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Από το πρακτικό της 2ης /2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
Αριθμ.Απόφ. – 4 -

ΠΕΡΙ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης
3/2014 για την ΄΄ Διάθεση βοσκήσιμων εκτάσεων
της Δημοτικής Κοινότητας για το έτος 2014΄΄.

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 19:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την με αριθμό 36662 / 3-7-2014 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 τρία (3) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση:
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1.Ανδρεάδης Αναστάσιος(Πρόεδρος)
1. Τζανετάκης Γεώργιος
2.Ξανθόπουλος Χρήστος
2. Κώττη Καλλιόπη
3.Μπακιρτζής Χαράλαμπος
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 που αφορά την τροποποίηση και
συμπλήρωση της αριθμ.3/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας σχετικής με την
΄΄Διάθεση βοσκήσιμων εκτάσεων για το έτος 2014΄΄είπε ότι: Πρέπει να τροποποιήσουμε τη συγκεκριμένη απόφασή μας, διότι ο κτηνοτρόφος Σαντακίδης Αθανάσιος του Σέργκο, κάτοικος Ευμοίρου, δήλωσε
πως έχει στην κατοχή του ακόμη ογδόντα ένα (81) πρόβατα στα εξήντα (60) που είχαν δηλωθεί την
13-12-2013και επομένως σήμερα έχει εκατόν σαράντα ένα (141) πρόβατα για βοσκή του έτους 2014.
Ακόμη ο κτηνοτρόφος Σαντακίδης Αντώνιος του Σέργκο, κάτοικος Ευμοίρου, δήλωσε για πρώτη φορά
την 6-6-2014 πως είναι κάτοχος εκατόν είκοσι πέντε (125) προβάτων και για το λόγο αυτό παρακαλώ το
Συμβούλιο να προβεί στη συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 3/2014 απόφασής μας.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις
δηλώσεις των ενδιαφερομένων και τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του Ν.3852/2010
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Βεβαιώνει σύμφωνα με τις δηλώσεις που κατέθεσαν οι παρακάτω κτηνοτρόφοι τον αριθμό των
ζώων τους για τις βοσκές της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου έτους 2014 ως εξής:
1) Σαντακίδης Αθανάσιος του Σέργκο, ογδόντα ένα (81) πρόβατα (έχει ήδη δηλωμένα εξήντα-60-).
2) Σαντακίδης Αντώνιος του Σέργκο, εκατόν είκοσι πέντε (125) πρόβατα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθμ. 3/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4 / 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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