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Από το πρακτικό της 5ης /2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
Αριθμ.Απόφ. – 21 -

ΠΕΡΙ: Πρόταση για τη διαμόρφωση χώρου
γηπέδου οικισμού Πετροχωρίου.

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την με αριθμό 53327/10-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε
στον κάθε Σύμβουλο χωριστά και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση:
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1. Κυψελίδης Δημήτριος (Πρόεδρος)
Κανένας
2. Σπυριδόπουλος Σταύρος
3. Μπάτζιος Γεώργιος
4. Γερασιμίδης Ευστάθιος
5. Μπεζεμερλής Μιλτιάδης
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κασάπης Πολύκαρπος, υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: Στον οικισμό Πετροχωρίου
και συγκεκριμένα το αριθμ.70 οικόπεδο στο 22ο Ο.Τ. με έκταση 2.242 τ.μ. που είναι χαρακτηρισμένο ως
πάρκο, χρησιμοποιείται σήμερα από τα παιδιά του οικισμού ως γήπεδο ποδοσφαίρου, είναι περιφραγμένο
και εντός αυτού υπάρχουν τέρματα. Αυτό έγινε διότι ο χώρος που είναι χαρακτηρισμένος ως γήπεδο στον
οικισμό Πετροχωρίου, είναι μακριά εκτός του οικισμού, δεν έχει διαμορφωθεί ποτέ διότι έχει μεγάλες
υψομετρικές διαφορές και ως εκ τούτο η δαπάνη για τη διαμόρφωσή του θα είναι μεγάλη. Για το λόγο
αυτό να προτείνουμε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να διαμορφωθεί ο συγκεκριμένος χώρος
εντός του οικισμού, με τη διάστρωση κατάλληλων υλικών, την τοποθέτηση βρύσης και με διάφορες άλλες
μικροεργασίες που δεν απαιτούν ιδιαίτερο οικονομικό κόστος και δε θα δημιουργούν πρόβλημα
μελλοντικά στη δημιουργία πάρκου όποτε αυτό αποφασισθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
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 διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010
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Προτείνει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για τη
διαμόρφωση του χώρου που αναγράφεται στην εισήγηση του Προέδρου και χρησιμοποιείται ως γήπεδο
στον οικισμό Πετροχωρίου, με τη διάστρωση κατάλληλων υλικών, την τοποθέτηση βρύσης και διάφορες
άλλες μικροεργασίες που θα απαιτηθούν.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21 / 2014
_______________________________________________________________________________________
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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