Απόσπασμα από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5
Συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης της 28/04/2011
Απόφαση
11

Θέμα.: ‘Aίτημα παραχώρησης έκτασης δημοσίου
( ΒΚ) για δημιουργία παιδικής χαράς ‘’

Στα Κιμμέρια σήμερα την 28-04-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 στο Δημοτικό γραφείο της
Κοινότητας Κιμμερίων Ξάνθης , συνήλθε το Συμβούλιο Κιμμερίων , ύστερα από την υπ.αριθ.
18514/20-04-2011 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε εις ένα
έκαστον των Συμβούλων.
Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι νόμιμος απαρτία δεδομένου επί συνόλου 5 μελών ευρέθηκαν
παρόντες τέσσερις [4].
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1.- Μπαντάκ Μπεσήμ
1. Σιράκ Χασάν
2.- Τόπ Σαλή Λουνιφέρ
3.- Μπουδούρ Χουσείν Χουσείν
4.- Μπόζ Ραμαδάν
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Εμμανουηλίδης Θεόδωρος υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών.
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Συμβουλίου και αφού
εισηγήθηκε το 1ο θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου αίτημα προς την Κτηματική
Υπηρεσία του Δημοσίου, την παραχώρηση οικοπέδου 60 τμ περίπου στα Κιμμέρια εντός
οικισμού άνευ ανταλάγματος κατά χρήση προς τον Δήμο Ξάνθης, για την δημιουργία
Παιδικής Χαράς ( υπ αριθ. ΒΚ 2678).
Το ανωτέρω οικόπεδο μισθώνεται από την Κτηματική Υπηρεσία σε ιδιώτη κάτοικο
Κιμμερίων που δεν επιθυμεί την συνέχιση της μίσθωσης και παραιτείται.
Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται επί της οδού Τσαμούρ Χαλήλ και Σκαπτής Υλης.Οι
πράσινες αυτές γωνιές προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες στην ποιότητα ζωής των
κατοίκων.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν
διαλογικής συζήτησης
Αποφασίζει ομόφωνα
Προτείνει να γίνει παραχώρηση του υπ αριθ. ΒΚ 2678 ακίνητο οικόπεδο της
Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, έκτασης 60 τμ περίπου, άνευ ανταλάγματος κατά
χρήση προς τον Δήμο Ξάνθης για την δημιουργία Παιδικής Χαράς.
Το ανωτέρω οικόπεδο βρίσκεται επί της οδού Τσαμούρ Χαλήλ και Σκαπτής Υλης στα
Κιμμέρια Ξάνθης.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ 11.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Μπαντάκ Μπεσήμ

