεπτεμβρίου 2011,ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 
συνεδρίασε η επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Δέλτα κατόπιν της 29806/21-09-
2011 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα 
(Ν.3463/2006) καθώς και των άρθρων 73,74,75 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης : 

1. Χορήγηση  έγκρισης  εισόδου-εξόδου  οχημάτων  σε  αγροτεμάχιο  στο 
Δ.Δ.  Καλοχωρίου,  της  Δημοτικής  Ενότητας  Εχεδώρου  του  Δήμου 
Δέλτα   

2. Χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης σε αγροτεμάχιο στο Δ.Δ. 
Διαβατών,  της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα   

3. Χορήγηση  έγκρισης  άδειας  στάθμευσης  στα  ΕΛΤΑ  στο  Δ.Δ. 
Χαλάστρας, της Δημοτικής Ενότητας Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα 

4. Ποδηλατοδρόμηση της οδού Βασ. Γεωργίου, στην Δημοτική Κοινότητα 
Ν. Μαγνησίας, της Δημοτικής Ενότητας  Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα

5. Χορήγηση βεβαίωσης αρίθμησης οδού στην  Δημοτική Κοινότητα Ν. 
Μαγνησίας, της Δημοτικής Ενότητας  Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα

6. Υποθέσεις καταπάτησης Δημοτικής γής
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ   

1)  ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                           1)  ΛΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2)  ΤΑΤΑΤΖΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  (ΑΝΤ/ΔΡΟΣ)                   
3)  ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                        
4)  ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                    
5)  ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6)  ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
7)  ΚΟΜΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8)  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Ο  πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  παρουσία  του  Δημοτικού 
υπαλλήλου Ναλμπάντη Δημήτριου, για την τήρηση των πρακτικών.

ΑΔΑ: 45ΠΧΩ9Ι-Ο7Μ



ΘΕΜΑ 6ο  << Υποθέσεις καταπάτησης Δημοτικής γής >>
   Σχετικά με το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε πως το θέμα 
αφορά  τις  υπ.αριθμ.  21260/15-07-2011  και  29698/21-09-2011  κοινοποιήσεις  της 
Δημοτικής  Αστυνομίας  του  Δήμου  Δέλτα,  προς  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής, 
σχετικά  με   συγκεκριμένες  περιπτώσεις  καταπάτησης  Δημοτικής  γής,  σε διάφορα 
Δημοτικά  Διαμερίσματα  του  Δήμου.  Ο  πρόεδρος  συνεχίζοντας  είπε  πως  για  να 
περάσει  ο  Δήμος  στην  διαδικασία  της  Διοικητικής  αποβολής  των  παραβατών  θα 
πρέπει η Τεχνική Υπηρεσία, σε συνεργασία και με τους νομικούς συμβούλους του 
Δήμου,  να  συντάξει  πλήρη  εισήγηση  για  κάθε  μια  από  αυτές  τις   περιπτώσεις 
καταπάτησης,  έτσι  ώστε  η  Επιτροπή  να  έχει  μια  σαφή  εικόνα  πρίν  περάσει  σε 
γνωμοδότηση.  Ως  εκ  τούτου  πρότεινε  το  συγκεκριμένο  θέμα  να  τεθεί  ξανά  σε 
επόμενο συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφού θα έχουν συγκεντρωθεί 
όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
   Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο της επιτροπής  να αποφασίσει 
σχετικά .
   Η  επιτροπή μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη της  την 
εισήγηση του προέδρου, εξέτασε με κάθε λεπτομέρεια τα επισυναπτόμενα στην
εισήγηση της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Δέλτα, σχετικά έγγραφα :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εγκρίνει  το  συγκεκριμένο  θέμα  να  τεθεί  ξανά  σε  επόμενο  συμβούλιο  της 
Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  αφού  θα  έχουν  συγκεντρωθεί  όλα  τα  απαραίτητα 
έγγραφα.  από την Τεχνική  Υπηρεσία   και  τους  νομικούς  συμβούλους  του Δήμου 
Δέλτα. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 36/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                            ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΔΑ: 45ΠΧΩ9Ι-Ο7Μ


