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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 9ης / 2016 συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Ευµοίρου του ∆ήµου Ξάνθης

Αριθµ.Απόφ. – 21 -

ΠΕΡΙ: ΄Εκφραση γνώµης για την εκποίηση ∆ηµοτικής
έκτασης στην περιοχή του αγροκτήµατος
Λαµπρινού της ∆ηµοτικής Κοινότητας

Στο Εύµοιρο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 17 Οκτωβρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 17:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ευµοίρου, του ∆ήµου
Ξάνθης, ύστερα από την µε αριθµό 39461/13-10-2016 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 τρία (3) µέλη, άρχισε η συνεδρίαση:
Παρόντες Σύµβουλοι
Απόντες Σύµβουλοι
1. Κυψελίδης ∆ηµήτριος (Πρόεδρος)
1. Σπυριδόπουλος Σταύρος
2. Γερασιµίδης Ευστάθιος
2. Μπάτζιος Γεώργιος
3. Μπεζεµερλής Μιλτιάδης
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κασάπης Πολύκαρπος υπάλληλός του ∆ήµου Ξάνθης για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την έκφραση γνώµης για
την εκποίηση ∆ηµοτικής έκτασης στην περιοχή του αγροκτήµατος Λαµπρινού, έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την αίτηση της βιοµηχανίας ΣΜΥΡ∆ΕΞ Α.Ε. που ζητά την εκποίηση αυτή για την επέκταση των
δραστηριοτήτων της.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο µετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την αίτηση του ενδιαφεροµένου µαζί
µε όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και είδε τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.2 εδάφιο
β) του Ν.3852/2010
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη του για την εκποίηση ∆ηµοτικής έκτασης 14.000 τ.µ. περίπου, στην
ΣΜΥΡ∆ΕΞ Α.Ε. για την επέκταση των δραστηριοτήτων της, όπως η έκταση αυτή φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που υποβλήθηκε µαζί µε την αίτηση του ενδιαφεροµένου, χωρίς όµως στην εκποίηση να
περιλαµβάνεται και ο δόµος που υπάρχει εκεί και χωρίζει τις εγκαταστάσεις της ΣΜΥΡ∆ΕΞ Α.Ε. µε την
προς εκποίηση έκταση.
Με την εκποίηση αυτή θα πραγµατοποιηθεί επένδυση από µια εταιρεία που το έπραξε κατά τα
προηγούµενα χρόνια και στις άλλες εκτάσεις που της παραχωρήθηκαν συµβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη
της περιοχής και εκτός αυτού θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας κάτι που είναι τόσο σηµαντικό
κατά τα τελευταία χρόνια.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 21 / 2016
_______________________________________________________________________________________
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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