Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 1 /2012 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
ης

Αριθμ.Αποφ. -2 -

ΠΕΡΙ: Παραχώρηση χρήσης ακινήτου

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, ύστερα από
την με αριθμό 3679/25-1-2012 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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: ΄Εθεσε υπόψη του Συμβουλίου
την αίτηση του Περιβαλλοντολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου οικισμού Πετροχωρίου ΄΄ ΑΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ΄΄ με την οποία ζητά την παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο δεν λειτουργεί
και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες και τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την αίτηση του Συλλόγου και είδε τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010
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Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου του
οικισμού Πετροχωρίου, στον Περιβαλλοντολογικό και Πολιτιστικό Σύλλογο του οικισμού ΄΄ ΑΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ΄΄ με τον όρο να γίνεται συντήρηση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, όπως
αυτό αναγράφεται και στην αίτηση που μας κατατέθηκε από τον Σύλλογο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2 / 2012
Μετά συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Τ.Σ,Υπογραφή

Ο Γραμματέας
Υπογραφή
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τα Μέλη
Υπογραφές

