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Αριθ. Απόφασης: 05/2022
Θέμα 2ο: «Προτάσεις προς τον Δήμο Ηράκλειας».
Σήμερα, 27 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, το Συμβούλιο της Κοινότητας
Δασοχωρίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο του Προέδρου της Κοινότητας (Κοινοτικό
Κατάστημα), ύστερα από την με αρ. 6655/22-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Κοινότητας Δασοχωρίου 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 μελών παρόντα ήταν 4:
Παρόντες οι :
Όνομα

Απόντες οι:
Επώνυμο

Αξίωμα

1 Δημητρακάς

Χαράλαμπος

Πρόεδρος

2 Ντερμεντή

Χρυσούλα

Μέλος

3 Καρδόγερου

Παναγιώτα

Μέλος

4 Κολαξίζης

Στυλιανός

Μέλος

Ονοματεπώνυμο
Αραμπατζής Κωνσταντίνος

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Παπαδοπούλου
Αλεξάνδρα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δασοχωρίου κατά την εισήγηση του δεύτερου θέματος είπε ότι με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των
τριακοσίων κατοίκων» έχει να προτείνει προς τον Δήμο Ηράκλειας κάποιες εργασίες που πρέπει να
γίνουν στην Κοινότητα Δασοχωρίου. Αυτές είναι οι εξής:
1.
Συντήρηση νεκροταφείων και δημιουργία οστεοφυλακίου διότι δεν υπάρχει πλέον ελεύθερος
χώρος στο νεκροταφείο της Κοινότητας.
2.
Να αντικατασταθούν ή να επισκευαστούν οι καθρέφτες που υπάρχουν τοποθετημένοι στους
δρόμους διότι όλοι είναι σπασμένοι.
3.
Να στρωθούν με χαλίκι 3 Α όλοι οι δρόμοι που δεν είναι ασφαλτροστρωμένοι εντός των ορίων της
Κοινότητας.
4.
Να καθαριστεί η στάση που έχει βαφεί από τις λαδομπογιές.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη να προτείνουν και άλλα έργα ή εργασίες. Τα μέλη του
Συμβουλίου συμφώνησαν με τις προτάσεις του Προέδρου και είπαν ότι δεν έχουν άλλες προτάσεις να
υποβάλλουν.
Το Συμβούλιο της Κοινότητας αφού άκουσε τις προτάσεις του Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις
σχετικές διατάξεις
αποφασίζει ομόφωνα
Προτείνει προς τον Δήμο Ηράκλειας να γίνουν οι παρακάτω εργασίες στην Κοινότητα
Δασοχωρίου:
1.
Συντήρηση νεκροταφείων και δημιουργία οστεοφυλακίου διότι δεν υπάρχει πλέον ελεύθερος
χώρος στο νεκροταφείο της Κοινότητας.
2.
Να αντικατασταθούν ή να επισκευαστούν οι καθρέφτες που υπάρχουν τοποθετημένοι στους
δρόμους διότι όλοι είναι σπασμένοι.
3.
Να στρωθούν με χαλίκι 3 Α όλοι οι δρόμοι που δεν είναι ασφαλτροστρωμένοι εντός των ορίων της
Κοινότητας.
4.
Να καθαριστεί η στάση που έχει βαφεί από τις λαδομπογιές.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2022.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση στις 12.30
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Του Συμβουλίου της Κοινότητας
Δασοχωρίου

Τα μέλη
Του Συμβουλίου της Κοινότητας
Δασοχωρίου

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 27-06-2022
Ο Πρόεδρος
της Κοινότητας Δασοχωρίου
Δημητρακάς Χαράλαμπος
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