ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 1ο πρακτικό της συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων Ξάνθης, της 15ης
Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. απόφασης 2
Περίληψη
Αίτηµα συντήρησης αρδευτικών αυλάκων
εν΄ όψη εαρινής περιόδου
Στα Κιµµέρια Ξάνθης και στο Κοινοτικό Κατάστηµα Κιµµερίων σήµερα 15 Φεβρουαρίου 2016 ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Κιµµερίων ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 4465/9-02-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Μπουδούρ
Χουσεϊν Χουσεϊν, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα µέλη τoυ συµβουλίου σύµφωνα µε το
άρθρο 88 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειµένου να συζητηθούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και να
ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Ξάνθης Μαυροµάτη Αικατερίνη για την τήρηση
των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) µέλη
δηλαδή:
Απόντες
Μαλκότς Ορχάν
Μπαντάκ Μπεσήµ

Παρόντες
Μπουδούρ Χουσεϊν Χουσεϊν
Εµίν Ραµαδάν
Τοπ Ιµπραήµ Μπεσµέ

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών την ανάγκη συντήρησης, επισκευής και καθαρισµού των αρδευτικών
αυλάκων της περιοχής, εν όψη της εαρινής περιόδου. Πρέπει να γίνει τόσο η κοπή χόρτων στους αύλακες
µε ειδικό µηχάνηµα όσο και η συντήρησή τους όπου υπάρχουν ζηµιές, χρησιµοποιώντας τα απαιτούµενα
µηχανήµατα. Η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε την προηγούµενη χρονιά (2015) µας έφεραν
αντιµέτωπους µε την αγανάκτηση των κατοίκων και τα καθηµερινά τους παράπονα. Επισήµανε επίσης
ότι η µη πραγµατοποίηση συντήρησης και καθαρισµού των αυλάκων, έχει ως συνέπεια το νερό να
διέρχεται από τους αγροτικούς δρόµους και να τους διαβρώνει σε επικίνδυνο βαθµό, καθιστώντας τους
σχεδόν απροσπέλαστους, από τα συµβατικά οχήµατα.
Στη συνέχεια ζήτησε από τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΉΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου (∆/νση Τεχνική Υπηρεσία, ∆/νση Περιβάλλοντος &
Ποιότητας Ζωής), την συντήρηση, επισκευή και καθαρισµό των αρδευτικών αυλάκων της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Κιµµερίων, εν όψη της εαρινής περιόδου. (κοπή χόρτων, αποκατάσταση ζηµιών, κ.λ.π.)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 2/2016.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Ο Πρόεδρος
Μπουδούρ Χουσεϊν Χουσεϊν
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων µελών)

Ακριβές απόσπασµα
Ξάνθη 18-02-2016
Η γραµµατέας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων

Μαυροµάτη Αικατερίνη

