ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από

το

πρακτικό

Συµβουλίου

2/02-03-2016

τακτικής

συνεδρίασης

του

της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου του ∆ήµου

Θέρµης.
Αριθµ. Απόφ. 4/2016
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε την κατασκευή γέφυρας στην

Κεντρική είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Σχολαρίου.
Στο Κάτω Σχολάρι και στο Κοινοτικό κατάστηµα σήµερα, την 02-03-2016
ηµέρα

Τετάρτη

και ώρα

18.00

µ.µ. συνήλθε

, το

Τοπικής κοινότητας Κ.Σχολαρίου , ύστερα από την

Συµβούλιο της

7065/02-03-2016

πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζήση Νικολάου που δηµοσιεύτηκε στο
Κοινοτικό Κατάστηµα και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε κάθε µέλος του Τ.Σ.
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για συζήτηση και λήψη αποφάσεως
στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία επειδή σε σύνολο 3 µελών, βρέθηκαν παρόντα 3 µέλη ως
εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα. Φιργαδά
του ∆ήµου Θέρµης

Μαριάνθη, υπάλληλος

για την τήρηση των πρακτικών του Συµβουλίου

σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.299/11-02-2015 απόφαση του ∆ηµάρχου
Θέρµης.

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο
θέµα της
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα εξής:
Μετά από τα φαινόµενα των κατολισθήσεων και των καθιζήσεων που
παρατηρήθηκαν στην δυτική πλευρά της Κεντρικής εισόδου της Τοπικής
Κοινότητας Κ.Σχολαρίου και όπως είχαµε επισηµάνει στο Τεχνικό Πρόγραµµα
2016 για τα έργα υποδοµών της Τοπικής Κοινότητας Κ.Σχολαρίου
προτείνοντας την εκτέλεση του έργου αριθµ. 6 <<Κατασκευή γέφυρας στην

Κεντρική είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Σχολαρίου>>, κρίνεται απαραίτητο
για την ασφάλεια των διερχόµενων αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και πεζών ,η
άµεση και έγκαιρη κατασκευή του έργου ώστε να αποφευχθεί η αποκοπή του
δρόµου και κατ΄επέκταση η κεντρική είσοδός του χωρίου να µην είναι
προσβάσιµη από κανέναν.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας να προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες άµεσα για την εκτέλεση του έργου της κατασκευής
της γέφυρας στην κεντρική είσοδο του χωρίου της Τοπικής Κοινότητας
Κ.Σχολαρίου .

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 4/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό,
υπογράφεται ως
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως
παρακάτω .
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Σ

(ακολουθούν
υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

