ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2ο πρακτικό της συνεδρίασης της Κοινότητας Κιµµερίων Ξάνθης, της 10ης Σεπτεµβρίου 2020
Αριθ. απόφασης 2
Περίληψη
Επέκταση του δικτύου ύδρευσης στα βόρεια του
Οικισµού που βρίσκεται µετά το τέλος της οδού Ποσειδώνος
Στα Κιµµέρια Ξάνθης και στο Κοινοτικό Κατάστηµα Κιµµερίων, σήµερα 10 Σεπτεµβρίου 2020 ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση το Συµβούλιο της Κοινότητας Κιµµερίων
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν4365/2019,το άρθρο10 της Π.Ν.Π. << Κατεπείγοντα
µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης Κορωνοϊου COVIT 19 και της ανάγκης
περιορισµού της διάδοσής του>>,την αριθµ 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του
Ν. 3852/2010 προσαρµοσµένο στις προαναφερόµενες διατάξεις, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 22478/0709-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Εµίν Ογλού Αµέτ Ραµαδάν όπου επιδόθηκε κανονικά στον
καθένα από τα µέλη τoυ συµβουλίου , προκειµένου να συζητηθούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) µέλη
δηλαδή:

Παρόντες
Εµίν Ογλού Αµέτ Ραµαδάν
Σοφτά Κεµουράν
Χατζηµπεκτές Γιοξέλ
Μπουδούρ Ραµαδάν
Τοπ Σαλή Λουνιφέρ

Απόντες
Μαλκότς Ορχάν
Μπαντάκ Μπεσήµ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών του συµβουλίου το πρόβληµα
υδροδότησης που υπάρχει στα
τελευταία προς βορρά σπίτια του οικισµού που βρίσκεται µετά το τέλος της οδού Ποσειδώνος. Συνέπεια
αυτού του προβλήµατος είναι οι κάτοικοι καθηµερινά να ταλαιπωρούνται προκειµένου να ανταποκριθούν
ακόµη και στις στοιχειώδεις ανάγκες υγιεινής και καθαριότητας, κυρίως δε κατά τους θερινούς µήνες.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο της Κοινότητας Κιµµερίων να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
Ύστερα από συζήτηση, λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την σοβαρότητα του
προβλήµατος που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι της προαναφερόµενης περιοχής.
Καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 83/του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο
84/του Ν. 4555/2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει στη ∆ΕΥΑ του ∆ήµου Ξάνθης να προβεί σε όλα τα απαραίτητα έργα ,(κατασκευή δεξαµενής,
τοποθέτηση ποµόνας κ.α), για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στα. βόρεια του Οικισµού που
βρίσκεται µετά το τέλος της οδού Ποσειδώνος προκειµένου να λάβει τέλος η ταλαιπωρία των κατοίκων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 2/2020
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Ο Πρόεδρος
Εµίν Ογλού Αµέτ Ραµαδάν
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων µελών)

Ακριβές απόσπασµα
Κιµµέρια 10 -09-2020
Με εντολή ∆ηµάρχου
Η γραµµατέας τoυ Συµβουλίου της Κοινότητας Κιµµερίων

Τζατζίδου

Ευγενία

