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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 4/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Γξπκνύ.
Αξηζκόο Απόθαζεο : 11/2011
Περίληψη
Μεηαθνξά ηεο παηδηθήο ραξάο από ην ρώξν ηνπ
Ζξώνπ.
Σηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Γξπκνύ θαη ζην δεκνηηθό γξαθείν, ζήκεξα 11
Μαρηίοσ έηοσς 2011 ημέρα Παραζκεσή και ώρα 18.00, ζπλήιζε ζε δεκόζηα
ζπλεδξίαζε ην Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γξπκνύ, ύζηεξα από ηελ
30/9-3-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Σπκβνπιίνπ πνπ επηδόζεθε ζε
θαζέλα από ηνπο ζπκβνύινπο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα: Α) 79,81,83,87,89,90 θαη
82,84 Κεθαιαίνπ Γ’ ηνπ Ν.3852/2010(ΦΔΚ Α’ 87/7-9-2010). Β).Τελ εγθύθιην
49/29-12-2010 ηνπ ΥΠ.ΔΣ ζεκ 6 , 7
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 5
κειώλ, βξέζεθαλ παξόληεο (5), δειαδή:
Παρόνηες
1.Σππξηδσλίδεο Γεκήηξηνο, Πξόεδξνο
2.Πνπιέθαο Γεώξγηνο, Αληηπξόεδξνο
3.Θενδνζηάδνπ Μαγδαιελή, Μέινο
4.Γηακέιαο Αζαλάζηνο, Μέινο
5.Καηζίθαο Αζαλάζηνο, Μέινο

Απόνηες
############

Σηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε
Κνζκνύδε, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Βαζηιηθή

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Γξπκνύ θαη εηζεγνύκελνο ην 3ο θέμα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ
αθνξά ηελ Μεηαθνξά ηεο παηδηθήο ραξάο από ην ρώξν ηνπ Ζξώνπ, αλέθεξε ηα εμήο:
΄Ακεζε θαη επηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε απνκάθξπλζεο ησλ παηδηθώλ παηρληδηώλ πξηλ
ηνλ ενξηαζκό ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ ηεο 25εο Μαξηίνπ, κέζα από ην ρώξν ηνπ Ζξώνπ
ηεο Γεκνηηθήο καο Κνηλόηεηαο, ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ από ηελ πξνεγνύκελε
δεκνηηθή αξρή. Πξέπεη λα γλσξίδεηαη όηη ην πξνεγνύκελν Τνπηθό Σπκβνύιην κε ηελ
13/2010 όκνηα απόθαζή ηνπ δήηεζε θαη απηό ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ησλ παηρληδηώλ
απηώλ, αιιά θαη εκείο ζαλ λέν ζπκβνύιην έρνπκε δερζεί πνιιέο δηακαξηπξίεο
δεκνηώλ θαη θαηνίθσλ γηα ηελ ύπαξμε αθόκα θαη ζήκεξα ησλ παηρληδηώλ απηώλ κέζα
ζην ρώξν ηνπ κλεκείνπ ησλ Ζξώσλ, θάηνηθνη νη νπνίνη δελ είλαη αληίζεηνη κε ηελ
θαηαζθεπή παηδηθήο ραξάο ζηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Γξπκνύ, όπσο θαη ην
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Σπκβνύιηό καο άιισζηε, αιιά δηαθσλνύλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παηρληδηώλ απηώλ
κέζα ζην Ζξών, δηόηη ηε ζεσξνύλ απξέπεηα πξνο ηνπο λεθξνύο ήξσεο ηνπ ηόπνπ καο.
Με ηελ πξόηαζε όηη πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί ζηελ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ
Γξπκνύ παηδηθή ραξά γηα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ νηθνγελεηώλ θαη ηελ
ςπραγσγία ησλ κηθξώλ παηδηώλ πνπ θαηνηθνύλ ζε απηήλ, πεξηνρή ε νπνία
επηζεκαίλνπκε όηη αλαπηύζζεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνύο ιόγσ αλνηθνδόκεζεο,
πξνηείλνπκε ηελ επαλαηνπνζέηεζε ησλ παηρληδηώλ απηώλ ζε ρώξν δηακνξθσκέλν
θαηάιιειν θαη αζθαιή ζηελ ίδηα πεξηνρή ηνπ Γξπκνύ είηε π.ρ. ζηνλ αύιεην ρώξν ησλ
απνζεθώλ ηνπ Γεσξγηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ κε θάπνηα δηαδηθαζία παξαρώξεζεο ρξήζεο
ή θαη καθξνρξόληαο κίζζσζεο, είηε αθόκα θαη ζην ρώξν ηνπ Ζξώνπ εθόζνλ απηόο
δηακνξθσζεί μερσξηζηά σο Ζξώνλ θαη σο παηδηθή ραξά δηόηη ππάξρνπλ ηθαλά η.κ.,
θαηόπηλ κειέηεο ή ηερληθήο έθζεζεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο καο.
To Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γξπκνύ, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη
αθνύ έιαβε ππόςε ηεο :
1.Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
2. Τελ εγθύθιην 49/2010 ζεκ. 5Β.
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εεηά ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ησλ παηδηθώλ παηρληδηώλ κέζα από ην ρώξν ηνπ
κλεκείνπ ησλ Ζξώσλ ηνπ Γξπκνύ, επηζεκαίλνληαο πριν ηνλ ενξηαζκό ηεο Δζληθήο
Δπεηείνπ ηεο 25εο Μαξηίνπ θαη πξνηείλεη ζε εύινγν ρξόλν ηελ επαλαηνπνζέηεζή ηνπο
ζε άιιν θαηάιιειν γηα παηδηθή ραξά ρώξν ζηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Γξπκνύ,
εθόζνλ απηόο εμεπξεζεί θαη δηακνξθσζεί θαηάιιεια θαη κε αζθάιεηα γηα ηελ
ςπραγσγία ησλ παηδηώλ, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Γήκνπ.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό : 11/2011
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο
παξαθάησ.
Ο Πρόεδρος
Σα Μέλη
(αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
Αθξηβέο αληίγξαθν
Ο Πρόεδρος
πσριδωνίδης Δημήηριος
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