Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 5ης / 2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
Αριθμ.Απόφ. – 6 -

ΠΕΡΙ: Πρόταση για τη δημιουργία κόμβου στη
διασταύρωση Ευμοίρου προς τον οικισμό
ομογενών

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 20:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου, του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την με αριθμό 18237 / 23-5-2016 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 τρία (3) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση:
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1. Κυψελίδης Δημήτριος (Πρόεδρος)
1. Μπάτζιος Γεώργιος
2. Σπυριδόπουλος Σταύρος
2. Μπεζεμερλής Μιλτιάδης
3. Γερασιμίδης Ευστάθιος
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: Όπως όλοι γνωρίζουμε στην
είσοδο του οικισμού ομογενών Ευμοίρου υπάρχει μεγάλη κίνηση οχημάτων λόγω της ΒΙΟ.ΠΕ.Ξ. του οικισμού Ευμοίρου και του οικισμού των ομογενών. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους για τροχαία ατυχήματα και για
το λόγο αυτό παρακαλώ το συμβούλιο να προτείνουμε τη δημιουργία κόμβου στο σημείο 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 των άρθρων 81, 83 και 87 του Ν. 3852/2010
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Προτείνει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για το
σχεδιασμό, μελέτη και εκτέλεση έργου δημιουργίας κόμβου στην είσοδο του οικισμού των ομογενών
Ευμοίρου. Ο σύμβουλος κ. Γερασιμίδης Ευστάθιος πρότεινε να γίνει κυκλικός κόμβος διότι θα είναι καλύτερο για την οδική ασφάλεια από το να δημιουργηθεί μια νησίδα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6 / 2016
_______________________________________________________________________________________
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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