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       8/2019                                                                              ΘΕΜΑ                                                  
Ανάθεση διαχείρισης  & επίβλεψης εργασιών
στα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας.  

Στην  Σουρωτή,  στο  γραφείο  της  Τοπικής  Κοινότητας  συνήλθε  σήμερα,  την  11η  του  μηνός
Σεπτεμβρίου  του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00, το  Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Σουρωτής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:36299/6-9-2019 έγγραφη Πρόσκληση του
Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  89
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.  ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ                                         
2.  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                Κανείς
3.  ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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  2ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης, λαμβάνοντας  υπόψη  την
εγκύκλιο  αρ.88/2019(ΑΠ:59846/21-8-2019),  άρθρο  3,  παράγραφος  3.5-Υποχρεώσεις  συμβούλων
κοινοτήτων,  πρότεινε τον καταμερισμό και  την ανάθεση διαχείρισης & επίβλεψης εργασιών που θα
προκύψουν στην κοινότητα κατά τη θητεία του συμβουλίου σε διάφορους τομείς διοίκησης της, στα
μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας ως εξής:

1. Στον Πρόεδρο της κοινότητας Ασλάνη Θωμά την ανάθεση διαχείρισης & επίβλεψης εργασιών
που θα προκύψουν , στην καθαριότητα πρασίνου.

2. Στον Σύμβουλο Κοινότητας Τζιώλα Αναστάσιο την ανάθεση διαχείρισης & επίβλεψης που θα
προκύψουν για ΦΟΠ- άρδευση- ύδρευση.

3. Στον Σύμβουλο Κοινότητας Μπαλτατζή Νικόλαο την ανάθεση διαχείρισης & επίβλεψης που θα
προκύψουν για αθλητισμό-πολιτισμό.

4. Στον Σύμβουλο Κοινότητας Μπεζδεμιώτη Χαρίλαο την ανάθεση διαχείρισης & επίβλεψης που
θα  προκύψουν σχετικά με τις σχολικές μονάδες της κοινότητας.

5. Στην Σύμβουλο Κοινότητας Ευθυμιάδου Μαρία  τη διαχείριση & επίβλεψη εργασιών που θα
προκύψουν σε σχέση με τα κοιμητήρια-κοινοτικές  κτιριακές εγκαταστάσεις-αγροτικό ιατρείο
της κοινότητας. 

Ακόμη πρότεινε την ανάθεση εργασίας εκπροσώπησης της Κοινότητας Σουρωτής,σε διάφορους
φορείς και υπηρεσίες σε ομάδα τριών(3) Συμβούλων: α) Ασλάνης Θωμάς, β) Μπαλτατζής Νικόλαος, γ)
Μπεζδεμιώτης Χαρίλαος. 



Κατόπιν κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση
του Προέδρου  και ύστερα από διαλογική συζήτηση  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τον καταμερισμό και την ανάθεση διαχείρισης & επίβλεψης εργασιών που θα προκύψουν στην
κοινότητα  κατά  τη  θητεία  του  συμβουλίου  σε  διάφορους  τομείς  διοίκησης  της,  στα  μέλη  του
Συμβουλίου Κοινότητας ως εξής:

1. Στον Πρόεδρο της κοινότητας  Ασλάνη Θωμά την ανάθεση διαχείρισης & επίβλεψης που θα
προκύψουν , στην καθαριότητα πρασίνου.

2. Στον Σύμβουλο Κοινότητας Τζιώλα Αναστάσιο την ανάθεση διαχείρισης & επίβλεψης εργασιών
που θα προκύψουν για ΦΟΠ- άρδευση- ύδρευση.

3. Στον  Σύμβουλο  Κοινότητας  Μπαλτατζή  Νικόλαο  την  ανάθεση  διαχείρισης  &  επίβλεψης
εργασιών που θα προκύψουν για αθλητισμό-πολιτισμό.

4. Στον  Σύμβουλο  Κοινότητας  Μπεζδεμιώτη  Χαρίλαο  την  ανάθεση  διαχείρισης  &  επίβλεψης
εργασιών  που θα  προκύψουν σχετικά με τις σχολικές μονάδες της κοινότητας.

5. Στην Σύμβουλο Κοινότητας Ευθυμιάδου Μαρία την ανάθεση διαχείρισης & επίβλεψης εργασιών
που θα προκύψουν  σε  σχέση με τα κοιμητήρια-κοινοτικές  κτιριακές  εγκαταστάσεις-αγροτικό
ιατρείο της κοινότητας. 

Την  ανάθεση  εργασίας  εκπροσώπησης  της  Κοινότητας  Σουρωτής,σε  διάφορους  φορείς  και
υπηρεσίες,  σε  ομάδα  τριών(3)  Συμβούλων:  α)  Ασλάνης  Θωμάς,  β)  Μπαλτατζής  Νικόλαος,  γ)
Μπεζδεμιώτης Χαρίλαος. 

 Ο σύμβουλος Μπεζδεμιώτης Χαρίλαος  καταψήφισε την πρόταση και αντ΄ αυτού πρότεινε  την
ανάθεση διαχείρισης  & επίβλεψης εργασιών που θα προκύψουν  για  αθλητισμό-πολιτισμό σε
αυτόν, και  την ανάθεση διαχείρισης & επίβλεψης εργασιών  που θα  προκύψουν σχετικά με τις
σχολικές μονάδες της κοινότητας στον σύμβουλο Μπαλτατζή Νικόλαο.

 Η σύμβουλος Ευθυμιάδου Μαρία καταψήφισε την πρόταση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2019.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

                                                                 ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ


