Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 1ης/2020 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
Αριθμ.Απόφ. – 2 –

ΠΕΡΙ: Ανέγερση Νηπιαγωγείου Ευμοίρου.

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17 Ιανουαρίου 2020,ημέρα Παρασκευή και ώρα
12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Ευμοίρου, του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από
την με αριθμό 649/10-1-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο χωριστά
και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα έξι ( 6 ) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση:
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1. Σπυρίδου Άννα (Πρόεδρος)
1. Σπυριδόπουλος Σταύρος
2. Κυψελίδης Δημήτριος
3. Χατζηνίκου Κυριάκος
4. Δράκος Δημήτριος
5. Γερασιμίδης Ευστάθιος
6. Ρεϊζη Ξανθίππη
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κασάπης Πολύκαρπος, υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης για την
τήρηση των πρακτικών.
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο έκτακτο θέμα και αφού αυτό έγινε ομόφωνα δεκτό προς συζήτηση
είπε ότι: ΄Εθεσε υπόψη του Συμβουλίου πρόταση που κατατέθηκε από τους συμβούλους κ. Γερασιμίδη
Ευστάθιο και την κ. Ρεϊζη Ξανθίππη σχετικά με ανέγερση Νηπιαγωγείου στον οικισμό Ευμοίρου, σε
συγκεκριμένο οικόπεδο, διότι τα νήπια στους οικισμούς της Κοινότητας συνεχώς αυξάνονται και τα
επόμενα χρόνια το σημερινό Νηπιαγωγείο δε θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες που θα υπάρχουν.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου και είδε τις
διατάξεις των άρθρων 81 και 83 του Ν.3852/2010
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Προτείνει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για
την ανέγερση Νηπιαγωγείου στον οικισμό Ευμοίρου και συγκεκριμένα στο αριθμ.45 οικόπεδο, εκτάσεως
817 τ.μ., το οποίο παραχωρήθηκε με την αριθμ. Γ/49005/4-5-1984 απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης, για το
σκοπό αυτό. Το Νηπιαγωγείο πρέπει να ανεγερθεί στο συγκεκριμένο χώρο και όχι εντός της αυλής του
σημερινού σχολείου, διότι ο χώρος είναι ήδη μικρός και δεν επιτρέπει έναν τέτοιο σχεδιασμό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2 / 2020
_______________________________________________________________________________________
Μετά συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Τ.Σ.Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφές
Πιστό Απόσπασμα
Η Πρόεδρος
ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

