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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2011 

 

Στο Ατσιπόπουλο και κοινοτικό κατάστηµα, στις 30 του µηνός Ιουνίου του έτους 

2011 ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ συνήλθε το Τοπικό  

Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου κατόπιν της από 24/6/2011  

έγγραφης πρόσκλησης  του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε ένα από 

τους συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852.    

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 

βρέθηκαν παρόντα 5 . 

  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης          - 

2. Μαρία Κανακάκη-Ροδινού   

3. Ηλίας Λιονής  

4. Νικήτας Βελεγράκης 

5. Βασιλική Καραµπλιάνη- Βερνάδου 

 

 

   Ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

ΘΕΜΑ 1: «Ενηµέρωση σχεδίου ΣΧΟΟΑΠ ∆ηµοτικής Ενότητας Ν.ΦΩΚΑ µε το 

υπό έγκριση τοπικό ρυµοτοµικό στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΙΕΣ» για την  

ανέγερση Γυµνασίου-Λυκείου Ατσιποπούλου. 

 

Ο Πρόεδρος είπε τα εξής :  

«Στην τοποθεσία «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΙΕΣ»της ∆ηµοτικής µας Κοινότητας και σε  

ακίνητο επιφάνειας 8(οκτώ) στρεµµάτων που έχει δωρεάν παραχωρηθεί από την ενο-

ρία Ατσιποπούλου, προβλέπεται βάσει του τεχνικού προγράµµατος να κατασκευαστεί 

σχολική µονάδα µε 12θέσιο Γυµνάσιο και Λύκειο. Λόγω του ότι το ακίνητο βρίσκε-

ται εκτός οικισµού, είναι απαραίτητο να εγκριθεί τοπικό ρυµοτοµικό που θα καθορί-

ζει όρους δόµησης. Είναι επίσης απαραίτητο να ενηµερωθεί η µελέτη του ΣΧΟΟΑΠ 

του τέως ∆ήµου Νικηφόρου Φωκά µε την προαναφερθείσα χρήση. Την παρούσα πε-

ρίοδο η µελέτη αυτή βρίσκεται στο στάδιο Β1 (πρόταση) και εκπονείται από τον ανά-

δοχο µελετητή «PLAS ΕΠΕ-Ι.ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ, Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ  και 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». 



 2 

  Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής µας Κοινότητας βάσει της παρ.2γ του άρθρου 83 του 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ έχει αρµοδιότητα µε δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν παραπο-

µπής από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου να διατυπώνει προτάσεις για την πολεοδοµι-

κή ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής και γι’ αυτό εισηγούµαι να πάρουµε απόφα-

ση και να προτείνουµε στο ∆ήµο να προωθήσει τη διαδικασία για την ενσωµάτωση 

της πρότασης για το τοπικό ρυµοτοµικό του Γυµνασίου και Λυκείου Ατσιποπούλου  

τόσο στο κείµενο, όσο και στους χάρτες της µελέτης τους για το ΣΧΟΟΑΠ του τέως 

∆ήµου Νικηφόρου Φωκά. 

Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές δια-

τάξεις και παρατηρήσεις. 

ΟΜ Ο Φ Ω Ν Α  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 

Την  καταχώρηση της πρότασης για το ρυµοτοµικό του Γυµνασίου και Λυκείου  

Ατσιποπούλου στο κείµενο και στους χάρτες µελέτης για το ΣΧΟΟΑΠ του τέως  

∆ήµου Νικηφόρου Φωκά. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 22/2011 

 

 

 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 

                                                                           

   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ        

                                                                               


