ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12ο πρακτικό της συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων Ξάνθης, της 23ης
Νοεµβρίου 2016.
Αριθ. απόφασης 23
Περίληψη
Αίτηµα κατοίκων για αποκατάσταση οδοστρώµατος
επί της οδού Πετρίδη Κων/νου
Στα Κιµµέρια Ξάνθης και στο Κοινοτικό Κατάστηµα Κιµµερίων σήµερα 23 Νοεµβρίου 2016 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Κιµµερίων, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 44487/18-11-16 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:
Παρόντες
Μπουδούρ Χουσεϊν Χουσεϊν
Εµίν Ραµαδάν
Τοπ Ιµπραήµ Μπεσµέ

Απόντες
Μαλκότς Ορχάν
Μπαντάκ Μπεσήµ

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης, θέτοντας υπόψη των µελών, την αρ.πρωτ.44360/17-11-2016 αίτηση κατοίκων
της οδού Πετρίδη Κωνσταντίνου στα Κιµµέρια Ξάνθης η οποία αναφέρει τα εξής:
Παράκληση όπως επιληφθεί κάθε αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου για την ασφαλτόστρωση της µοναδικής
οδού ΠΕΤΡΙ∆Η ΚΩΝ/ΝΟΥ στο κέντρο των Κιµµερίων, η οποία παραµένει χωµατόδροµος χωρίς
υπερβολή εδώ και 15 χρόνια. Κατόπιν πολλών υποσχέσεων προ πενταετίας περίπου ήρθε συνεργείο,
έστρωσε µε χαλίκι, έκλεισε ένα φρεάτιο και κατόπιν υποδείξεως γείτονα να το ανοίξει ξανά προς
αποφυγήν πληµµύρας, το συνεργείο εγκατέλειψε και ακόµα περιµένουµε. Θεωρούµε πλέον απαράδεκτο
να µην µπορούµε να κυκλοφορήσουµε µε παιδικό καροτσάκι, οι υπερήλικες να δυσκολεύονται να
περπατήσουν στο χαλίκι και να πληµµυρίζει ο δρόµος από τις βροχοπτώσεις. Όπως καταλαβαίνεται το
αίτηµα είναι πλέον απαίτηση και άµεσα.
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
Την αρ.πρωτ.44360/17-11-2016 αίτηση κατοίκων της οδού Πετρίδη Κωνσταντίνου,
στα Κιµµέρια Ξάνθης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται προς την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου (∆/νση Τεχνική Υπηρεσία) την ασφαλτόστρωση της
χωµάτινης διανοιγµένης οδού (30-50µ.περίπου) του Α΄οικισµού, Πετρίδη Κωνσταντίνου, στα Κιµµέρια
Ξάνθης, (συνηµ. σχεδιάγραµµα) προκειµένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία πεζών, υπερήλικων και
ατόµων µε ειδικές ανάγκες

Η σηµερινή κατάσταση της οδού δυσχεραίνει την πρόσβαση των κατοίκων και των επισκεπτών τους,
ιδιαίτερα κατά τους χειµερινούς µήνες λόγω των βροχοπτώσεων και δεν παρέχει την απαιτούµενη
ασφάλεια πρόσβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 23/2016.
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 28-11-2016
Η γραµµατέας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων

Μαυροµάτη Αικατερίνη

