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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 28-06-2011
Στο Κεφαλοχώρι σήµερα την 28-06-2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄ µ.µ., συνήλθε σε
συνεδρίαση το Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλοχωρίου, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου κ.Καραγιάννη Σωτηρίου του ∆ηµοσθένη για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 του
Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου κ.Καραγιάννης
Σωτήριος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 3 Τοπικών Συµβούλων παρόντες ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Καραγιάννης Σωτήριος
(Πρόεδρος).
Κανένας.
2) Μπιτζιόπουλος Σπυρίδων (Μέλος).
3) Παντοπούλου Αικατερίνη (Μέλος).
Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο υπάλληλος του ∆ήµου κ.Νικόπουλος Γεώργιος για την τήρηση
των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 1ο: "Περί του αριθµ.177 οικοπέδου «∆ιαθέσιµο προοριζόµενο για κοινωφελείς
σκοπούς» που βρίσκεται στο 31 Ο.Τ. της Τοπ.Κοινότητας Κεφαλοχωρίου".
Αριθµ.Απόφασης: 12 / 2011.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Κεφαλοχωρίου κ.Καραγιάννης Σωτήριος για το 1ο θέµα
της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τοπικό Σύµβουλο κ.Μπιτζιόπουλο Σπυρίδωνα, ο
οποίος έθεσε υπόψη του Τοπικού Συµβουλίου το αριθµ.12407/3-6-2011 έγγραφο της ∆/νσης
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής–Τµήµα Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού της
Περιφερειακής Ενότητας Ν.Ηµαθίας που εστάλη στην κ.Μπιτζιοπούλου Ελένη του ∆ηµητρίου, η
οποία από ετών νοσηλεύεται-περιθάλπεται σε ψυχιατρική κλινική του νοµού µας και µε το οποίο
ζητείται από την ανωτέρω να εγκαταλείψει το αριθµ.177 οικόπεδο στο αριθµ.31 Οικοδοµικό
Τετράγωνο της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλοχωρίου, το οποίο φέρονταν ως διεκδικούµενο από
την ανωτέρω.
Επειδή όµως το παραπάνω οικόπεδο δεν είναι ούτε διεκδικούµενο ούτε καταπατηµένο από την
ανωτέρω αλλά και από κανέναν άλλον, ζήτησε να ληφθεί η παρούσα απόφαση µε την οποία να
βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω οικόπεδο δεν διεκδικείται ούτε είναι καταπατηµένο από κανέναν,
καθόσον επιβεβαιώθηκε και από επιτόπια αυτοψία ότι παραµένει κενό και άνευ κτισµάτων.
Το Συµβούλιο Τοπικής Κοινότητας Κεφαλοχωρίου ύστερα από διαλογική συζήτηση, έχοντας
υπόψη τα παραπάνω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Συµφωνεί ότι το αριθµ.177 οικόπεδο στο αριθµ.31 Οικοδοµικό Τετράγωνο της Τοπικής
Κοινότητας Κεφαλοχωρίου παραµένει «∆ιαθέσιµο προοριζόµενο για κοινωφελείς σκοπούς» και
δεν διεκδικείται, ούτε είναι καταπατηµένο από κανέναν.
2.- Εξουσιοδοτεί τον κ.Πρόεδρο για τις σχετικές ενέργειες.
H Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 12 / 2 0 1 1.
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