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   Στο Παλαιοχώρι  και στα Γραφεία της Τοπικής Κοινότητας 

Παλαιοχωρίου , σήμερα την 7
η
   του μήνα Αυγούστου    του έτους 2013 

ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  , και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση, το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου , του 

Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, ύστερα από έγγραφες προσκλήσεις που 

επιδόθηκαν σε όλους τους Τοπικούς Συμβούλους, από τον Πρόεδρο της 

Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου  του Δήμου Αμφίκλειας –Ελάτειας , 

Βασίλειο Αποστολόπουλο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του 

Ν3852/10, για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας 

διάταξης  

 

ΘΕΜΑ 1
ον 

: Περί αγοράς οικοπέδου για χρήση πλατείας- 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Στη συνεδρίαση επί συνόλου τριών (3) μελών του Τοπικού Συμβουλίου 

ήταν παρόντες δύο (2) μέλη ήτοι : 

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1- ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        

2- ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

Ο Πρόεδρος μετά από διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης, και εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ 1
ον 

: Περί αγοράς οικοπέδου για χρήση πλατείας- 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ,έθεσε υπ’ όψη του Τοπικού 

Συμβουλίου τα εξής:  

 

Όπως γνωρίζουμε μετά την απόφαση υπ΄ αρίθμ. 1/2013 του Συμβουλίου 

της Τοπικής Κοινότητας  Παλαιοχωρίου σε συνδυασμό με την απόφαση 

του Δ.Σ. υπ΄αρίθμ. 91/2013 σχετικά με την αγορά οικοπέδου για την 

χρήση πλατείας ,πραγματοποιήθηκαν δύο Λαϊκές Συνελεύσεις των 

κατοίκων για να γνωστοποιηθεί το ανωτέρω θέμα. 

Στις δύο αυτές Λαϊκές Συνελεύσεις των κατοίκων , σύμφωνα με τα 

υπ΄αριθ. πρακτικά , 1/ 10-07-2013  και 2-05-08-2013 υπήρξε σχετική 
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αντίδραση μέρους των κατοίκων σχετικά με την αγορά συγκεκριμένων 

οικοπέδων .  

Για το λόγο αυτό προτείνω εκ νέου ,πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος αγοράς  οικοπέδου για  χρήση πλατείας προς τους 

κατοίκους ή μη που νόμιμα κατέχουν οικόπεδο εντός του πολεοδομικού 

ιστού της Κοινότητας .  

 

Το Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Παλαιοχωρίου  λαμβάνοντας υπόψη: 

α) την εισήγηση του Προέδρου  

β) την υπ΄αρίθμ.πρωτ.  1/2013 του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  

Παλαιοχωρίου 

γ) την υπ΄αρίθμ. 91/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

δ) το υπ΄αρίθμ. 1/ 10-07-2013 πρακτικό της Λαϊκής Συνέλευσης των 

κατοίκων της Κοινότητας  

ε) το υπ΄αρίθμ. 2-05-08-2013 πρακτικό της Λαϊκής Συνέλευσης των 

κατοίκων της Κοινότητας και  

ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

αποφασίζει ομόφωνα : 

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς  οικοπέδου για  

χρήση πλατείας προς τους κατοίκους ή μη που νόμιμα κατέχουν οικόπεδο 

εντός του πολεοδομικού ιστού της Κοινότητας Παλαιοχωρίου. 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται με υπεύθυνη 

δήλωση του αιτούντος, ότι : 1. κατέχει νόμιμα το προτεινόμενο οικόπεδο, 

2. για το συγκεκριμένο οικόπεδο δεν εκκρεμούν βάρη και δεσμεύσεις και 

3. την προτεινόμενη τιμή πώλησης . 

Επίσης θα  κατατίθενται υποχρεωτικά συμβολαιογραφικό έγγραφο του 

οικοπέδου και επίσημο τοπογραφικό. 

Αίτηση μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τον Πρόεδρο 

της Τοπικής Κοινότητας όπως και από την ιστοσελίδα του Δήμου. 

Η τελική ημερομηνία  για την κατάθεση των αιτήσεων και 

δικαιολογητικών της πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

αγορά οικοπέδου προς χρήση πλατείας ορίζεται  η 16
η
  Σεπτεμβρίου 2013 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι.  

Η αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ιδιόχειρος στο γραφείο 

της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου υπόψη του Προέδρου κ. 

Αποστολόπουλο Βασίλειο. 

Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί 

αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής (μέχρι 

την 16
η
  Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00). 

 Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τις απαραίτητες  ενέργειες που  

απαιτούνται.  
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Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Αμφίκλειας – Ελάτειας.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2013 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω : 

 

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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