Απόσπασμα από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 11
Συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης της 26/11/2013
Απόφαση
14

Θέμα: ¨ Γνωμοδότηση Συμβουλίου για δημιουργία
Κοινωνικού Λαχανόκηπου ¨

Στα Κιμμέρια σήμερα την 26η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 στο Δημοτικό
γραφείο της Κοινότητας Κιμμερίων Ξάνθης , συνήλθε το Συμβούλιο Κιμμερίων , ύστερα από την
υπ.αριθ. 66124/22-11-2013 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 τέσσερεις (4).
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1.- Μπαντάκ Μπεσήμ
1. Κισσά Γιουλτής
2.- Τόπ Σαλή Λουνιφέρ
3.- Μπουδούρ Χουσείν Χουσείν
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 συνεδρίασης του Συμβουλίου και εισηγήθηκε το
1 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη το υπ .αριθ.64937/18-11-2013 έγγραφο
του γραφείου Διοικητικής Μέριμνας και Διαφάνειας του Δήμου Ξάνθης με το ποίο
διαβιβάζεται η υπ, αριθ. 93/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης για την
δημιουργία Κοινωνικού Λαχανόκηπου στην κτηματική περιοχή Κιμμερίων.
ο

Η πρωτοβουλία αυτή , είναι μια καλή ευκαιρία σε μια εποχή που ο καθένας μας αναζητά
διεξόδους τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο , να καλύπτει τις πρωτογενής
ανάγκες του ,ενώ παράλληλα του δίνεται κίνητρο δημιουργίας, ένεργοποίησης και
συνύπαρξης με τους υπόλοιπους συνδημότες του .
Σας κάνω γνωστό ότι με την υπ αριθ .4/2008 απόφαση του (πρώην) Δημοτικού
Διαμερίσματος Κιμμερίων είχαμε προτείνει την δημιουργία Πάρκου Απασχόλησης
Ηλικιωμένων.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψιν την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν
διαλογικής συζήτησης
αποφασίζει ομόφωνα
Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη για την δημιουργία Κοινωνικού Λαχανόκηπου στον
χώρο έκτασης 10 στρεμμάτων στην περιοχή ¨Αλώνια¨, της κτηματικής περιοχής της
Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης .
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 14.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Κιμμέρια 27-11- 2013
Ο Πρόεδρος Συμβουλίου
Μπαντάκ Μπεσήμ

