ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα 13η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2012, ημέρα
Τρίτη και ώρα 1.00 μ. στην αίθουσα του παλαιού Δημαρχείου στη Προσοτσάνη,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Προσοτσάνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9523/9-3-2012 πρόσκληση του Προέδρου,
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικά στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Λύσσελης Αγγελος
2.-Ανθίτσας Αλέξανδρος
3.-Τζώρτζης Γεώργιος
4.-Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
5.-Μεσονύχτης Κυριάκος
6.-Γεωργιάδης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Σαρίδης ΄Αλκης
ο οποίος δεν ήλθε αν και κλήθηκε
νόμιμα

Αριθ. Απόφ : 20 /2012
ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για παραχώρηση δημόσιας έκτασης αγροκτήματος
Τ.Κ.Κοκκινογείων στη κ. Τοπαλνάκου Αικατερίνη
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος είπε τα εξής:
Με έγγραφό της η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης,
ζήτησε τη γνωμοδότηση του Δήμου για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης ΤΚ
Κοκκινογείων στην κ. Τοπαλνάκου Αικατερίνη .
Επειδή το έγγραφο αυτό παραλήφθηκε από την Υπηρεσία μας στις 10-3-2012 δεν
συμπεριλήφθηκε στην από 9-3-2012 πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωή και
Επειδή η υπόθεση αυτή εκκρεμεί από το 2010
Προτείνει στα μέλη ν’ αποδεχτούν και να συζητήσουν στην παρούσα συνεδρίαση
το ανωτέρω θέμα ως έκτακτο.
Η ΕΠΖ μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται το θέμα ως επείγον και δέχεται να το συζητήσει στην παρούσα συνεδρίαση
Στη συνέχεια εισηγείται το μοναδικό έκτακτο θέμα και αναφέρει ότι :

Με το αριθ.8912/12-8-2010 έγγραφό της η Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης ζητούσε
τη γνωμοδότηση για την παραχώρηση έκτασης 5000 τμ αγροκτήματος ορεινού όγκου
Κοκκινογείων στην κ. Τοπαλνάκου Αικατερίνη για την ανέγερση μονίμων σταβλικών
εγκαταστάσεων
Με την αριθ. 3/2010 απόφαση του συμβουλίου της ΤΚ Κοκκινογείων
αποφασίστηκε ομόφωνα να προταθεί η παραχώρηση της ζητηθείσας έκτασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο όμως δεν γνωμοδότησε σχετικά γιατί δεν είχε τη
δυνατότητα να συνεδριάσει λόγω της προκήρυξης των περιφερειακών και δημοτικών
εκλογών του 2010.
Για το λόγο αυτό η Γενική Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων επανέρχεται στο θέμα με
το αριθ.3826/29-2-2012 έγγραφό της και ζητά εκ νέου τη γνωμοδότηση για την
παραχώρηση της έκτασης των 5000 τμ
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και
Αφού έλαβαν υπόψη τους
*την εισήγηση του Προέδρου
*το σχετικό φάκελο και
* τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/ 10
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Α.- Εισηγείται την παραχώρηση δημόσιας έκτασης 5000 τμ αγροκτήματος
ορεινού όγκου Τ.Κ. Κοκκινογείων, στην κ.Τοπαλνάκου Αικατερίνη του Ιωάννη,
κάτοικο Προσοτσάνης (εργατικές κατοικίες) , με σκοπό την ανέγερση μονίμων
σταβλικών εγκαταστάσεων στέγασης 10 αγελάδων ελευθέρας βοσκής με τα παράγωγά
τους.
Β.- Παραπέμπει την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις παραπέρα
ενέργειες.Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 20 / 2012.
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Υπογραφή
υπογραφή
υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

