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Από ην πξαθηηθό ηεο 4
εο

 πλεδξίαζεο έηνπο 2020 ηεο  Κνηλόηεηαο Γαιαηά  ηνπ 

Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αποκατάσταση ζημιών  ποσ έτοσν προκληθεί από ακραία καιρικά 

υαινόμενα στην  Κοινότητά μας     

 

ηνλ Γαιαηά  ζήκεξα ηελ 15
ε
  Οθησβξίνπ  2020 εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 29:00  

ζπλήιζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα Γαιαηά  ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην ηνπηθό 

ζπκβνύιην Γαιαηά ύζηεξα από ηελ ππ αξηζ. 4369/29-9-20 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

θ. Δπ. Γεξαζίκνπ  πνπ επηδόζεθε ζε θάζε έλαλ από ηνπο πκβνύινπο λόκηκα κε 

απνδεηθηηθό επίδνζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 88 ηνπ Ν3852/10. 

 

Ο Πξόεδξνο δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά κειώλ  

επξέζεζαλ παξόληα έμη κέιε: 

 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ                                                                                 

 

Δπάγγεινο Γεξαζίκνπ (Πξόεδξνο) , Ι.Μπίζζηαο, Κσλ/λα αξαληνπνύινπ, 

Γ.ηακαηέιινο, Υξ.Πεξηζηεξίδεο. Μαιακαηέληα όκπα                                      

 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

 

Αλ.Λαδάο.                                    

 

 

 

 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ ηαθηηθό ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Δπαγ. Κόιιηα. 

 



 

 

Θέμα 2
ο
                                                                            Αριθ. απου. 10/2020 

 

Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην 2
ν
 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο «Αποκατάσταση 

ζημιών  ποσ έτοσν προκληθεί από ακραία καιρικά υαινόμενα στην  Κοινότητά 

μας» πξνηείλεη λα απνθαηαζηαζνύλ νη δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθύςεη ζην νδόζηξσκα 

ζηνλ δξόκν πξνο ην Κέληξν Τγείαο Γαιαηά θαζώο θαη ζε απηόλ πνπ νδεγεί ζηελ 

πεξηνρή «Λπθνπάξηπ» ηεο Κνηλόηεηάο  καο. Σέινο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό πξέπεη λα 

θαιπθζνύλ κε κπεηόλ ηα ζίδεξα πνπ έρνπλ βγεη ζηελ επηθάλεηα, από ηελ δηάβξσζε 

ηνπ εδάθνπο ιόγσ πιεκκπξηθώλ  θαηλνκέλσλ, ζηελ πεξηνρή «Μεγάιν Πνηάκη». Η 

επηδηόξζσζε θξίλεηαη επείγνπζα ιόγσ ηνπ όηη εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο γηα δηεξρόκελα 

νρήκαηα θαη πεδνύο. 

ηελ ζπλέρεηα θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν πκβνύιην κεηά από ζπδήηεζε, 

 

                               Α π ν θ α ζ ί δ ε η  

Οκόθσλα ηελ απνθαηάζηαζε ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ησλ δεκηώλ πνπ έρνπλ 

πξνθιεζεί από αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα ζηελ  Κνηλόηεηά καο (Μ. Πνηάκη, 

Λπθνπάξηπ θαη Κέληξν Τγείαο ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ) ,αιιά 

θαη όπνπ αιινύ θξίλεη απαξαίηεην ε δεκνηηθή αξρή. 

   

 Η παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

  Η παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 10/2020  

 

                                  

                                ΑΚΡΙΒΔ   ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

                                        Ο   ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

 

                               ΔΤΑΓΓΔΛΟ  Π. ΓΔΡΑΙΜΟΤ 

 

 

 

 


