∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας
Αγίας Παρασκευής του ∆ήµου Αµφίκλειας-Ελάτειας.
Σήµερα την 02η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18:00
µ.µ, συνήλθε ο Εκπρόσωπος Αγίας Παρασκευής σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο της Τοπικής
Κοινότητας Αγίας Παρασκευής για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης:
Θ Ε Μ Α : Καθαρισµός ρέµατος από Αγία Μαρίνα προς Αγία Παρασκευή και ανακατασκευή
του υπάρχοντος γεφυριού
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:
Θ Ε Μ Α 1ο
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Ο Εκπρόσωπος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Στα πλαίσια της καλής οργάνωσης που πρέπει να γίνει τους χειµερινούς µήνες για την αποφυγή
πληµµύρων και άλλων παρόµοιων φαινοµένων, παραθέτουµε το πρόβληµα που υπάρχει στο ρέµα
από Αγ. Μαρίνα προς Αγ. Παρασκευή. Έχοντας υπόψη µας τις πληµµύρες που παρατηρούνται
κάθε χρόνο τους χειµερινούς µήνες από το υπάρχον γεφύρι του ρέµατος, λόγω της κακής
κατασκευής αλλά και της φθοράς που έχει υποστεί λόγω παλαιότητας, εισηγούµαστε τον
καθαρισµό του ρέµατος και την ανακατασκευή του γεφυριού, µε διάνοιξη του ειδικού στοµίου,
µέσω του οποίου διατρέχει το νερό και επισκευή του γεφυριού όπου απαιτείτε.
Ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγούµαστε τον καθαρισµό του ρέµατος από Αγ. Μαρίνα προς Αγ. Παρασκευή και την
ανακατασκευή του υπάρχοντος γεφυριού, για την αποφυγή πληµµυρών.
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στον ∆ήµαρχο Αµφίκλειας-Ελάτειας για ενηµέρωσή του, στην
αρµόδια υπηρεσία «Πολιτικής Προστασίας» και στην τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου για 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

