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Από το πρακτικό της 5ης/2020 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
Αριθμ.Απόφ. – 10 –

ΠΕΡΙ: Πρόταση για την επέκταση δρομολογίων
αστικών λεωφορείων στους οικισμούς
Λεύκης και Πετροχωρίου.

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21 Σεπτεμβρίου 2020,ημέρα Δευτέρα και ώρα
12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας,
σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. το Συμβούλιο της Κοινότητας
Ευμοίρου, του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την με αριθμό 23516/11-9-2020 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 πέντε ( 5 ) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση:
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1. Σπυρίδου Άννα (Πρόεδρος)
1. Χατζηνίκου Κυριάκος
2. Κυψελίδης Δημήτριος
2. Ρεϊζη Ξανθίππη
3. Σπυριδόπουλος Σταύρος
4. Δράκος Δημήτριος
5. Γερασιμίδης Ευστάθιος
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ξάνθης κ. Καρά Οσμάν Χασάν
Λεβέντ.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κασάπης Πολύκαρπος, υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης για την
τήρηση των πρακτικών.
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: Όπως όλοι γνωρίζουμε οι
οικισμοί Λεύκης και Πετροχωρίου της Κοινότητας μας, δεν εξυπηρετούνται από τις αστικές συγκοινωνίες
της πόλεως, αν και αυτό είναι ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων των οικισμών αυτών και έχουν γίνει πολλές
φορές ενέργειες για το σκοπό αυτό. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει λυθεί το πρόβλημα και για το λόγο αυτό
σας παρακαλώ να προτείνουμε εκ νέου στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, να προβούν σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την επέκταση των δρομολογίων στους συγκεκριμένους οικισμούς για την
καλύτερη εξυπηρέτηση και ευκολότερη μετακίνηση των κατοίκων.
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, 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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Προτείνει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για την
επέκταση των δρομολογίων των αστικών λεωφορείων στους οικισμούς Λεύκης και Πετροχωρίου της
Κοινότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10 / 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

