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       5/2020                                                                              ΘΕΜΑ                                                  
Αδειοδότηση  του  κτιρίου  του  παλαιού
Δημοτικού Σχολείου Σουρωτής.

Στην Σουρωτή, στο γραφείο της Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 3η του μηνός Φεβρουαρίου  του
έτους  2020,  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 21:00,  το  Συμβούλιο  της   Κοινότητας  Σουρωτής σε  τακτική
συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:3359/27-1-2020 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του , η οποία
επιδόθηκε  σε  κάθε   Σύμβουλο  Κοινότητας,  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                                                                  5.  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3. ΜΠΕΖΔΕΜΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
4. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

    Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική υπάλληλος  του
Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το συμβούλιο ότι,
το κτίριο το παλαιού Δημοτικού Σχολείου Σουρωτής λόγω παλαιότητας( έτος κατασκευής προ
1955)  έως  και  σήμερα  είναι  χωρίς  πολεοδομική  άδεια,  γεγονός  που  είναι  ανεπίτρεπτο  και
απαιτείται  η άμεση νομιμοποίηση του κτιρίου,  ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι
απαραίτητες επισκευές για τη συντήρηση και βιωσιμότητα του όπως η αλλαγή της σκεπής του
κλπ. Σε ερώτηση του Συμβούλου Μπεζδεμιώτη Χαρίλαου γιατί εως και σήμερα σε τόσο μεγάλο
χρονικό  διάστημα  δεν  έγινε  η  νομιμοποίηση  του  κτιρίου  από  τους  αρμόδιους  φορείς,  ο
Πρόσεδρος διευκρίνισε ότι η κοινότητα δεν είχε γνώση για το θέμα έως και το 2017  , και με
αφορμή την ανάγκη αλλαγής της  σκεπής του κτιρίου προ τριετίας,  έγινε  γνωστή η έλλειψη
οικοδομικής άδειας και κατ΄ επέκταση η ανάγκη νομιμοποίησης του, μια διαδικασία η οποία
είναι  χρονοβόρα  και  για  αυτό  εκκρεμεί  μέχρι  τώρα.  Ο  Σύμβουλος  Τζιώλας  Αναστάσιος
αναφερόμενος στο θέμα, τόνισε την ανάγκη άμεσης διευθέτησης του θέματος, ώστε να επιτραπεί
η πλήρης αποκατάσταση του κτιρίου ( σκεπή, τουαλέτες, πατώματα κλπ.)

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  το  συμβούλιο  να  αποφασίσει  σχετικά.  Το  Συμβούλιο
ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του  προέδρου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται  την  αδειοδότηση και  κατ΄  επέκταση  νομιμοποίηση του κτιρίου του παλαιού
Δημοτικού  Σχολείου  Σουρωτής,  ώστε  να  μπορέσουν  να  πραγματοποιηθούν  σε  αυτό  οι
απαραίτητες επισκευές για τη συντήρηση και βιωσιμότητα του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2020
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

                                                      
                                                          ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ




