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Από το πρακτικό της 5ης/2020 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
Αριθμ.Απόφ. – 11 –

ΠΕΡΙ: Υποβολή προτάσεων για τη σύνταξη του
τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξάνθης
για το έτος 2021

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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: Ενόψει της ψήφισης του
τεχνικού προγράμματος του Δήμου μας για το έτος 2021, πρέπει να προτείνουμε έργα που είναι αναγκαία
για την περιοχή της Κοινότητας και τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, το αριθμ.
24405/21-9-2020 έγγραφο που κατατέθηκε από το Σύμβουλο της Κοινότητας κ. Γερασιμίδη Ευστάθιο και
περιέχει προτάσεις για έργα που μπορούν να ενταχθούν στην απόφαση αυτή, 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 Αυτοδιοίκησηςπρόγραμμα Κλεισθένης » και τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 που αφορούν το συγκεκριμένο
θέμα
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Προτείνει στα πλαίσια της σύνταξης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2021, τα
παρακάτω έργα τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την περιοχή της Κοινότητας.
1) Συντήρηση κτιρίου της Κοινότητας, εργασίες για την πρόσβαση ΑμεΑ.
2) Επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου σε όλους τους οικισμούς της Κοινότητας.
3) Μελέτη και κατασκευή πάρκων και παιδικών χαρών σε όλους τους οικισμούς της Κοινότητας.
4) Αξιοποίηση άλσους Ευμοίρου – Ανακατασκευή Δημοτικού κτιρίου εντός αυτού.
5) Κατασκευή πεζοδρομίων και ασφαλτοστρώσεις δρόμων σε όλους τους οικισμούς της Κοινότητας.
6) Επέκταση κοιμητηρίων στους οικισμούς Ευμοίρου, Πετροχωρίου και Νέας Μορσίνης.
7) Μελέτη και κατασκευή νηπιαγωγείου στον οικισμό Ευμοίρου, σε υπάρχουσα Δημοτική έκταση,
πλησίον του Δημοτικού Σχολείου.
8) Κατασκευή γέφυρας οικισμού Λαμπρινού και ασφαλτόστρωση στην έξοδο του οικισμού προς τον
οικισμό Πετροχωρίου.
9) Επέκταση του δικτύου Φ.Ο.Π. στους οικισμούς της Κοινότητας.

10) Διαπλάτυνση δρόμου από τον οικισμό Ευμοίρου, ως την πρώην αστυνομική σχολή Ξάνθης και
ασφαλτόστρωση αυτής.
11) Διάνοιξη αγροτικών δρόμων, καθαρισμός από δέντρα και θάμνους και αποκατάσταση βατότητας
αυτών όπου χρειάζεται εντός των αγροκτημάτων της Κοινότητας.
12) Ανακατασκευή αποδυτηρίων και εργασίες συντήρησης γηπέδου Ευμοίρου.
13) Επισκευή κεραμοσκεπής, στεγανοποίηση Δημοτικού κτιρίου όπου στεγάζεται ο πολιτιστικός
σύλλογος Ευμοίρου.
14) Συντήρηση, επισκευές πρώην Δημοτικού σχολείου Πετροχωρίου, όπου σήμερα στεγάζεται ο
πολιτιστικός σύλλογος του οικισμού.
15) Δημιουργία ποδηλατοδρόμου από το κέντρο της πόλης προς την Κοινότητα Ευμοίρου.
16) Ανακατασκευή του παλιού ενιδρύου στον οικισμό Ευμοίρου.
17) Εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης χώρων εντός των κοιμητηρίων των οικισμών της
Κοινότητας.
18) Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή πλατείας στον οικισμό Νέας Μορσίνης.
19) Σχεδιασμός μελέτη και εργασίες για τη δημιουργία γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό
Πετροχωρίου.
20) Τοποθέτηση στάσης στον οικισμό Λεύκης, εργασίες συντήρησης και επισκευών στις υπάρχουσες
στάσεις όλων των οικισμών της Κοινότητας.
21) Κοπή και κλάδεμα δέντρων σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των οικισμών της Κοινότητας.
Προτάσεις για έργα που αφορούν τη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.
1) Αντικατάσταση σωλήνων ύδρευσης αμιάντου όπου υπάρχουν ακόμη στον οικισμό Ευμοίρου.
2) Αποχετευτικά έργα όμβριων υδάτων σε όλη τη Κοινότητα.
3) Μελέτη – εκτέλεση έργου για τη μεταφορά νερού από τις πηγές του Παραδείσου σε όλους τους
οικισμούς της Κοινότητας και ταυτόχρονη κατάργηση όλων των γεωτρήσεων.
4) Επέκταση αποχετευτικών δικτύων σε όλους τους οικισμούς της Κοινότητας.
5) Υδροδότηση οικισμού Λεύκης.
6) Περίφραξη υδατόπυργου στο άλσος Ευμοίρου.
7) Περίφραξη δεξαμενής στον οικισμό Νέας Μορσίνης.
8) Μελέτη, εκτέλεση έργου για την τοποθέτηση βοηθητικού αγωγού ύδρευσης από τον οικισμό
Λαμπρινού ως τη διασταύρωση Λεύκης για έκτακτη ανάγκη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11 / 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
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