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Ενημέρωση Συμβούλων

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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  ενημέρωσε το συμβούλιο  για
τους  επαναλαμβανόμενους  βανδαλισμούς  που  συνέβησαν  στον  αύλειο  χώρο  του  Νηπιαγωγείου
Σουρωτής κυρίως κατά τις βραδυνές και πρώτες πρωινές ώρες. Τόνισε δε ότι ως μέτρο αποτροπής των
βανδαλισμών  τοποθετήθηκαν  κάμερες  επίβλεψης  στο  χώρο  και  τοποθετήθηκαν  προβολείς  για  τον
καλύτερο φωτισμό του, και πρότεινε να κλειδώνει η εξώπορτα της αυλής μετά τις 21:30μ.μ. καθώς και
την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων πρόσβασης στον αύλειο χώρο μετά την αναφερόμενη ώρα,
καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών στον εξοπλισμό(κούνιες, κάδους κλπ).

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα κοιμητήρια της κοινότητας και ειδικά στο χωνευτήριο που έχει
δημιουργηθεί εκεί, το οποίο χρειάζεται περαιτέρω διαμόρφωση , καθώς και στην αποκατάσταση της
περίφραξης του χώρου.

Τέλος  ενημέρωσε  το  συμβούλιο  για  την  ύπαρξη  συγκεκριμένου  περιφραγμένου  δημοτικού
χώρου για την απόθεση ογκωδών αντικειμένων από τους κατοίκους, ώστε αυτά να μην αφήνονται δίπλα
στους κάδους καθαριότητας,  και πρότεινε την τοποθέτηση σχετικών ενημερωτικών πινακίδων, καθώς
και την απασχόληση μόνιμου υπαλλήλου για την επίβλεψη του.

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



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να απαγορευτεί η πρόσβαση στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Σουρωτής μετά τις
21:30μ.μ. και την χρήση κλειδαριάς, καθώς και απαγορευτικών πινακίδων, ως μέτρα για
την αποτροπή των βανδαλισμών που σημειώνονται σε αυτόν.

2. Να γίνει  περαιτέρω διαμόρφωση στο χωνευτήριο των κοιμητηρίων, καθώς και αποκατάσταση
της περίφραξης τους.

3. Να γίνει ενημέρωση των κατοίκων για την ύπαρξη συγκεκριμένου χώρου απόθεσης ογκωδών
απορριμμάτων και τη χρήση αυτού, καθώς και την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2019.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

                                                                 ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ


