Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 7ης / 2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
Αριθμ.Απόφ. – 17 -

ΠΕΡΙ: Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στον
οικισμό Λεύκης.

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26 Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 20:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτ. Κοινότητας Ευμοίρου, του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την με αριθμό 31230 / 22-8-2016 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 τέσσερα (4) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση:
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1. Κυψελίδης Δημήτριος (Πρόεδρος)
1. Μπάτζιος Γεώργιος
2. Σπυριδόπουλος Σταύρος
3. Γερασιμίδης Ευστάθιος
4. Μπεζεμερλής Μιλτιάδης
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κασάπης Πολύκαρπος, υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την
αναφορά της προϊσταμένης του τμήματος μελετών έργων συγκοινωνιακών, υδραυλικών & εγγειοβελτιωτικών της Δ. Τ. Υ. του Δήμου Ξάνθης, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και αφορά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στον οικισμό Λεύκης της Δημοτικής μας Κοινότητας. Συγκεκριμένα η
υπηρεσία προτείνει την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό ανάμεσα στην πλατεία
του οικισμού και στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου με σκοπό την ενίσχυση
της ασφάλειας της οδού και την αποφυγή προβλημάτων λόγω της διέλευσης φορτηγών και αγροτικών
μηχανημάτων. Για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης θα τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης
στάσης και στάθμευσης ( Ρ-40: Απαγορεύεται η στάση & στάθμευση ).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αναφορά της Δ. Τ. Υ. του Δήμου Ξάνθης και είδε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 81, 83 και 87 του Ν.
3852/2010
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Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στην οικισμό Λεύκης, όπως
αυτά προτείνονται από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ξάνθης και συγκεκριμένα τα εξής: Απαγόρευση στάσης και
στάθμευσης οχημάτων στην οδό ανάμεσα στην πλατεία και στην εκκλησία Αγίων Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου του οικισμού, για την ενίσχυση της ασφάλειας της οδού και την αποφυγή προβλημάτων λόγω της
διέλευσης φορτηγών και αγροτικών μηχανημάτων. Για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης θα τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης ( Ρ-40: απαγορεύεται η στάση & στάθμευση).
Επισημαίνεται ότι η οδός στην οποία προτείνεται η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν εμπίπτει στην
εξαίρεση των παρ.1α, 1β, 1γ του άρθρου 82 του Ν.3463/2006.Το παραπάνω προτεινόμενο μέτρο εμπίπτει
στην περίπτωση του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «ΚΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.9 του
Ν.4313/2014.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17 / 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

ΚΥΨΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

