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ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για παραχώρηση
κοινόχρηστης έκτασης στον
κ. Κοκοζίδη Παναγιώτη.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
Η Δ/νση Γεωργίας Δράμας, με το αριθ. 10025/20-9-2010 έγγραφό της γνωστοποιεί ότι ο
κ.Κοκοζίδης Παναγιώτης του Θεοδώρου, κάτοικος Τ.Κ. Κοκκινογείων, ζητάει την εκποίηση
κοινόχρηστης έκτασης 4000 τμ , με στοιχεία 3266φ ΄(όπως φαίνεται και στο σχετικό
τοπογραφικό διάγραμμα) , από τον ορεινό όγκο αγροκτήματος Κοκκινογείων , για την ανέγερση
μονίμων σταυλικών εγκαταστάσεων.
Με το ανωτέρω έγγραφό της , ζητάει την γνωμοδότηση του Δήμου προκειμένου να
προχωρήσει στην εκποίηση του ανωτέρω τεμαχίου.
Εν συνεχεία, ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις
*του άρθρου 119 παρ. 2 του Ν. 3463/2006
*του άρθρου 84 παρ.1 περίπ.β, του Ν.3852/2010
πρέπει το τοπικό συμβούλιο Κοκκινογείων αφού εξετάσει το θέμα , να διατυπώσει την
γνώμη του στο δημοτικό συμβούλιο, όπως οφείλει, για θέματα που αφορούν την εκποίηση
περιουσιακών στοιχείων του Δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας .
Το Τοπικό Συμβούλιο Κοκκινογείων, με την αριθ. 4/2011 απόφασή του, προτείνει την
παραχώρηση της ζητηθείσας κοινόχρηστης έκτασης 4000 τμ για την ανέγερση μονίμων
σταυλικών εγκαταστάσεων .
Ο κ.Πρόεδρος , καλεί τα μέλη της Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, και λαμβάνοντας υπόψη τους τις
διατάξεις του άρθρου 73 παρ.Β ι΄ του Ν.3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ:

.
Α.Γνωμοδοτεί , για την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης 4000τμ με στοιχεία 3266φ΄
από τον ορεινό όγκο αγροκτήματος Τ.Κ.Κοκκινογείων, στον κ.Κοκοζίδη Παναγιώτη του
Θεοδώρου, κάτοικο Κοκκινογείων , για την ανέγερση μονίμων σταυλικών εγκαταστάσεων .
Β.Παραπέμπει την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις παραπέρα ενέργειες.Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8 / 2011.
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
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