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«ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ.
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ»
Στο Καλπάκι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πωγωνίου, σήµερα την 24η
Απριλίου 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του
∆ήµου Πωγωνίου, µετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, µε αριθ. πρωτ. 3175/194-2019 που επιδόθηκε νόµιµα στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και στο ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του ∆.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταµένου
του ∆ηµάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραµµατέα του ∆.Σ. ∆ιοικ. υπαλλήλου
Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών].
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα [ 21 ] µέλη του ∆.Σ.
Βρέθηκαν παρόντα τα [ 16 ] , ήτοι:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΑΡΟΝ
------ ---------------------------------------------------- ------------------------- ------------∆ΗΜ.ΣΥΜΒ.
ΝΑΙ
1. ΒΙΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
2. ΓΑΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
>>
ΝΑΙ
3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
>>
ΝΑΙ
4. ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
>>
NAI
5. ΓΚΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
>>
NAI
6. ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
>>
ΝΑΙ
7. ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
>>
ΝΑΙ
8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
>>
OXI
9. ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
>>
ΝΑΙ
10. ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
>>
OXI
11. ΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
>>
ΝΑΙ
12. ΜΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
>>
NAI
13. MΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
>>
ΝΑΙ
14. ΝΤΟΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
>>
OXI
15. ΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
>>
NAI
16. ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
>>
OXI
17. ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
>>
ΝΑΙ
18. ΤΣΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
>>
OXI
19. ΤΣΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
>>
NAI
20. ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
>>
NAI
>>
ΝΑΙ
21. ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος στο 2o θέµα της
ηµερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του ∆.Σ. την από 10-4-2019 αίτηση του Ευθυµιάδη
Γεώργιου – Πολιτικού Μηχανικού, για λογαριασµό του Κων/νου Σίµου, µε θέµα:
«∆ιόρθωση οριοθέτησης οικισµού Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου», στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Παρακαλώ όπως γίνει διόρθωση της οριοθέτησης της Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου, στο τµήµα που
φαίνεται µε κόκκινο σταυρό στο συνηµµένο έγγραφο της υπάρχουσας οριοθέτησης οικισµού,
ώστε να συµπεριληφθεί το οικόπεδο του κ. Κωνσταντίνου Σίµου, το οποίο βρίσκεται κάτω από
τον περιφερειακό δρόµο, που αποτελεί φυσικό όριο του οικισµού. Ο περιφερειακός δρόµος ως
φυσικό όριο συµπίπτει µε την οριοθέτηση του οικισµού εκτός από το σηµείο που βρίσκεται το
οικόπεδο του κ. Σίµου, πιο συγκεκριµένα στα σηµεία 23 – 24 – 25 θα πρέπει η οριοθέτηση να
ταυτιστεί µε τον περιφερειακό δρόµο.
Θέλω να σας αναφέρω επίσης για τυπικούς λόγους ότι το οικόπεδο βρίσκεται εκτός δασικών
εκτάσεων οι οποίες ξεκινάνε όπως φαίνεται και στους δασικούς χάρτες πάνω από τον
περιφερειακό δρόµο της Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.»

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το ∆.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,
τις σχετικές διατάξεις του ∆.Κ.Κ. , και αφού σκέφτηκε νόµιµα, Οµόφωνα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη διόρθωση της οριοθέτησης του οικισµού της Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου, ώστε να
συµπεριληφθεί το οικόπεδο του κ. Κων/νου Σίµου, το οποίο βρίσκεται κάτω από τον
περιφερειακό δρόµο, που αποτελεί φυσικό όριο του οικισµού, όπως ακριβώς αναφέρεται
στην ανωτέρω αίτηση του Ευθυµιάδη Γεώργιου – Πολιτικού Μηχανικού.
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και επίσης θα αναρτηθεί µαζί µε το
σχετικό διάγραµµα στο κεντρικό ∆ηµαρχείο στο Καλπάκι καθώς και στο ∆ηµαρχείο της
∆.Ε. Άνω Πωγωνίου [Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου], για [15] ηµέρες, για την ενηµέρωση τυχόν
θιγοµένων, για την υποβολή ενστάσεων εντός [15] ηµερών, από την ηµέρα δηµοσίευσή της
στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α. 89 / 2019.
Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

[Τ.Σ.] ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Υπογραφές.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
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