
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
           

Αριθ.Αποφ 12/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3ο/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Δέλτα

   Στην χαλάστρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος 
Χαλάστρας, σήμερα την 23η Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνεδρίασε 
η επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Δέλτα, κατόπιν της 14596/16-05-2012 
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. 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ   
1) ΤΑΤΑΤΖΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)    1) ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
2) ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                   2) ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3) ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                 3) ΛΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4) ΚΟΜΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                       
5) ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
   Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημοτικού 
υπαλλήλου Ναλμπάντη Δημήτριου, για την τήρηση των πρακτικών.

   ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων, για την 
εγκατάσταση συνεργείου φορτηγών-αυτοκινήτων, σε αγροτεμάχιο της 
αγροτικής περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου, της 
Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα»
   Σχετικά με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο αντιπρόεδρος είπε πως 
αφορά την υπ΄αριθμ. 11669/19-04-2012 αίτηση του κου Παυλίδη Ιωάννη για έγκριση 
άδειας εισόδου – εξόδου στο υπ.αριθμ. 467 αγροτεμάχιο επι αγροτικής οδού, στην 
αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας 
Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα. Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου, στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, στο οποίο θα λειτουργήσει «Συνεργείο 
φορτηγών - αυτοκινήτων» ιδιοκτησίας Παυλίδη Ιωάννη, μπορεί να χορηγηθεί άδεια 
εισόδου-εξόδου οχημάτων στη θέση που υποδεικνύεται στο συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα επί της οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 465/70 και των Π.Δ. 
1224/81 και Π.Δ. 118/06, εφόσον η είσοδος- έξοδος θα κατασκευαστεί όπως 
αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
   Στην συνέχεια ο αντιπρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο της επιτροπής  να αποφασίσει 
σχετικά .
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   Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση 
του αντιπροέδρου, εξέτασε με κάθε λεπτομέρεια τα επισυναπτόμενα στην
εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δέλτα, σχετικά έγγραφα :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει την χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων, για την εγκατάσταση 
συνεργείου φορτηγών-αυτοκινήτων, σε αγροτεμάχιο της αγροτικής περιοχής της 
Δημοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου 
Δέλτα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2012
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                            ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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