ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 4ο πρακτικό της συνεδρίασης της Κοινότητας Κιµµερίων Ξάνθης, της 30ης Οκτωβρίου 2020
Αριθ. απόφασης 5
Περίληψη
Υποβολή προτάσεων για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράµµατος
∆ήµου Ξάνθης για το έτος 2021
Στα Κιµµέρια Ξάνθης και στο Κοινοτικό Κατάστηµα Κιµµερίων, σήµερα 30 Οκτωβρίου 2020 ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική 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 18318/13-3-2020,40/-31-3-2020 και 163/33282-29-5-2020,
και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 προσαρµοσµένο στις
προαναφερόµενες διατάξεις και ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 28660/26-10-20 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 τέσσερα (4)
µέλη δηλαδή:

Παρόντες
Εµίν Ογλού Αµέτ Ραµαδάν
Σοφτά Κεµουράν
Χατζηµπεκτές Γιοξέλ
Μπουδούρ Ραµαδάν

Απόντες
Μαλκότς Ορχάν
Μπαντάκ Μπεσήµ
Τοπ Σαλή Λουνιφέρ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Αντιδήµαρχος του ∆ήµου Ξάνθης κ. Καρά Οσµάν Χασάν Λεβέντ και
η υπάλληλος Τζατζίδου Ευγενία για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το θέµα της ηµερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των µελών του συµβουλίου ότι ενόψει της ψήφισης του τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου
Ξάνθης για το έτος 2021 πρέπει να προταθούν έργα τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
κατοίκων της Κοινότητας µας και παράλληλα θα συµβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής µας.
Με βάση τα παραπάνω, τα προτεινόµενα έργα για το 2021 είναι τα ακόλουθα:
Συντήρηση κτιρίου Κοινότητας – Εργασίες για πρόσβαση ΑΜΕΑ
Επέκταση ρυµοτοµικού σχεδίου
Μελέτη και κατασκευή πάρκων , παιδικών χαρών και χώρων αναψυχής
Κατασκευή πεζοδροµίων και ασφαλτοστρώσεις οδών εντός και εκτός του οικισµού
Επέκταση σχεδίου πόλεως
Επέκταση δικτύου ΦΟΠ
Συντήρηση και επισκευές σε όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία της Κοινότητας
∆ηµιουργία ποδηλατοδρόµου από την Πανεπιστηµιούπολη µέχρι το Γήπεδο στα Κιµµέρια
Αντικατάσταση στάσεων Αστικών Λεωφορείων

Εργασίες διαµόρφωσης µονοπατιού περιπάτου από την πεζογέφυρα δεξιά και αριστερά του ποταµού έως
το πρώτο φράγµα
Εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας (ορεινής και πεδινής) και κατασκευή τεχνικών έργων , όπου
χρειάζεται
Μελέτη και κατασκευή πεζογέφυρας Κιµµερίων
Καθαρισµός και επέκταση Αποχετευτικού δικτύου
Αντικατάσταση σωλήνων ύδρευσης αµιάντου
Περίφραξη ,καθαρισµός και συντήρηση δεξαµενών ύδρευσης.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
Ύστερα από συζήτηση, λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις προτάσεις που
κατέθεσε, τις διατάξεις των άρθρων 81,83,87του Ν.3852/2010 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τα
άρθρα 82, 84,88 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010 , καθώς και τις
ανάγκες του οικισµού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει στα πλαίσια της σύνταξης του τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου για το έτος 2021 τα
παρακάτω έργα τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την Κοινότητα Κιµµερίων
Συντήρηση κτιρίου Κοινότητας – Εργασίες για πρόσβαση ΑΜΕΑ
Επέκταση ρυµοτοµικού σχεδίου
Μελέτη και κατασκευή πάρκων , παιδικών χαρών και χώρων αναψυχής
Κατασκευή πεζοδροµίων και ασφαλτοστρώσεις οδών εντός και εκτός του οικισµού
Επέκταση σχεδίου πόλεως
Επέκταση δικτύου ΦΟΠ
Συντήρηση και επισκευές σε όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία της Κοινότητας
∆ηµιουργία ποδηλατοδρόµου από την Πανεπιστηµιούπολη µέχρι το Γήπεδο στα Κιµµέρια
Αντικατάσταση στάσεων Αστικών Λεωφορείων
Εργασίες διαµόρφωσης µονοπατιού περιπάτου από την πεζογέφυρα δεξιά και αριστερά του ποταµού έως
το πρώτο φράγµα
Εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας (ορεινής και πεδινής) και κατασκευή τεχνικών έργων , όπου
χρειάζεται
Μελέτη και κατασκευή πεζογέφυρας Κιµµερίων
Καθαρισµός και επέκταση Αποχετευτικού δικτύου
Αντικατάσταση σωλήνων ύδρευσης αµιάντου
Περίφραξη ,καθαρισµός και συντήρηση δεξαµενών ύδρευσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 5/2020
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 30 -10-2020
Με εντολή ∆ηµάρχου
Η γραµµατέας τoυ Συµβουλίου της Κοινότητας Κιµµερίων

Τζατζίδου

Ευγενία

