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      Ενημέρωση Συμβούλων

Στην Σουρωτή,   συνήλθε σήμερα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα
Παρασκευή   και  ώρα  18:00,  το   Συμβούλιο  της   Κοινότητας  Σουρωτής  δια
περιφοράς(  email,  τηλέφωνο)   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) όπου κατά το διάστημα λήψης των μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως
συλλογικών  οργάνων  των  ΟΤΑ  α’  και  β’  βαθμού  και  των  διοικητικών  συμβουλίων  των
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις
προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
είτε  διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο,   σε τακτική  συνεδρίαση
ύστερα από την αρ.πρωτ: 10706/15-2-2021 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του , η οποία
επιδόθηκε σε κάθε  Σύμβουλο Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  89  του Ν.
4555/2018(ΦΕΚ  Α  133/19-7-2018)  και  δημοσιεύτηκε  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της
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.  ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ                                                                
2.  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                   ΚΑΝΕΙΣ
4. ΜΠΕΖΔΕΜΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
5. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

   Για  την  τήρηση  των  πρακτικών  της  συνεδρίασης,  παραβρέθηκε   η  ορισθείσα  Δημοτική
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος   το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης,  έθεσε  υπόψη του
συμβουλίου την γραπτή εισήγηση :

1.  « Στην  με  αρ.15/2020  απόφαση  που  είχαμε  πάρει  για  μικρά  κομμάτια
ασφαλτοστρώσεων εκτός σχεδίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗ , δεν γίνεται να
υλοποιηθούν(αυτό προβλέπει ο νόμος για μικρά κομμάτια δρόμου ασφαλτοστρώσεις) και
αντ’ αυτού, μετά από επικοινωνία και αυτοψία του Δημάρχου με τους Προέδρους των
κοινοτήτων Σουρωτής,  Βασιλικών,  Αγίας Παρασκευής και Ταγαράδων αποφασίστηκε
ομόφωνα η υλοποίηση του δρόμου από το κλειστό γυμναστήριο Βασιλικών εως και τους
Ταγαράδες μια χιλιομετρική απόσταση 10χιλ. με διάνοιξη και ασφαλτόστρωση έτσι ώστε
να εξυπηρετούνται από αυτό το δρόμο, με πολύ καλύτερες συνθήκες οι κάτοικοι που
μένουν στη γραμμή αυτών των περιοχών. Όπως επίσης και μετακίνηση μαθητών προς το
κλειστό γυμναστήριο, ΕΠΑΛ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ.

2. Στα  πλαίσια  των  κινήσεων  που  κάναμε  για  την  κατάσταση  παλαιών  και  κάδων  με
διάφορες βλάβες,  έγινε καταμέτρηση σε όλους τους οικισμούς,  παλιό και νέους,  των
κάδων. Σύνολο 35 κάδοι ανακύκλωσης από τους οποίους οι 15 αντικαταστάθηκαν οι 18
ήταν εντάξει και οι δύο διορθώθηκαν. Κάδοι απορριμμάτων 60. Οι 31 είναι εντάξει,οι 28
αντικαταστάθηκαν με νέους και ένας επιδιορθώθηκε».



Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  το  συμβούλιο  να  αποφασίσει  σχετικά.  Το  Συμβούλιο
ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του  προέδρου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συμφωνούν  με  τις  προτάσεις  του  Προέδρου,  για  τα  θέματα  ,  για  τα  οποία  ενημέρωσε  το
Συμβούλιο, και με τις ενέργειες που προτείνονται για την διευθέτηση τους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2021

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

                                                      
                                                          ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ


