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Μελέτη  και  εκτέλεση  έργων  για  λόγους
αντιπυρικής  προστασίας  στην  κοινότητα
Περιστεράς

                                                                   
  Στην  Περιστερά,  στο  γραφείο  της  Κοινότητας  συνήλθε  σήμερα,  την  5η  του  μηνός
Φεβρουαρίου  του  έτους  2020,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  16:00  μ.μ.,  το   Συμβούλιο  της
Κοινότητας Περιστεράς σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:3817/οικ/30-1-2020
έγγραφη  Πρόσκληση  του  Προέδρου  του  ,  η  οποία  επιδόθηκε  σε  κάθε  Τοπικό  Σύμβουλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  89 παρ. 2 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. Ντισλής Δημήτριος
2. Κώττη Βασιλική                                                                Ουδείς
3. Οικονόμου Γεώργιος
4. Γουλιός Δημήτριος
5. Βαρλάμης Δημήτριος

   Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική 
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.
   Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών, αφού σε σύνολο πέντε(5) μελών βρέθηκαν παρόντα
πέντε(5) μέλη,  ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το
 το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , είπε στην κοινότητα Περιστεράς,  στην  περιοχή από το
εξωκλήσι  του  Αγίου  Χαραλάμπους,  μέχρι  τη  θέση  «Της  Πέρδικας  τα  σπίτια»,  υπάρχει  ένα
μονοπάτι προ πολλών ετών. Πλησίον της θέσης «Της Πέρδικας τα σπίτια», υπάρχει θέση θέας,
που το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης είχε αξιοποιήσει παλιότερα.Σήμερα το δύσβατο της περιοχής
αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την αποτελεσματική προσπάθεια επέμβασης, διάσωσης ή
απεγκλωβισμού σε περίπτωση ατυχήματος ή πυρκαγιάς, καθώς επίσης και για την πρόσβαση
των  πυροσβεστικών  οχημάτων.  Παράλληλα  το  Δασαρχείο  Θεσσαλονίκης  έχει  εκφράσει  την
επιθυμία ότι  θέλει να αξιοποιήσει τη θέση «Της Πέρδικας τα σπίτια», ως παρατηρητήριο σε
περίπτωση πυρκαγιάς, διότι δεν εξυπηρετείται αυτή η πλευρά του χωριού, από άλλους δρόμους
σε περίπτωση φωτιάς.Για τους ανωτέρω λόγους προτείνει α)τον καθαρισμό και την διάνοιξη του
υπάρχοντος μονοπατιού , που ξεκινάει από το εξωκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους, θα περνάει
πλησίον  της  θέσης «Της Πέρδικας  τα σπίτια»,  όπου υπάρχει  θέση θέας,  που το  Δασαρχείο
Θεσσαλονίκης είχε αξιοποιήσει παλιότερα και να καταλήγει στον κεντρικό δρόμο, στην έξοδο
προς Λιβάδι, στη θέση «Φτέρη»για λόγους αντιπυρικής προστασίας και β)   η αξιοποίηση της
θέσης «Της Πέρδικας τα σπίτια», από το Δασαρχείο, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του, ως



παρατηρητήριο σε περίπτωση πυρκαγιάς, διότι δεν εξυπηρετείται αυτή η πλευρά του χωριού από
άλλους δρόμους σε περίπτωση φωτιάς.

    Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .

   Τα  μέλη μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  λαμβάνοντας  υπόψη  την  εισήγηση  του
Προέδρου  , ψηφίζουν ως εξής:

 
                                   
                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ   ΟΜΟΦΩΝΑ

  Προτείνουν  την  μελέτη  και  εκτέλεση  έργων  για  λόγους  αντιπυρικής  προστασίας  στην
κοινότητα Περιστεράς τα παρακάτω:
α) τον καθαρισμό και την διάνοιξη του υπάρχοντος μονοπατιού στην Περιστερά , που ξεκινάει
από το  εξωκλήσι  του  Αγίου  Χαραλάμπους,   περνάει  πλησίον  της  θέσης  «Της  Πέρδικας  τα
σπίτια»  και  καταλήγει στον κεντρικό δρόμο, στην έξοδο προς Λιβάδι, στη θέση «Φτέρη».
β)η αξιοποίηση της θέσης «Της Πέρδικας τα σπίτια»,  από το Δασαρχείο,  εφόσον υπάρχει η
σύμφωνη γνώμη του, ως παρατηρητήριο σε περίπτωση πυρκαγιάς, διότι δεν εξυπηρετείται αυτή
η πλευρά του χωριού από άλλους δρόμους σε περίπτωση φωτιάς.

 
                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2020.

   Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος  Κοινότητας Περιστεράς

                                                 Ντισλής Δημήτριος


