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Αριθ. Απόφασης: 3/2022
Θέμα 1ο: Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη διοικητική αποβολή από δημοτική έκταση.
Σήμερα την 24η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ. το Συμβούλιο της Κοινότητας
Βαλτερού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Βαλτερού,
σύμφωνα με την υπ΄αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 27397/13-05-2022 ΚΥΑ και ύστερα από την με αρ. 5213/19-052022 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Κοινότητας
Βαλτερού και γνωστοποιήθηκε στους συμβούλους της Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
88 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο πέντε συμβούλων παρόντες ήταν
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Σταύρος Φέτκος για την τήρηση
των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Κοινότητας Βαλτερού κατά την εισήγηση του θέματος ανέφερε
ότι ετέθη υπόψη των μελών του συμβουλίου η υπ΄αρ. 5905/17-05-2022 εισήγηση του τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ηράκλειας.
Μετά απ’ αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο της Κοινότητας Βαλτερού να αποφασίσει
σχετικά.
Το συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπόψη την υπ΄αρ. 5905/17-05-2022
εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ηράκλειας και τις διατάξεις
που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
1. Γνωμοδοτεί θετικά για τη διοικητική αποβολή των ιδιοκτητών των οικοπέδων με αριθμό
190,198 και 199 του Ο.Τ. 18 του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Βαλτερού, από τις
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δημοτικές εκτάσεις που αυτοί καταλαμβάνουν και να περιοριστούν στα όρια της
ρυμοτομίας. Προς διευκρίνιση του Δημοτικού Συμβουλίου ο κάτοχός των οικοπέδων
198,199 έχει μεταφέρει την περίφραξή του στα όρια της ρυμοτομίας αλλά έχει αφήσει το
παλιό στηθαίο της περίφραξης το όποιο δεσμεύτηκε προφορικά ότι θα το κατεδαφίσει με
δικά του έξοδα.
2. Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στον Δήμαρχο Ηράκλειας.
3. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2022.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση στις 13.00μ.μ..
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Κοινότητας
Βαλτερού

Τα μέλη
του Συμβουλίου της Κοινότητας Βαλτερού

Ακριβές Απόσπασμα
Βαλτερό 25-05-2022
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Βαλτερού
Αλέξανδρος Βλάχος
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