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Αριθ. Απόφασης: 5/2021
Θέμα 3ο: «Συζήτηση και διατύπωση γνώμης για την κατασκευή ρέματος στην περιοχή «ΞΑΝΘΟΥΛΑΚΑ»
Ζευγολατιού για αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού Ζευγολατιού »
Σήμερα την 24η Νοεμβρίου 2021 , ημέρα Τετάρτη ώρα 09.00 π.μ. το Συμβούλιο Κοινότητας Ζευγολατιού
συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Γραφείο του Προέδρου (Κοινοτικό Κατάστημα) της Κοινότητας Ζευγολατιού,
ύστερα από την με αρ. πρωτ 14057/19-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων της Κοινότητας Ζευγολατιού και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους συμβούλους της 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 5 (Πέντε)
Συμβούλων παρόντες ήταν Τρεις (3):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Πασχάλης Χρυσολόγου

Πρόεδρος

2. Απόστολος Μουταφίδης

Μέλος

3. Δημήτριος Κερασνούδης

Μέλος

1. Ζαχαρούλα Γιαβάση Μέλος
2. Ευμορφία Αλευρά

«

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Σουλτάνα Κελλίδου για την τήρηση των
πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του
Τοπικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι : προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων από τα δύο
ρέματα που συγκλίνουν στην Κοινότητα μας (το ρέμα της Τριάδος και το ρέμα στην περιοχή ΒΡΥΣΗ) πρέπει να γίνει
εκτροπή των όμβριων υδάτων. Προτείνεται συνεπώς να κατασκευασθεί
αντιπλημμυρικό στην περιοχή
ΞΑΝΘΟΥΛΑΚΑ ώστε να διοχετευθούν τα όμβρια νερά που καταλήγουν στην Κοινότητα μας.
Μετά απ’ αυτά ο πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.
3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα
Διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του για την κατασκευή αντιπλημμυρικού στην τοποθεσία ΞΑΝΘΟΥΛΑΚΑ της
Κοινότητας Ζευγολατιού για αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού Ζευγολατιού.
Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δήμαρχο Ηράκλειας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2021.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
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Ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου Κοιν. Ζευγολατιού
Υπογραφή 1

Τα μέλη
του Συμβουλίου Κοινότητας Ζευγολατιού
Υπογραφές 2 (Δυο)

Ακριβές Απόσπασμα
Ζευγολατιό 24/11/2021
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Ζευγολατιού

Πασχάλης Χρυσολόγου
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