Απόσπασμα από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1
Συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης της 28/01/2013
Απόφαση
1

Θέμα: ¨ Διευθέτηση Χειμμάρρων¨

Στα Κιμμέρια σήμερα την 28η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στο Δημοτικό
γραφείο της Κοινότητας Κιμμερίων Ξάνθης , συνήλθε το Συμβούλιο Κιμμερίων , ύστερα από την
υπ.αριθ. 3592/23-01-2013 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 πέντε (5).
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1.- Μπαντάκ Μπεσήμ
2.- Μπουδούρ Χουσείν Χουσείν
3. Μπόζ Ραμαδάν
4. Τόπ Σαλή Λουνιφέρ
5. Κισά Γιουλτής
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Εμμανουηλίδης Θεόδωρος υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών.
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου ,εισηγούμενος το 1ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής .
Υπάρχουν χείμαρροι –ρέματα στον α΄και β΄ οικισμό, οι οποίοι από τους πρόποδες του
βουνού κατασκευάστηκαν σε σχήμα κυβοτοειδές ως αγωγοί ομβρίων υδάτων, διασχίζοντας
από Βορρά προς Νότο τους οικισμούς , κάτω από το οδόστρωμα ασφαλτοστρομένων
δρόμων .
Οι ανωτέρω αγωγοί καταλήγουν κάτω από την επαρχιακή οδό Ξάνθης –Κιμμερίων –
Ιάσμου χωρίς διέξοδο με αποτέλεσμα σε συνεχείς βροχοπτώσεις να καταστρέφονται
ιδιοκτησίες δημοτών .
Οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν διάνοιξης-διαπλάτυνσης και κατασκευής τεχνικών
έργων αποτελεί ένα βασικό αντιπλημμυρικό έργο για την περιοχή.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψιν τα παραπάνω που είπε ο Πρόεδρος καθώς επίσης
το απαραίτητο των τεχνικών εργασιών για την διευθέτηση των χειμάρρων και κατόπιν
διαλογικής συζήτησης
αποφασίζει ομόφωνα
Προτείνει την άμεση κατασκευή τεχνικών έργων στους δυο οικισμούς ¨Διευθέτηση
χειμάρρων της Δημοτικής Κοινότητος Κιμμερίων ¨ Δήμου Ξάνθης κάτω από την επαρχιακή
οδό όπου καταλήγουν και δεν υπάρχει διέξοδος. Να γίνουν διανοίξεις –διαπλατύνσεις όπου
κρίνεται αυτό απαραίτητο.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 1.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Κιμμέρια 31-01- 2013
Ο Πρόεδρος Συμβουλίου

Μπαντάκ Μπεσήμ

