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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ       

 
Περίληψη 

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την εκμίσθωση ακάλυπτης 

δημοτικής έκτασης του Δήμου Δοξάτου για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων για 

πρόχειρα καταλύματα ζώων» 
 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός 

Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00΄ 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δοξάτου, 

μετά από την αριθμ. πρωτ. 10296/23-09-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου 

αυτής, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με 

αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως 

αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών  

βρέθηκαν παρόντα  6 μέλη: 

          ΠΑΡΟΝΤΑ     ΑΠΟΝΤΑ 

1 Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 1 Κρικοπούλου – Πατιά Κωνσταντίνα 

2 Κιτσουκάκης Ιωάννης   

3 Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης    

4 Καγγελίδης Ιωάννης   

5 Μπερμπερίδης Αθανάσιος    

6 Λουλούδης Ιωάννης   

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Κρικοπούλου Πατιά Κωνσταντίνα κατά τη διάρκεια συζήτησης 

του 1ου θέματος. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδρος Κοινότητας Δοξάτου, Διογένης Μάρκου  

  Πρόεδρος Κοινότητας Νεροφράκτη, Γουδάκης Γεώργιος  

    

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη,  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 

αριθμ.πρωτ. 9720/10-09-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η 

οποία έχει ως κάτωθι: 
«…Θέμα: «Εκμίσθωσης ακάλυπτης δημοτικής έκτασης του Δήμου για εγκατάσταση 

κτηνοτροφικών μονάδων για πρόχειρα καταλύματα ζώων.» 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 6/28-09-2020 συνεδρίασης 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 9/2020 
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 Δημότες με αιτήσεις τους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την μίσθωση δημοτικών 

εκτάσεων για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων για πρόχειρα καταλύματα ζώων, για τα 

οποία δεν απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,   

«Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, 

είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη 

χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. 

Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό 

δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση 

των ατόμων με αναπηρίες. 

Ειδικότερα: Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για: 

i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του 

σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, 

ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των 

καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του 

δήμου, [1] 

iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. 

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή 

όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία. 

Β) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: 

i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης, 

ii) τα θέματα εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) επιπέδου, ανάπλασης 

περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, 

ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών 

περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε 

χρήμα, περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης, και έγκρισης πολεοδομικών μελετών, 

iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,κ.α.» 

 Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με τις παρακάτω αιτήσεις για μίσθωσης 

ή μη ακάλυπτης δημοτικής έκτασης του Δήμου για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων για 

πρόχειρα καταλύματα ζώων, για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής 

Α) Λαγάκης Βασίλειος του Νικολάου, αιτείται την παραχώρηση της αριθμ. 406Β κοινόχρηστης 

έκτασης 3.500,00τ.μ. στη Φτελιά, για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας και παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, 

Β) Κοσμίδης Αναστάσιος του Μάρκου, αιτείται την παραχώρηση του αριθμ. 1672/1 

αγροτεμαχίου έκτασης 8.020,00τ.μ. στο Καλαμπάκι, για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας,  

Γ) Φυλακτόπουλος Λεωνίδας του Γεωργίου, αιτείται την παραχώρηση τμήματος ( περίπου 

10.000,00τ.μ. ) της αριθμ. 386Δ κοινόχρηστης έκτασης 25.531,00τ.μ.  στο Νεροφράκτη, για 

εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας, 

λαμβάνοντας υπόψη και τα αριθμ. 6648/03-07-2020 και 6713/06-07-2020 έγγραφα της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου με τα οποία μας ενημερώνουν ότι δεν υπάρχουν 

θεσμοθετημένες χρήσεις γης και περιορισμοί στις περιοχές των εκτάσεων που να μην 

επιτρέπουν την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων……» 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  να 

αποφασίσουν  σχετικά.  

 Η Επιτροπή Ποιότητας   Ζωής αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 . 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006,  

4. Το Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των 

όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσης πραγμάτων των 

δήμων και κοινοτήτων». 

5. Την ανωτέρω εισήγηση. 

6. Τα αριθμ.πρωτ. 6648/3-7-2020 και 6713/6-7-2020 έγγραφα της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

7. Τις αριθμ. 2,8/2020 αποφάσεις της Κοινότητας Φτελιάς. 

8. Την αριθμ. 6/2020 απόφαση της Κοινότητας Καλαμπακίου 

9. Την αριθμ. 7/2020 απόφαση της Κοινότητας Νεροφράκτη. 

10. Τις υποβληθείσες αιτήσεις για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων 

(πρόχειρα καταλύματα ζώων ως), ως εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.    
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μετά από συζήτηση:   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μίσθωση ακάλυπτων δημοτικών 

εκτάσεων του Δήμου, όπως αυτές αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της  παρούσης,  

για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων για πρόχειρα καταλύματα ζώων, για τα 

οποία δεν απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής  (άρθρο 2 του Ν. 4061/2012), με 

διενέργεια δημοπρασίας.  

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νεροφράκτη κος Γουδάκης Γεώργιος, στην τοποθέτησή 

του, δήλωσε ότι συμφωνεί με την ως άνω απόφαση.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 9/28-09-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο  Πρόεδρος      Τα Παρόντα Μέλη 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης    Κιτσουκάκης Ιωάννης 

Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης 

       Καγγελίδης Ιωάννης 

       Μπερμπερίδης Αθανάσιος 

       Κρικοπούλου  Πατιά Κων/να 

       Λουλούδης Ιωάννης     

         

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης  
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