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Κατασκευή φρεατίων

                                                                   
   Στην Περιστερά, στο γραφείο της Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 6η του μηνός Οκτωβρίου
του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., το  Συμβούλιο της  Κοινότητας Περιστεράς σε
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:36198/οικ/1-10-2020 έγγραφη Πρόσκληση του
Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου  89 παρ. 2 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ Α 133/19-7-2018) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Ντισλής Δημήτριος
2. Κώττη Βασιλική                                                                Ουδείς
3. Οικονόμου Γεώργιος
4. Γουλιός Δημήτριος
5. Βαρλάμης Δημήτριος

   Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική 
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.
    Αφού διαπιστώθηκε  η  απαρτία  των μελών,  αφού σε σύνολο πέντε(5)  μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε(5) μέλη,  ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το
 το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ,  είπε ότι είναι απαραίτητο να κατασκευαστούν δύο φρεάτια
με σιδερένιες σχάρες κατά μήκος του δρόμου στις παρακάτω περιοχές :α)στην διασταύρωση
οδού Αγίου Ανδρέα με οδό Φαρμακολύτριας(πίσω από το Κοινοτικό Κατάστημα) και β) Στο
τέλος οδού Οσίου Ευθυμίου με γωνία   και αρχή της Επαρχιακής οδού Λιβαδίου(θέση Σταυρός),
διότι  λόγω  της  μεγάλης  κατηφορικής  κλίσης  του  χωριού  και  μετά  από  βροχόπτωση
πλημμυρίζουν οικίες  που βρίσκονται χαμηλά και κινδυνεύουν οι  ζωές και  οι  περιουσίες  των
πολιτών. 
 Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .

  Τα μέλη  μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου  

ψηφίζουν ως εξής:
 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
        
   Εισηγούνται να κατασκευαστούν δύο φρεάτια με σιδερένιες σχάρες κατά μήκος του δρόμου 
στις παρακάτω περιοχές :α)στην διασταύρωση οδού Αγίου Ανδρέα με οδό Φαρμακολύτριας 
(πίσω από το Κοινοτικό Κατάστημα) και β) Στο τέλος οδού Οσίου Ευθυμίου με γωνία   και αρχή 
της Επαρχιακής οδού Λιβαδίου(θέση Σταυρός),         διότι λόγω της μεγάλης κατηφορικής 
κλίσης του χωριού και μετά από βροχόπτωση πλημμυρίζουν οικίες που βρίσκονται χαμηλά και 
κινδυνεύουν οι ζωές και οι περιουσίες των πολιτών. 



   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2020.                                                       
 

   Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος  Κοινότητας Περιστεράς

                                                 Ντισλής Δημήτριος


