∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/2011 συνεδρίασης του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας
Αγίας Παρασκευής του ∆ήµου Αµφίκλειας-Ελάτειας.
Σήµερα την 03η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:00 µ.µ,
συνήλθε ο Εκπρόσωπος Αγίας Παρασκευής σε έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο της Τοπικής
Κοινότητας Αγίας Παρασκευής για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης:
Θ Ε Μ Α : Πρόταση µικρών έργων για υλοποίηση έως τέλους του έτους 2011.
Παρόντες
1.- Καραχάλιος Νικόλαος (εκπρόσωπος της Τ.Κ.)
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Καραχάλιου Ελένη Υπάλληλος του ∆ήµου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης:
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Ο Εκπρόσωπος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Αναφορικά µε το αριθµ. 14056/02-11-2011 έγγραφο του ∆ήµου, σχετικά µε πρόταση από πλευράς
µας για την υλοποίηση µικρών έργων, άµεσης προτεραιότητας, έως του ποσού των επτά (7.000€),
στα πλαίσια βέβαια του τεχνικού προγράµµατος έτους 2011, προτείνω :
1. Την προµήθεια χλωριωτή για την δεξαµενή της Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής, από την οποία
υδρεύεται όλο το χωριό.
2. Την συντήρηση της γεώτρησης της Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής και συγκεκριµένα :
• Κατασκευή ειδικού σκέπαστρου και
• ∆ηµιουργία περίφραξης
3. ∆ηµιουργία διάβασης πεζών σε κεντρικά σηµεία της Π.Ε.Ο Αθηνών-Λαµίας, λαµβάνοντας
υπόψη την τοποθεσία της Τοπικής µας Κοινότητας και την επικινδυνότητα που διατρέχουν
καθηµερινά οι κάτοικοι για την διέλευση τους κατά µήκος και απέναντι της Π.Ε.Ο.,
4. Προµήθεια χρώµατος για την διαγράµµιση πεζοδροµίων επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας,
ώστε να είναι εµφανή κατά την διάρκεια της νύχτας για την ασφαλή διέλευση των
οχηµάτων αλλά και την όµορφη εικόνα του χωρίου µας ως είσοδο του ∆ήµου µας και
5. Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής, καθόσον εξακολουθούν και
υπάρχουν ακόµα δρόµοι σε κακή κατάσταση, που δυσκολεύουν σε µεγάλο βαθµό την
διέλευση των κατοίκων µας, παρόλες τις ενέργειες που είχαν γίνει για ασφαλτόστρωση του
µεγαλύτερου δηµοτικού οδικού δικτύου, τα προηγούµενα χρόνια.
Επί τη βάση των δεκατεσσάρων (14) προτάσεων που είχαµε καταθέσει αρχές του έτους, για την
ένταξη τους στο τεχνικό πρόγραµµα έτους 2011, του ∆ήµου και παρότι τις αριθµ. 8/2011 και
9/2011 αποφάσεις του τοπικού µας συµβουλίου για τα ίδια ζητήµατα, επανερχόµαστε λοιπόν µε τις
προαναφερθείσες προτάσεις, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία των κατοίκων µας, την
ασφάλεια τους και διευκόλυνση της καθηµερινότητας τους στον τόπο µας.

Ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Προτείνει την υλοποίηση των παρακάτω µικρών έργων έως το τέλος του έτους 2011, µε
προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των κατοίκων µας:
1. Την προµήθεια χλωριωτή για την δεξαµενή της Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής, από την οποία
υδρεύεται όλο το χωριό.
2. Την συντήρηση της γεώτρησης της Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής και συγκεκριµένα :
• Κατασκευή ειδικού σκέπαστρου και
• ∆ηµιουργία περίφραξης
3. ∆ηµιουργία διάβασης πεζών σε κεντρικά σηµεία της Π.Ε.Ο Αθηνών-Λαµίας,
λαµβάνοντας υπόψη την τοποθεσία της Τοπικής µας Κοινότητας και την επικινδυνότητα
που διατρέχουν καθηµερινά οι κάτοικοι για την διέλευση τους κατά µήκος και απέναντι
της Π.Ε.Ο.,
4. Προµήθεια χρώµατος για την διαγράµµιση πεζοδροµίων επί της Π.Ε.Ο. ΑθηνώνΛαµίας, ώστε να είναι εµφανή κατά την διάρκεια της νύχτας για την ασφαλή διέλευση
των οχηµάτων αλλά και την όµορφη εικόνα του χωρίου µας ως είσοδο του ∆ήµου µας
και
5. Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής, καθόσον εξακολουθούν
και υπάρχουν ακόµα δρόµοι σε κακή κατάσταση, που δυσκολεύουν σε µεγάλο βαθµό
την διέλευση των κατοίκων µας, παρόλες τις ενέργειες που είχαν γίνει για
ασφαλτόστρωση του µεγαλύτερου δηµοτικού οδικού δικτύου, τα προηγούµενα χρόνια.
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην εκτελεστική επιτροπή του ∆ήµου για δικές τους
περαιτέρω ενέργειες.

Αφού συντάχτηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Εκπρόσωπος
Η Γραµµατέας
(ακολουθούν υπογραφές)
Πιστό απόσπασµα
Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

