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ΘΕΜΑ
Κατάργηση και αποµάκρυνση συντριβανίου

Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας συνήλθε σήµερα, την 9η του
µηνός Ιουνίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16:00 µ.µ., το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αγίας Παρασκευής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:18520/οικ/2-62017 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύµβουλο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και
δηµοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ-ΤΖΙΩΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ-ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥ∆ΕΙΣ

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε η ορισθείσα ∆ηµοτική
υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης , Σαραφιανού Ειρήνη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία των µελών, µε παρόντα µέλη πέντε (5) µέλη από σύνολο
πέντε (5) µελών, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο και
εισηγούµενη το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι στην κεντρική πλατεία της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αγίας Παρασκευής υπάρχει ένα συντριβάνι το οποίο σήµερα δεν λειτουργεί. Στο
αναφερόµενο συντριβάνι υπάρχουν φθαρµένα και σκουριασµένα καλώδια, τα οποία θέτουν σε
κίνδυνο µικρά παιδιά που είναι θαµώνες της πλατείας, στην οποία παίζουν καθηµερινά λόγω
έλλειψης παιδικής χαράς, µε µεγάλο κίνδυνο πρόκλησης ατυχήµατος.Επίσης τόνισε ότι και όταν
το συντριβάνι είναι σε λειτουργία δηµιουργεί προβλήµατα στου θαµώνες της πλατείας που
κυρίως είναι µικρά παιδιά και άτοµα τρίτης ηλικίας, καθώς όταν φυσάει βρέχονται από βρώµικο
νερό. Επίσης συχνά υπερχειλίζει για µέρες και τα λιµνάζοντα νερά καθίστανται επικίνδυνα για
πεζούς και οδηγούς.∆εν συντηρείται σωστά, διότι δεν εµπλουτίζεται µε το απαραίτητο
αντιχλώριο και το νερό εντός δύο ηµερών πρασινίζει και έλκει σµήνος κουνουπιών.Επίσης όλα

τα αδέσποτα σκυλιά µαζεύονται περιµετρικά αυτού και δηµιουργούν εστία µόλυνσης.Σύµφωνα
µε το υπ.αρ. πρωτ. 17884/30-5-2017 έγγραφο ∆ιεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, το οποίο
έθεσε υπόψη των µελών του Τ.Σ., η συντήρηση και η αποκατάσταση του συντριβανίου θα
συµπεριληφθεί σε έργο συντήρησης Συντριβανιών ∆ήµου Θέρµης που βρίσκεται στη φάση
δηµοπράτησης.Η πρόεδρος είπε ότι είτε λειτουργεί είτε δεν λειτουργεί το συντριβάνι θέτει σε
κίνδυνο τους παρευρισκόµενους στη πλατεία, για αυτό και εισηγήθηκε την κατάργηση και
αποµάκρυνση του και στρώσιµο του χώρου που καταλαµβάνει σήµερα αυτό µε πλάκες
πεζοδροµίου.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Τα µέλη µετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου
ψηφίζουν ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
την κατάργηση και αποµάκρυνση του συντριβανίου ∆.Κ. Αγίας Παρασκευής και
στρώσιµο του χώρου που καταλαµβάνει σήµερα αυτό µε πλάκες πεζοδροµίου.

Η παρούσα κοινοποιείται στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προκειµένου να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποµάκρυνση του συντριβανιού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 4/2017.
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασµα

ΤΑ ΜΕΛΗ
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