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Θέμα 1ο: «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ»
Σήμερα την 28η Ιουλίου 2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ μ.. το Συμβούλιο Κοινότητας Στρυμονικού
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο του Προέδρου (Κοινοτικό Κατάστημα) της Κοινότητας Στρυμονικού,
ύστερα από την με αρ. πρωτ: 7714/23-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Στρυμονικού και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους τοπικούς
συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος
διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του
Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο πέντε (5) Τοπικών Συμβούλων παρόντες ήταν Τρεις (3) :
Παρόντες Σύμβουλοι
1. Τυριακίδης Χρήστος - Πρόεδρος
2. Ευαγγέλου Γεώργιος
Μέλος
3. Παρασιάδης Γρηγόριος
«

Απόντες Σύμβουλοι
1.Χατζησταυρίδης Μάρκος - Μέλος
2. Παπαδοπούλου Χρυσάνθη
Αντ/δρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Σουλτάνα Κελλίδου για την τήρηση των
πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συν/σης και ανέφερε ότι : ο
σύμβουλος της κοινότητας Στρυμονικού κ. Ευαγγέλου Γεώργιος υπέβαλλε την Α.Π.7670/22-07-2020 αίτηση προς
το συμβούλιο μας για να συζητηθεί στην συνεδρίαση αυτή το θέμα: «Επιστολή ενημέρωσης και διαμαρτυρίας
προς τον Δήμαρχο, Πρόεδρο δημ. Συμβουλίου , δημοτικό συμβούλιο»
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου ότι σύμφωνα
με ό,τι αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του συμβουλίου μας της 16/06/2020 ότι μετά από ομόφωνη απόφαση να
γίνει σύνταξη επιστολής διαμαρτυρίας από τον πρόεδρο και μετά την έγκριση από το σύνολο του
Συμβουλίου Κοινότητας να αποσταλεί στον Δήμαρχο , Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και όλο το
Δημοτικό Συμβούλιο. Η επιστολή έγινε γνωστή προς όλους με αντίρρηση ψήφισης και αντιπρόταση να
γίνει συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Καθαριότητας. Ο Πρόεδρος
κατέθεσε την συνταχθείσα επιστολή στα πρακτικά του Τοπικού Συμβουλίου ως αποδεικτικό διαμαρτυρίας.
Το Συμβούλιο Κοινότητας αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του :



Τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.3852/2010(ΦΕΚ τ.Α΄87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτη».
Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ.Α΄114/8.6.2006) ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων &
Κοινοτήτων¨ και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα

Διατυπώνει την πρόταση ότι για το θέμα της σύνταξης επιστολής ενημέρωσης –διαμαρτυρίας αφού
ιεραρχηθούν τα θέματα με πρώτο θέμα αυτό της γεώτρησης (πομόνας) του γηπέδου στη συνέχεια να γίνει
συνάντηση με τον Δήμαρχο. Στην πρόταση αυτή συμφώνησαν όλα τα μέλη του συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δήμαρχο Ηράκλειας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2020.
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Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου Κοινότητας Στρυμονικού

Τα μέλη
του Συμβουλίου Κοινότητας Στρυμονικού

1 υπογραφή

2 υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Στρυμονικό 30/07/2020
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Στρυμονικού

Χρήστος Τυριακίδης
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