Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 3ης / 2018 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
Αριθμ.Απόφ. – 4 -

ΠΕΡΙ: Ενημέρωση Συμβουλίου, συζήτηση για
διάφορα θέματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα, κατάθεση προτάσεων.
Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 3 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την με αριθμό 22199/27-7-2018 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. Σπυριδόπουλος Σταύρος (Πρόεδρος)
Κανένας
2. Κυψελίδης Δημήτριος
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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το Συμβούλιο για διαφορα θέματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα, άκουσε προτάσεις των συμβούλων και έγινε διαλογική
συζήτηση. Ο σύμβουλος κ.Γερασιμίδης Ευστάθιος πρότεινε να γίνει καθαρισμός των ρεμάτων που βρίσκονται πάνω από τον οικισμό Ευμοίρου προς Ν. Μορσίνη και πάνω από τον οικισμό Ν. Μορσίνη προς
Π. Μορσίνη. Επίσης πρότεινε να γίνει οριοθέτηση της οδού ΄΄Ηρακλείου΄΄ στον οικισμό Ευμοίρου και
κατασκευή αποχετευτικού δικτύου όμβριων υδάτων στην ίδια οδό, γιατί υπάρχει έντονο πρόβλημα στα
υπόγεια των κατοικιών. Ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνει αποκατάσταση βατότητας του αγροτικού δρόμου
που βρίσκεται παραπλεύρως της πρώην βιοτεχνίας Πασχαλίδη στο 5ο χλμ. Ξάνθης-Λεύκης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81, 83 και 87
του Ν. 3852/2010
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του και προτείνει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης την εκτέλεση των παρακάτω έργων ως εξής:
1) Καθαρισμός ρεμάτων Ευμοίρου και Ν. Μορσίνης.
2) Οριοθέτηση της οδού ΄΄Ηρακλείου΄΄ στον οικισμό Ευμοίρου και κατασκευή αποχετευτικού δικτύου
όμβριων υδάτων.
3) Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δρόμου παραπλεύρως πρώην βιοτεχνίας Πασχαλίδη, στο 5ο
χλμ. Ξάνθης – Λεύκης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4 / 2018
_______________________________________________________________________________________
Μετά συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Τ.Σ.Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφές
Πιστό Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

