Απόσπασμα από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4
Συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης της 21/03/2011
Απόφαση
10

Θέμα: “Συντήρηση-Καθαρισμός τσιμενταυλάκων
άρδευσης ”

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 4ο θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την άμεση κατασκευή του έργου
“Συντήρηση –Καθαρισμός των τσιμενταυλάκων άρδευσης’’ της κτηματικής περιφέρειας
Κιμμερίων για το 2011.
Τα ρέοντα ύδατα του χειμάρρου “Κυδωνέας ” Κιμμερίων που χρησιμοποιούνται για
αρδευτικούς σκοπούς, είναι πηγή ζωής για τους δημότες μας κατά τους θερινούς μήνες.
Το έργο κρίνεται απαραίτητο ,διότι λόγω της νέας καλλιεργητικής περιόδου που ξεκινά ,
οι δημότες που χρησιμοποιούν το αρδευτικό δίκτυο για το πότισμα των λαχανοκήπων
τους ,σε αρκετά σημεία έχει μπαζωθεί και καταστραφεί με αποτέλεσμα το νερό να
σπαταλάτε κατά την διαδρομή και να διαμαρτύρονται εις βάρος μας.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου καθώς κρίνεται
αναγκαίο η άμεση κατασκευή του έργου “Συντήρηση- Καθαρισμός των τσιμενταυλάκων
άρδευσης ’’για το 2011 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
Αποφασίζει ομόφωνα
Προτείνει την άμεση κατασκευή του έργου “ Συντήρηση - Καθαρισμός των
τσιμενταυλάκων άρδευσης ” της κτηματικής περιφέρειας Κιμμερίων για το 2011.
Η αξιοποίηση και διατήρηση του παλαιού αυτού αρδευτικού δικτύου κρίνεται
απαραίτητη με σωστές μελέτες και παρεμβάσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ 10.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Μπαντάκ Μπεσήμ

