ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων Ξάνθης, της
30ης Αυγούστου 2016.
Αριθ. απόφασης 16
Περίληψη
∆ιατύπωση γνώµης για τη σύναψη Προγραµµατικής
Σύµβασης (∆ιάνοιξη δρόµου Γ΄Κατηγορίας Ρύµη-Πόρτα
σε δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις των ∆ήµων
Αβδήρων και Ξάνθης).

Στα Κιµµέρια Ξάνθης και στο Κοινοτικό Κατάστηµα Κιµµερίων, σήµερα 30 Αυγούστου 2016 ηµέρα
Τρίτη και ώρα 18.30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Κιµµερίων, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 31761/26-08-16 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 τέσσερα (4)
µέλη δηλαδή:
Παρόντες
Μπουδούρ Χουσεϊν Χουσεϊν
Εµίν Ραµαδάν
Μαλκότς Ορχάν
Μπαντάκ Μπεσήµ

Απόντες
Τοπ Ιµπραήµ Μπεσµέ

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών την αρ. πρωτ. 36484/12-8-2015 αναφορά της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Ξάνθης (και τα συνηµµένα δικαιολογητικά αυτής), σύµφωνα µε την οποία ο ∆ήµος
Αβδήρων προτίθεται να συνάψει προγραµµατική σύµβαση µε την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας
–Θράκης, ώστε να συνταχθεί µελέτη και να εκτελεστούν δασοτεχνικά έργα οδοποιίας «∆ιάνοιξη δρόµου
Γ΄Κατηγορίας Ρύµη-Πόρτα σε δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις των ∆ήµων».
Για το λόγο αυτό και δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος του αναπτύγµατος του προτεινόµενο
δασόδροµου βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων ∆ήµου Ξάνθης (∆ηµοτική Κοινότητα Κιµµερίων)
απαιτείται : α) Έκφραση γνώµης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων και
β) Σύµφωνη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ξάνθης.
Στη συνέχεια ζήτησε από µέλη να αποφασίσουν σχετικά.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΉΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη
Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν.3852/2010.
Την αρ. πρωτ. 36484/12-8-2015 αναφορά της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Ξάνθης.
Το αριθµ. πρωτ. 8876/11-5-2015 έγγραφο του ∆ήµου Αβδήρων και τα συνηµµένα δικαιολογητικά αυτού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη του, σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ. 2 του Ν.3852/10, για τη µελέτη,
εκτέλεση και κατασκευή του συγκεκριµένου δασοδρόµου Γ΄ κατηγορίας µε τα χαρακτηριστικά αυτού
που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση, στο σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης και στα
χαρτογραφικά διαγράµµατα, τα οποία επισυνάπτονται στο (1) συνηµµένο έγγραφο του ∆ήµου Αβδήρων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 15/2016.
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 30-08-2016
Η γραµµατέας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων

Μαυροµάτη Αικατερίνη

