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Από το πρακτικό της 3ης/2020 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
Αριθμ.Απόφ. – 5 –

ΠΕΡΙ: Έκφραση γνώμης για κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στον οικισμό Λαμπρινού.

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6 Μαρτίου 2020,ημέρα Παρασκευή και ώρα
12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Ευμοίρου, του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από
την με αριθμό 6363/28-2-2020 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. Ρεϊζη Ξανθίππη
2. Κυψελίδης Δημήτριος
3. Σπυριδόπουλος Σταύρος
4. Χατζηνίκου Κυριάκος
5. Δράκος Δημήτριος
6. Γερασιμίδης Ευστάθιος
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κασάπης Πολύκαρπος, υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης για την
τήρηση των πρακτικών.
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στον οικισμό Λαμπρινού, στα πλαίσια του έργου ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης,
έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του αντιδημάρχου της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ξάνθης σχετικής με το θέμα αυτό και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, προκειμένου
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της κανονιστικής απόφασης των άρθρων 79,82 του Ν.3463/06(Κ.Δ.Κ.) για το προτεινόμενο μέτρο ρύθμισης της κυκλοφορίας.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του αντιδημάρχου και
είδε τις διατάξεις των άρθρων 81, 83 και 87 του Ν.3852/2010 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 82, 84 και 88 αντίστοιχα του Ν.4555/2018 « Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- πρόγραμμα Κλεισθένης »
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Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για να οριστεί το όριο ταχύτητας στα 50 km/h για την οδό που
ξεκινά από την επαρχιακή οδό Ξάνθης – Λεύκης μέχρι την είσοδο του οικισμού Λαμπρινού και την
τοποθέτηση των πινακίδων Ρ-5, Ρ-6 και Κ-5, σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 2 του Ν.3852/2010.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5 / 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

