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Από το πρακτικό της 1ης / 2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
Αριθμ.Απόφ. – 1 -

ΠΕΡΙ: ΄Εκφραση γνώμης για την εκμίσθωση δημοτικής
δασικής έκτασης για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας – πτηνοτροφείο.

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την με αριθμό 2675 / 22-1-2016 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:
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1. Κυψελίδης Δημήτριος (Πρόεδρος)
1. Μπάτζιος Γεώργιος
2. Σπυριδόπουλος Σταύρος
3. Γερασιμίδης Ευστάθιος
4. Μπεζεμερλής Μιλτιάδης
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κασάπης Πολύκαρπος υπάλληλός του Δήμου Ξάνθης για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έκφραση γνώμης
για την εκμίσθωση δημοτικής δασικής έκτασης στην περιοχή του αγροκτήματος Λαμπρινού της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας – πτηνοτροφείο, έθεσε υπόψη
του Συμβουλίου την αίτηση της Πατσούρα Ελένης του Ευτυχίου, με την οποία ζητά την παραχώρηση του
αριθμ. 271 τεμαχίου του αγροκτήματος αναδασμού Πετροχωρίου – Λαμπρινού με έκταση 10.120 τ.μ. για
την δημιουργία πτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την αίτηση της ενδιαφερομένης, το
τοπογραφικό διάγραμμα αναδασμού αγροκτημάτων (τμήμα) Πετροχωρίου – Λαμπρινού, τον κτηματολογικό πίνακα στον οποίο το αριθμ. 271 τεμάχιο αναγράφεται ως ΄΄Δάσος΄΄ εκτάσεως 10.120 τ.μ. ιδιοκτησία
Δήμου Ξάνθης(Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου) και αφού είδε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 83 παρ2,
άρθρο 94 παρ. 26 του Ν. 3852 / 2010, του άρθρου 47Α του Ν.4280/2014 ( ΦΕΚ Α 159/08-08-2014 ), του
άρθρου 192 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 190/1981
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Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του, για την εκμίσθωση Δημοτικής δασικής έκτασης 10.120 τ.μ. και
συγκεκριμένα του αριθμ. 271 τεμαχίου του αναδασμού αγροκτημάτων (τμήμα)Πετροχωρίου-Λαμπρινού,
για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας – πτηνοτροφείο, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις
που προαναφέρονται και αφού εκδοθούν θετικές γνωμοδοτήσεις από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως
Δασαρχείο, Δνση Υγείας, Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ.λ.π.
Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι σύμβουλοι κ. Γερασιμίδης Ευστάθιος και Μπεζεμερλής Μιλτιάδης, διότι όπως ανέφεραν πολύ κοντά στη συγκεκριμένη έκταση σε απόσταση περίπου 80 μέτρων
υπάρχουν σπίτια και επίσης υπάρχει γεώτρηση της ΔΕΥΑΞ σε απόσταση περίπου 300 μέτρων. Τέλος
έχουν την γνώμη ότι θα υπάρχει πρόβλημα δυσοσμίας στην περιοχή γενικότερα.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 49/29-12-2010 άρθρο 7 περί ΄΄ Λειτουργίας Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων΄΄ και την αριθμ. 206/2011 (άρθρο 6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για το
ίδιο θέμα σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1 / 2016
_______________________________________________________________________________________
Μετά συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη

Τ.Σ.Υπογραφή

Υπογραφή
Πιστό Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

ΚΥΨΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υπογραφές

