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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 06/2018 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
Αριθ. Απόφασης :06 /2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για επείγουσες
εργασίες στο Γυμνάσιο
Ν.Χαλκηδόνας»
Σήμερα Πέμπτη 10-05-2018 και ώρα 18:30μμ στο κτίριο που στεγάζεται το τμήμα
Πολιτισμού και Αθλητισμού στην οδό Ραιδεστού 21 στη Ν. Χαλκηδόνα, συνεδρίασε
η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Χαλκηδόνας , προκειμένου να ασκήσει τις
αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και
στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την αριθ. Πρωτ.11977/09-05-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Κατερίνη Γεώργιου, η οποία επιδόθηκε
νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 .

Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη Δημοτική υπάλληλο
Δαγλόγλου Κατερίνα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα πέντε ( 5) μέλη του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Κατερίνης Γεώργιος Πρόεδρος
2. Σκλιάς Αλέξανδρος
3. Καφεντζής Διονύσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πρεβέντη Δήμητρα
2 Δρούγγα Δάφνη Λαμπαδού

Ο Πρόεδρος, κος Κατερίνης Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 1ο θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης, είπε τα εξής:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Από τη διευθύντρια του Γυμνασίου Χαλκηδόνας έχει σταλεί το υπ΄αριθμ
πρωτ:7571/21-3-18 έγγραφο το οποίο αναφέρει ότι χρειάζεται να προβούμε
στις απαραίτητες ενέργειες για την επισκευή σωληνώσεων του δικτύου
ύδρευσης του σχολείου που παρουσιάζει διαρροή. Οι σωλήνες βρίσκονται
κάτω από πλάκες και σιδερένιες πόρτες και είναι δύσκολη η ανύψωσή τους.
Σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για το πρόβλημα αυτό
διαπίστωσα τις δυσκολίες άμεσης παρέμβασης λόγω μη επαρκούς
προσωπικού.
Προτείνω λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του προβλήματος να
αναλάβουμε μέσω της παγίας προκαταβολής της Κοινότητας να καλέσουμε
Ιδιώτη Τεχνίτη υδραυλικό, εφόσον μας διαβεβαιώσει η Τεχνική Υπηρεσία
γραπτώς ότι δεν δύναται να το αναλάβει η ίδια.
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 06/2018 Πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του κ. Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να κληθεί ιδιώτης Τεχνίτης υδραυλικός λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα
του προβλήματος, με έξοδα που θα βαρύνουν την παγία προκαταβολή της
Κοινότητας, εφόσον μας διαβεβαιώσει η Τεχνική Υπηρεσία γραπτώς ότι δεν
μπορεί να το αναλάβει η ίδια.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 06/2018
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

