Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 12ης/2011 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης

Αριθμ.Αποφ. -19 -

ΠΕΡΙ: Γνωμοδότηση για την παραχώρηση
κοινόχρηστης έκτασης στο αγρόκτημα
Λεύκης για ποιμνιοστάσιο

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 5 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, ύστερα από
την με αριθμό 66404/1 – 12 - 2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα
(4) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση:
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1.Ανδρεάδης Αναστάσιος(Πρόεδρος)
1. Μανουσαρίδης Νικόλαος
2.Μπακιρτζής Χαράλαμπος
3.Κώττη Καλλιόπη
4.Ξανθόπουλος Χρήστος
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κασάπης Πολύκαρπος, υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης, για
την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: Μετά την αναβολή της
συζήτησης του θέματος από την συνεδρίαση της 29 Νοεμβρίου 2011, για να επισκεφθούν οι Σύμβουλοι
το χώρο που προορίζεται να παραχωρηθεί για ποιμνιοστάσιο στο Λαχανά Ευστράτιο. Μετά από τις
αντιπαραθέσεις που υπήρχαν στη συνεδρίαση από τον ενδιαφερόμενο, τον κ. Βραχιώλη Βραχιώλη
που έχει υποβάλλει ένσταση για το θέμα και από κατοίκους του οικισμού Λεύκης. Το Συμβούλιο για
το μοναδικό θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης που αφορά γνωμοδότηση για τη παραχώρηση
κοινόχρηστης έκτασης στο αγρόκτημα Λεύκης, αφού έλαβε υπόψη το αριθμ.12053 / 27 – 10 - 2011
έγγραφο της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ξάνθης με το οποίο διαβιβάζεται η
αίτηση του ενδιαφερόμενου και σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, την αίτηση-ένσταση του Βραχιώλη
Βραχιώλη για το συγκεκριμένο θέμα, το με αριθμό Γ/7341/10-9-1987 έγγραφο της Δνσης Γεωργίας,
την με αριθμό 85/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ευμοίρου και αφού είδε τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Με ψήφους τριών (3) έναντι ενός (1) δεν συναινεί για την παραχώρηση του αριθμ.103/1 κοινοχρήστου τεμαχίου του αγροκτήματος Λεύκης, εκτάσεως 5.000τ.μ. όπως αυτό φαίνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα που τέθηκε υπόψη του Συμβουλίου, στον Λαχανά Ευστράτιο για την ανέγερση
ποιμνιοστασίου. Το Συμβούλιο όμως προτείνει και εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την παραχώρηση έκτασης στον ενδιαφερόμενο στη ζώνη κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του αγροκτήματος
Λεύκης όπως είχε ορισθεί με την 85/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ευμοίρου.
Η κ. Κώττη Καλλιόπη είπε ότι συναινεί να παραχωρηθεί η έκταση στον Λαχανά Ευστράτιο διότι
σύμφωνα με την εισήγηση της Δνσης Γεωργίας η οποία είναι η πλέον αρμόδια υπηρεσία για τις παραχωρήσεις παρομοίων εκτάσεων και μετά από την επίσκεψη που έγινε στην περιοχή από τα μέλη του
Συμβουλίου, διαπίστωσα ότι δίπλα στο συγκεκριμένο τεμάχιο 103/1 υπάρχει το ποιμνιοστάσιο του
πατέρα του, ο οποίος είναι υπερήλικας και πιστεύω ότι έτσι ενόψει της οικονομικής κρίσης που μαστίζει
τους πάντες θα μπορέσει ο ενδιαφερόμενος με λιγότερα έξοδα, καθόσον είναι άνεργος και οικογενειάρχης
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που θα αναλάβει χωρίς να βλάπτεται τρίτος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2011
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Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Τ.Σ,Υπογραφή

Ο Γραμματέας
Υπογραφή
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
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Τα Μέλη
Υπογραφές

