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Από το πρακτικό της 1ης /2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
Αριθμ.Απόφ. – 1 -

ΠΕΡΙ: Αίτηση του πολιτιστικού συλλόγου γυναικών
Νέας Μορσίνης, για την παραχώρηση χρήσης
ακινήτου.

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την με αριθμό 3227 / 20-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε
στον κάθε Σύμβουλο χωριστά και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση: Η συνεδρίαση
συνήλθε μετά την μη πραγματοποίηση της από 24 – 1 - 2014 συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου 49/29-12-2010, μέρος Α/7 του Υπουργείου Εσωτερικών περί
λειτουργίας Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1.Ανδρεάδης Αναστάσιος(Πρόεδρος)
1. Τζανετάκης Γεώργιος
2.Ξανθόπουλος Χρήστος
3.Μπακιρτζής Χαράλαμπος
4.Κώττη Καλλιόπη
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, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την
αίτηση του πολιτιστικού συλλόγου γυναικών Νέας Μορσίνης, με την οποία ζητούν την παραχώρηση της
χρήσης ακινήτου και συγκεκριμένα του αρίθμ.44 οικοπέδου οικισμού Ν. Μορσίνης, το οποίο έχει έκταση
646 τ. μ, είναι διαθέσιμο χαρακτηρισμένο ως ΄΄ Προοριζόμενο για κοινωφελείς σκοπούς ΄΄ και θα
χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση πολιτιστικού κέντρου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη το αριθμ.ΔΥ/3-12-2013 έγγραφο του
γραφείου κτηματολογίου και δημοτικής περιουσίας του Δήμου Ξάνθης, με το οποίο μας αποστέλλονται
η αίτηση του Συλλόγου και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που την συνοδεύουν (τοπογραφικό, έγγραφο
της Δνσης Γεωργίας Ξάνθης στο οποίο φαίνονται τα στοιχεία του οικοπέδου, αντίγραφο πίνακα οριστικής
διανομής) και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 83 και 87 του Ν.3852 / 2010
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Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την παραχώρηση της χρήσης του αριθμ. 44 οικοπέδου, στο
αριθμ.7 Ο.Τ. οικισμού Νέας Μορσίνης, εκτάσεως 646 τ.μ. στον πολιτιστικό σύλλογο γυναικών οικισμού
Νέας Μορσίνης ΄΄ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΄΄ για 25 έτη, με σκοπό την ανέγερση πολιτιστικού κέντρου.
Στο σημείο αυτό η Σύμβουλος κ. Κώττη Καλλιόπη εξέφρασε τη γνώμη ότι η έκταση αυτή ανήκει
στο Ελληνικό Δημόσιο και δικαιωματικά ζητούν την χρήση της , που πρέπει να τους παραχωρηθεί και οι
κάτοικοι δεν πρέπει να αισθάνονται καμία μα καμία υποχρέωση σε κανένα από τα μέλη του Συμβουλίου
που απλά κάναμε το καθήκον μας και τίποτα παραπάνω. Στην άποψη αυτή συμφώνησε και ο Σύμβουλος
κ. Μπακιρτζής Χαράλαμπος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1 / 2014
_______________________________________________________________________________________
Μετά συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Τ.Σ.Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφές
Πιστό Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος
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