Απόσπασμα από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6
Συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης της 30/05/2011
Απόφαση
12

Θέμα: “Καθαρισμός –Συντήρηση φρεατίων αγωγών
ομβρίων υδάτων ”

Στα Κιμμέρια σήμερα την 30-05-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στο Δημοτικό γραφείο
της Κοινότητας Κιμμερίων Ξάνθης , συνήλθε το Συμβούλιο Κιμμερίων , ύστερα από την υπ.αριθ.
25236/23-05-2011 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 τρείς [3].
Απόντες Σύμβουλοι
Παρόντες Σύμβουλοι
1.- Μπαντάκ Μπεσήμ
2.- Τόπ Σαλή Λουνιφέρ
3.- Μπουδούρ Χουσείν Χουσείν

1. Σιράκ Χασάν
2. 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 τον καθαρισμό και την
συντήρηση των φρεατίων των αγωγών ομβρίων υδάτων, των συνδετηρίων, των σχαρών,
καθώς επίσης και τον έλεγχο για παράνομες συνδέσεις οικιών σε όλο το δίκτυο της
Δημοτικής Κοινότητας.
Σε διάφορες περιοχές εξ αιτίας της μορφολογίας του εδάφους γεμίζουν συχνά οι
σχάρες από κλαδιά, φύλλα, πέτρες, οικοδομικά μπάζα, καθώς και κάθε λογής σκουπίδια
που φράζουν τα στόμια με αποτέλεσμα στις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις να
δημιουργούνται προβλήματα κυκλοφορίας με τα λιμνάζοντα νερά.
Επίσης από τις παράνομες συνδέσεις οικιών με το δίκτυο, υπάρχουν έντονες
δυσοσμίες και διαμαρτυρίες δημοτών μας.
Ο Πρόεδρος τέλος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και καθώς κρίνεται
απαραίτητο ο καθαρισμός και η συντήρηση φρεατίων αγωγών ομβρίων υδάτων και ο
έλεγχος για παράνομες συνδέσεις οικιών
Αποφασίζει ομόφωνα
Προτείνει τον καθαρισμό και την συντήρηση των φρεατίων αγωγών ομβρίων υδάτων σε
όλο το δίκτυο της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων .
Επίσης να γίνει έλεγχος για τυχόν παράνομες συνδέσεις οικιών.
Το έργο κρίνεται απαραίτητο διότι λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των έντονων
βροχοπτώσεων γεμίζουν τα φρεάτια συχνά με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα από τα
λιμνάζοντα νερά στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ 12.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Μπαντάκ Μπεσήμ

