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Αριθ. Απόφασης: 2/2021
Θέμα 2ο: «Διατύπωση γνώμης συμβουλίου Στρυμονικού για την «Παράταση ή μη

του χρόνου μίσθωσης της συστάδας Νο 14 (το κάτω ½) του Δημοτικού δάσους
Στρυμονικού».
Σήμερα την 11η Ιανουαρίου 2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 .μ.μ.. το Συμβούλιο
Κοινότητας Στρυμονικού συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο του Προέδρου
(Κοινοτικό Κατάστημα) της Κοινότητας Στρυμονικού, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 107/07-012021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Στρυμονικού και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους
τοπικούς συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του
Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από
την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο
πέντε 5 Τοπικών Συμβούλων παρόντες ήταν Πέντε:
Παρόντες Σύμβουλοι
1. Τυριακίδης Χρήστος
- Πρόεδρος
2. Χατζησταυρίδης Μάρκος Μέλος
3. Παπαδοπούλου Χρυσάνθη
«
4. Ευαγγέλου Γεώργιος
«
5. Παρασιάδης Γρηγόριος
«

Απόντες Σύμβουλοι
Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Σουλτάνα Κελλίδου για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης και ανέφερε ότι : ο
δήμος Ηράκλειας με την με αριθ. 15010/24-12-2020 έγγραφη εισήγηση του τμήματος
περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου Ηράκλειας, ζήτησε μετά από σχετική αίτηση του ΔΑΣΕ
Χειμάρρου (Α.Π. 15010/23-12-2020 ) την διατύπωση της γνώμης του τοπικού μας συμβουλίου
σχετικά με την «Παράταση ή μη του χρόνου μίσθωσης της συστάδας Νο 14 (το κάτω

½) του Δημοτικού δάσους Στρυμονικού» για έξι(6) μήνες (έως 30-06-2021)
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να γνωμοδοτήσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο Κοινότητας αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη τα
σχετικά έγγραφα (Α.Π. 15010/24-12-2020 έγγραφο εισήγησης του δήμου μας καθώς και
τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα
ΔΥ/ΑΠΟΦ 1
Ημερ.Ισχύος:28/05/08

Διατυπώνει την σύμφωνη γνώμη του για την παράταση του χρόνου μίσθωσης της
συστάδας Νο 14 (το κάτω ½) μισό) για έξι μήνες ήτοι μέχρι την 30-06-2021.
Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δήμαρχο Ηράκλειας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2021.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου Κοινότητας
Στρυμονικού

Τα μέλη
του Συμβουλίου Κοινότητας Στρυμονικού

…. υπογραφές
1 υπογραφή
Ακριβές Απόσπασμα
Στρυμονικό 12/01/2021
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Στρυμονικού

Χρήστος Τυριακίδης
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