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Από το πρακτικό της 5 /2011 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
ης

Αριθμ.Αποφ. – 8 -

ΠΕΡΙ: Αξιοποίηση πεδινού άλσους Ευμοίρου

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29 Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα
20:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, ύστερα από την με
αριθμό 18672/21-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε(5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη, άρχισε η
συνεδρίαση:
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1.Ανδρεάδης Αναστάσιος(Πρόεδρος)
1. Μπακιρτζής Χαράλαμπος
2.Μανουσαρίδης Νικόλαος
3.Κώττη Καλλιόπη
4.Ξανθόπουλος Χρήστος
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κασάπης Πολύκαρπος υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης, για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: Επειδή όλοι γνωρίζουμε την
κατάσταση που επικρατεί στο πεδινό άλσος Ευμοίρου και είναι επιθυμία όλων των κατοίκων και δική μας
φυσικά η αξιοποίηση του, πρέπει αυτό να προταθεί από το Συμβούλιο μας στις αρμόδιες υπηρεσίες για να
προβούν στις σχετικές ενέργειες για το σκοπό αυτό.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και είδε τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010
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1.Προτείνει την αξιοποίηση του πεδινού άλσους Ευμοίρου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
2.Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Σύμβουλος κ. Κώττη Καλλιόπη και είπε ότι: Ζητά από το Δήμο Ξάνθης
το νομικό καθεστώς του άλσους Ευμοίρου, το πρόγραμμα του Δήμου για το χώρο αυτό, τι ενέργειες έχουν
γίνει μέχρι σήμερα εδώ και 12 χρόνια περίπου και ο σχετικός φάκελος αυτού να ανατεθεί στους αρμοδίους
υπαλλήλους(μηχανικούς-περιβαλλοντολόγους κ.λ.π.). Από το Δασαρχείο Ξάνθης επίσης την αρμοδιότητά
του στο χώρο αυτό, τις προθέσεις του για την αξιοποίησή του ( πάγιο αίτημα όλων των κατοίκων της
περιοχής) και ειδικότερα το Δασαρχείο να επιληφθεί το θέμα του κινδύνου για πυρκαγιά, διότι εγκυμονεί
πολλούς κινδύνους για τους κατοίκους της περιοχής. Ακόμη πρόσθεσε ότι για όλα τα παραπάνω να
υπάρξουν γραπτές απαντήσεις από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2011
Μετά συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Τ.Σ.Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφές
Πιστό Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

