ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡ.4/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ
Κοίμηση σήμερα την 2/3/ 2018, ημέρα Παρσκευή και ώρα 11.00 π. μ., στο
Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας Κοίμησης Δήμου Ηράκλειας κατόπιν της υπ’αρ.4/27-2-2018
πρόσκλησης του Προέδρου.
Στη συνεδρίαση βρέθηκαν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΙ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Πρόεδρος
Ουδείς.
2. ΑΤΛΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Μέλος
3. ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κοτσαρίδης Θεόδωρος, υπάλληλος του
Δήμου Ηράκλειας, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά την διαπίστωση πλειοψηφίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/2018
ΘΕΜΑ. 1 : Διατύπωση γνώμης σχετικά με το αίτημα της κ.Σουλτάνας
Διαμαντίδου του Αναστασίου, κατοίκου Κοίμησης, για την εκμίσθωση
τμήματος δημοτικής έκτασης 4.554,27 τ.κ. από το με αριθμό 424 ¨βοσκή
κοινή¨ του αναδασμού έτους 1962 του αγροκτήματος της Τ.Κ. Κοίμησης,για
την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας,σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 192 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ..

Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του
θέματος αυτού έθεσε υπόψη των μελών του την με Α.Π. 1950/26-22018 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
του Δήμου Ηράκλειας με την οποία προτείνεται λαμβάνοντας υπόψη.
1) Τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄87/7-62010 ) Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διόικησης-Πρόγραμμα Καλλικράτη.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006) Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
3) Την με αριθμό πρωτ.27420/11-11-1967 απόφαση Νομάρχη
Σερρών, με θέμα ¨Μεταβίβαση κυριότητας κοινοχρήστων
εκτάσεων οριστικής διανομής γαιών αγροκτήματος Κοίμησης
Ν.Σερρών στην Κοινότητα Κοιμήσεως¨που δημοσιεύθηκε στο με
αριθμό ΦΕΚ 705 τεύχος Β΄/30-11-1967 και μεταγράφηκε στα
βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ηράκλειας, στον
τόμο 306, με α.α. μεταγραφής 135/13-2-2018, μεταβιβάστηκε

στην Κοινότητα Κοίμησης (πρώην) και ήδη Τ.Κ. Κοίμησης
Δ.Ε.Ηράκλειας του Δήμου Ηράκλειας, το με αριθμό 424 τεμάχιο
χαρακτηρισμένο ως βοσκή-κοινή συνολικής έκτασης 31.878,00
τ.μ. του αναδασμού έτους 1962 του αγροκτήματος Κοίμησης.
4) Την με αριθμό πρωτ. 572/16-1-2018 αίτηση της κ.Σουλτάνας
Διαμαντίδου του Αναστασίου, κατοίκου Κοίμησης,για την
εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης 4.554,27 τ.μ. από το με
αριθμό 424 Βοσκή κοινή του αναδασμού έτους 1962 του
αγροκτήματος της Τ.Κ.Κοίμησης,για την εγκατάσταση
κτηνοτροφικής μονάδας,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
192 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ..
Το τοπικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και μετά
από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Συμφωνεί με την εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης
4.554,27 τ.μ. από το με αριθμό 424 ¨βοσκη κοινή¨ του αναδασμού
έτους 1962 του αγροκτήματος της Τ.Κ. Κοίμησης, για την
εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 192 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. στην κ. Σουλτάνα Διαμαντίδου
του Αναστασίου κατοίκου Κοίμησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 04/2018
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η
συνεδρίαση.
ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΑΤΛΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

2) ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

