ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ
Π.Ε. ΛΑΡΙΑ
ΔΗΜΟ ΣΕΜΠΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το αρικ. 11/2018 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ Δ.. Διμου Σεμπϊν
ιμερα ςτισ 24 του μινα Ιουλίου του ζτουσ 2018 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 20:00’ το
Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Σεμπϊν ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα
ςυνεδριάςεων «Αντλιοςτάςιο», φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 4652/20-07-18 πρόςκλθςθ του
Προζδρου του Δ. . που δθμοςιεφκθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου τθσ ζδρασ
και επιδόκθκε με αποδεικτικό ςτουσ υμβοφλουσ αυτοφ (άρκρο 95 του Ν. 3463/2006) για τθν
ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ ςτο κατωτζρω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.
Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ αυτισ ο Πρόεδροσ διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο
ΕΙΚΟΙ ΕΠΣΑ ( 27 ) Δθμοτικϊν /λων ιταν:
Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε  ( 22 )
1. Καρατζγοσ Μιχάλθσ
2. Μπουηζκθσ Ευκφμιοσ
3. Ζξαρχοσ Γεϊργιοσ
4. Ηθςάκθ Ξανκι
5. Νταφοφλθσ Κων/νοσ
6. Ηάχοσ Βαςίλειοσ
7. Σςιόπα-Λφτρα Γεωργία
8. Διψάνασ Αχιλλεφσ
9. Πανάγου Ελευκερία
10. Αργυρίου Ιωάννθσ
11. αϊτθσ Αςτζριοσ
12. Σςεργάσ Κων/νοσ

13. Σςάτςαρθσ Χριςτοσ
14. Νικολάου Γεϊργιοσ
15. Μανϊλθσ Γεϊργιοσ
16. Κυρίτςθσ Γεϊργιοσ
17. Σςιαπλζσ κωμάσ
18. Ντόντοσ Γεϊργιοσ
19. Καραναςτάςθσ Ακανάςιοσ
20. Βλάγκασ Ιωάννθσ
21. Σηζκασ Θωμάσ
22. Μπίκασ Χριςτοσ
23. -24.----

ΑΠΟΝΣΕ (5)
1. Σςοφγιασ Χριςτοσ
2. Γκατηόγιασ Παναγιϊτθσ
3. Σςζτςιλασ Δθμιτριοσ

4. Μαϊμάρθσ Δθμιτριοσ
5. Κακαγιάννθσ Χριςτοσ
Αν και νόμιμα κλθκζντεσ

τθν ςυνεδρίαςθ προςκλικθκε και παρζςτθ ο ΔΘΜΑΡΧΟ κ. Κολλάτοσ Κων/νοσ.
τθ ςυνεδρίαςθ ορίςκθκε ειδικόσ γραμματζασ θ Κοντογιάννθ Παραςκευι υπάλλθλοσ του
Διμου για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.
Προςκλικθκαν και παρζςτθςαν οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν και Σοπικϊν Κοινοτιτων,
Καλότυχοσ Γ., Καραπάνου-Μαγαλιοφ Άννα, Λαϊνασ Ακ., κακϊσ και ο εκπρόςωποσ Σοπικισ
Κοινοτιτασ Λαγοφροσ Ι..
Ο Πρόεδροσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου κ. Καρατζγοσ φςτερα από τθν διαπίςτωςθ
φπαρξθσ απαρτίασ, κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ ειςάγοντασ το κζμα τθσ θμεριςιασ
διάταξθσ για ςυηιτθςθ.
ΘΕΜΑ (3ο). «Ζγκριςθ διενζργειασ εκτζλεςθσ εργαςιϊν διαμόρφωςθσ και κακαριςμοφ
παραλιϊν του Διμου Σεμπϊν»
Αρικμόσ Απόφαςθσ (137)
Σο κζμα ειςθγικθκε ο Αντιδιμαρχοσ κ. Σςεργάσ Κων.

Με δεδομζνο ότι ζχει αρχίςει θ Σουριςτικι περίοδοσ και θ επιςκεψιμότθτα ςτισ
παραλιακζσ περιοχζσ του Διμου Σεμπϊν (Παράλια Αιγάνθσ, Καςτρί λουτρό, Κουλοφρα) είναι
ιδιαίτερα αυξθμζνθ, πρζπει άμεςα να πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ κακαριςμοφ και
διαμόρφωςισ τουσ.
Ο κακαριςμόσ επιβάλλεται όχι μόνο για λόγουσ ευπρζπειασ και υγιεινισ, αλλά και για
τθν αποφυγι ατυχθμάτων.
Απαιτείται για τθν εργαςία αυτι θ χριςθ ειδικϊν μθχανθμάτων και ςυνεργείων για τθν
απομάκρυνςθ των φερτϊν υλικϊν και τθ διαμόρφωςθ (ςτρϊςιμο) τθσ άμμου.
Οι υπθρεςίεσ του Διμου Σεμπϊν λόγω ζλλειψθσ κατάλλθλου μθχανολογικοφ
εξοπλιςμοφ κακϊσ και προςωπικοφ ειδικευμζνου αδυνατοφν να φζρουν ςε πζρασ τισ εργαςίεσ
αυτζσ.
Κατόπιν των ανωτζρω ειςθγοφμαςτε κετικά ωσ προσ τθν αναγκαιότθτα τθσ ανάκεςθσ
των εργαςιών διαμόρφωςησ και καθαριςμοφ παραλιών του Δήμου Τεμπών
Και κάλεςε το Δ.. ν’ αποφαςίςει ςχετικά
Σο Δ.. λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του άρκρου 65 του Ν.3852/2010, του
Ν.3463/2006, τθν ειςιγθςθ του Αντιδθμάρχου
και
μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ
*Μειοψιφθςε ο κ. Μπίκασ, ο οποίοσ ψιφιςε ΟΧΙ+
Αποφαςίηει Κατά Πλειοψθφία
Σθν αναγκαιότθτα τθσ ανάκεςθσ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΕΜΠΩΝ.

ΕΡΓΑΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

Θ παροφςα απόφαςθ ζλαβε τον αρικμό 137/2018
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Εξαντλθκζντων των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ λφεται θ ςυνεδρίαςθ.
Ζτςι ςυντάχκθκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μζλθ του
Δθμοτικοφ υμβουλίου ωσ παρακάτω:
Ο Πρόεδροσ
(υπογραφι)

Σα Μζλθ
(υπογραφζσ)
Πιςτό αντίγραφο
O Πρόεδροσ Δ..
Καρατζγοσ Μιχ.

