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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 02/2011 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Ανατολικού

του ∆ήµου ∆έλτα

ΘΕΜΑ: Καθαριότητα – Γενικά θέµατα
Στο Ανατολικό, σήµερα Τετάρτη 26 Ιανουαρίου του έτους 2011 και ώρα
18.00 µ.µ. στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανατολικού του ∆ήµου ∆έλτα
συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ανατολικού
του ∆ήµου
∆έλτα,
ύστερα από την 1892/24-01-2011 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το
άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς
1. Βασίλειος Τσιαούσης
2. Μαρία Ζάρκου
3. Λεωνίδας Καραδουλαµάς
4. Ειρήνη Κουφοπούλου
5. Σοφία Κιόση
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αλεξάνδρα Βογιατζή ∆ιοικητική
υπάλληλος ∆ήµου ∆έλτα.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και την συζήτηση των
παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και αφού εισηγήθηκε το 2ο θέµα
της ηµερήσιας διάταξης είπε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ότι όσον αφορά για την
καθαριότητα έχουµε πρόβληµα προσωπικού, χρειαζόµαστε µια καθαρίστρια
άµεσα για τις καθηµερινές ανάγκες της Κοινότητάς µας,.
Επίσης χρειαζόµαστε την προµήθεια κάδων ανακύκλωσης και κάδων
απορριµµάτων.
Ο Πρόεδρος προτείνει τον άµεσο εγγειβοτισµό στο στραγγιστικό κανάλι το
οποίο βρίσκεται εντός οικισµού, στην ανατολική πλευρά, διότι είναι εστία
µόλυνσης και υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος.
Η ∆ιοικητική Σύµβουλος κ.Ειρήνη Κουφοπούλου προτείνει την κατασκευή
νέου ∆ηµοτικού Σχολείου, διότι είναι παλαιό το υπάρχων κτίριο και µε την
κατασκευή του κτιρίου να στεγαστούν στο παλαιό όλες οι υπηρεσίας της
Κοινότητας για την οποίες αυτή τη στιγµή ενοικιάζονται διάφορα κτίρια µέσα
στον οικισµό.
Ο Πρόεδρος προτείνει να γίνει σιδηροκατασκευή – στέγαστρο στην
κερκίδα στην Ακαδηµία Ποδοσφαίρου Ανατολικού.
Και κάλεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου και των µελών του Συµβουλίου ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Προτείνει την άµεση τοποθέτηση καθαρίστριας για τις καθηµερινές ανάγκες
της Κοινότητάς µας.
2) Προτείνει την προµήθεια κάδων ανακύκλωσης και κάδων απορριµµάτων.
3) Προτείνει τον άµεσο εγγειοβελτισµό στο στραγγιστικό κανάλι το οποίο
βρίσκεται εντός οικισµού, στην ανατολική πλευρά, διότι είναι εστία
µόλυνσης και υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος.
4) Προτείνει την κατασκευή νέου ∆ηµοτικού Σχολείου, διότι είναι παλαιό το
υπάρχων κτίριο και µε την κατασκευή του κτιρίου να στεγαστούν στο παλαιό
όλες οι υπηρεσίας της Κοινότητας για την οποίες αυτή τη στιγµή
ενοικιάζονται διάφορα κτίρια µέσα στον οικισµό.
5) Προτείνει την σιδηροκατασκευή – στέγαστρο στην κερκίδα στην Ακαδηµία
Ποδοσφαίρου Ανατολικού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 02/2011.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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