Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 4ης /2012 συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Ευµοίρου του ∆ήµου Ξάνθης

Αριθµ.Απόφ. – 9 -

ΠΕΡΙ: Γνωµοδότηση Συµβουλίου ότι ο οικισµός
Λεύκης είναι αστική περιοχή.

Στο Εύµοιρο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 17 Ιουλίου 2012, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 19:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ευµοίρου, του ∆ήµου
Ξάνθης, ύστερα από την µε αριθµό 41671/9-7-2012 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.Μανουσαρίδης Νικόλαος
2.Μπακιρτζής Χαράλαµπος
3.Κώττη Καλλιόπη
4.Ξανθόπουλος Χρήστος
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κασάπης Πολύκαρπος, υπάλληλος του ∆ήµου Ξάνθης για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την
αίτηση του Πολιτιστικού- Περιβαλλοντικού και Αθλητικού Συλλόγου Λεύκης ΄΄ Οι Πρωτοπόροι ΄΄ µε
την οποία ζητούν τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου µας, καθώς και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου µας, ότι ο οικισµός Λεύκης της ∆ηµοτικής µας Κοινότητας είναι αστική περιοχή. Η γνωµοδότηση
αυτή απαιτείται, όπως αναγράφεται στην αίτηση του Συλλόγου, για να κινηθούν οι διαδικασίες από τις
αστικές συγκοινωνίες του ∆ήµου Ξάνθης, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισµού, του Στρατοπέδου Βανιάνου, καθώς και της Βιοµηχανικής περιοχή Λεύκης, πιλοτικά τουλάχιστον όπως µου ανέφερε ο
Πρόεδρος των αστικών συγκοινωνιών
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο µετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αίτηση
του Συλλόγου και αφού είδε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Εκφράζει τη θετική γνωµοδότησή του, ότι ο οικισµός Λεύκης της ∆ηµοτικής µας Κοινότητας είναι
αστική περιοχή
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 9/2012
_______________________________________________________________________________________
Μετά συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
Τα Μέλη
Τ.Σ.Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφές
Πιστό Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος
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