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Θέμα 3ο: «Διατύπωση γνώμης συμβουλίου Στρυμονικού για την Λειτουργία του

Κέντρου Υγείας Στρυμονικού».
Σήμερα την 11η Ιανουαρίου 2021 , ημέρα Δευτέρα 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: 107/07-012021 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 Πέντε:
Παρόντες Σύμβουλοι
1. Τυριακίδης Χρήστος
- Πρόεδρος
2. Χατζησταυρίδης Μάρκος Μέλος
3. Παπαδοπούλου Χρυσάνθη
«
4. Ευαγγέλου Γεώργιος
«
5. Παρασιάδης Γρηγόριος
«

Απόντες Σύμβουλοι
Κανένας

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 ανέφερε ότι :
όπως γνωρίζετε όλοι το Κέντρο Υγείας Στρυμονικού από την 15-11-2020 μέχρι και σήμερα
λόγω της πανδημίας λειτουργεί σε 8ωρη βάση και πενθήμερη. Η διακοπή της συνεχούς
λειτουργίας του Κ.Υ λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της περιοχής μας που εξυπηρετεί
κατοίκους όμορων δήμων (όπως οικισμών Αμπέλων και Τριανταφυλλιάς δήμου ΒισαλτίαςΑναγέννησης, Μονοκλησιάς, Προβατά και Βαμβακιάς δήμου Σερρών και Ισώματος-ΘεοδοσίωνΡιζανών δήμου Κιλκίς) όπως και διερχόμενους από την Ε.Ο Θεσσαλονίκης- ΣερρώνΠρομαχώνα, προκαλεί ανησυχία στον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής μας και παρότι
υπάρχει διαβεβαίωση ότι σύντομα θα επανέλθει το Κ.Υ στην πρότερη κανονική και συνεχή
λειτουργία του , προτείνεται να συνταχθεί σχετική επιστολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε
να αποφευχθεί τυχόν απόπειρα για διακοπή της συνεχούς λειτουργίας του Κέντρου υγείας
Στρυμονικού.
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να γνωμοδοτήσουν σχετικά.
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Το Συμβούλιο Κοινότητας αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και
διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση

τις

Αποφασίζει ομόφωνα
Διατυπώνει την σύμφωνη γνώμη του για την σύνταξη σχετικής επιστολής προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες ώστε να αποφευχθεί τυχόν απόπειρα για διακοπή της συνεχούς λειτουργίας του
Κέντρου υγείας Στρυμονικού.
Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δήμαρχο Ηράκλειας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2021.
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

4. υπογραφές
1 υπογραφή
Ακριβές Απόσπασμα
Στρυμονικό 12/01/2021
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Στρυμονικού

Χρήστος Τυριακίδης
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