Απόσπασμα από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4
Συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης της 21/03/2011
Απόφαση
7

Θέμα: “Προτάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου
Ξάνθης έτους 2011 της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων ”

Στα Κιμμέρια σήμερα την 21-03-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημοτικό γραφείο
της Κοινότητας Κιμμερίων Ξάνθης , συνήλθε το Συμβούλιο Κιμμερίων , ύστερα από την υπ.αριθ.
12565/15-03-2011 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.- Μπουδούρ Χουσείν Χουσείν
3.- Τόπ Σαλή Λουνιφέρ
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 της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το άρθρο 86
παρ. 4 του Ν 3852/2010 όπου πρέπει να καταθέσουμε προτάσεις-έργα για το τεχνικό
πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2011 της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων.
Έργα προτεραιότητας ,έργα που θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα μας και θα
ενισχύσουν την αισθητική ,τις υποδομές για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.
Στα εκτελούμενα έργα
1) Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Κιμμερίων (Ανατολικό-Δυτικό).
Να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση πρώτα μέσα στους οικισμούς και στη συνέχεια να
επεκταθεί εκτός οικισμού.
2) Κατασκευή αποχετευτικού στους οικισμούς Κιμμερίων (Ανατολικό-Δυτικό). Να
ολοκληρωθεί πρώτα μέσα στον οικισμό και στη συνέχεια σε σημεία εκτός οικισμού.
Προτάσεις για νέα έργα
1) Δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίων .Ως
γνωστόν η κτηνοτροφία μας είναι αρκετά μεγάλη 15.339 περίπου αιγοπρόβατα και
πρέπει να την βελτιώσουμε περισσότερο.
2) Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου. Κρίνεται απαραίτητο επιθυμία των δημοτών
μας.
3) Αντιπλημμυρικά έργα Μελέτες ,καθαρισμός, συντήρηση τάφρου βόρεια του
οικισμού, κατασκευή σαζανέτ στον χείμαρρο «Κυδωνέας» στην δυτική πλευρά άνω
της γέφυρας και καθαρισμός της κοίτης, κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στην
οδό Ποσειδώνος στον β΄ οικισμό
4) ΄Εργα πυροπροστασίας ώστε να προστατευθεί περιμετρικά το δάσος αλλά και οι
δύο οικισμοί από ενδεχόμενη πυρκαγιά .Συνέχιση διάνοιξης δρόμου καθότι γίνεται
και οριοθέτηση με την δασική έκταση.
5) Διευθέτηση-Αξιοποίηση χειμάρρου «Κυδωνέας» Κιμμερίων με μονοπάτι περιπάτου
αναψυχής άνω της γέφυρας έως τον καταρράχτη μήκους 800 μέτρων περίπου.
……………………..

6) Βελτίωση –Συντήρηση εξωτερικού δημοτικού φωτισμού. Δεν γίνεται επαρκής
συντήρηση ,υπάρχουν φωτιστικά με καμένες λάμπες, φωτιστικά σώματα χωρίς
προστατευτικά .Γενικά εικόνα εγκατάλειψης. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα.
7) Συνέχιση ποδηλατόδρομου έως την είσοδο του α΄ οικισμού Κιμμερίων.
8) Συνέχιση –Αποπεράτωση πεζοδρομίων επί της οδού Εθνικής Αντίστασης έως το
γήπεδο.
9) Συνέχιση –Αποπεράτωση πεζοδρομίων επί της οδού Μικράς Ασίας έως την συμβολή
της οδού Εθνικής Αντίστασης.
10) Κατασκευή πεζοδρομίων επί της κεντρικής εισόδου εντός του οικισμού επί της οδού
Αμφέραου.
11) Συντήρηση ορεινών και πεδινών αγροτικών δρόμων. Υπάρχουν στον ορεινό όγκο
πολλοί κτηνοτρόφοι που με δυσκολία ανεβάζουν τις ζωοτροφές τους κατά την
χειμερινή περίοδο και κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων.
12) Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων γύρω από το γήπεδο, κατασκευή γηπέδου
5χ5,Μπάσκετ, Βόλευ.
13) Ανάπλαση χώρου κόμβου Κιμμερίων –Πηγαδίων. Με μια μικρή παρέμβαση θα
μπορούσε να αλλάξει η εικόνα της περιοχής.
14) Προώθηση της ανακύκλωσης στη Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων. Ενημέρωση τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης από την Υπηρεσία Καθαριότητας όπου κρίνεται
απαραίτητο.
15) Τοποθέτηση δύο (2) πινακίδων σήμανσης στα όρια του οικισμού όπου να
αναγράφεται ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ καθώς
και μία (1) στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία.
Ο Πρόεδρος τέλος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου , το άρθρο 86 παρ.4 του Ν
3852/2010 καθώς κρίνεται απαραίτητο να κατατεθούν προτάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα
του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2011 της Δημοτικής Κοινότητας και κατόπιν διαλογικής
συζήτησης.
Αποφασίζει ομόφωνα
Δέχεται την εισήγηση του Προέδρου σχετικά με τις προτάσεις έργων για την
κατάρτιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2011.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ 7.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Μπαντάκ Μπεσήμ

