ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΣΩΝ - ΛΟΤΣΑ
ΑΠΟΦΑΖ ΑΡΗΘ.
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(απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 2 ηρ Σακηική ζςνεδπίαζηρ ηην 30-1-2017 , ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σπάησλ – Λνύηζαο ηνπ Γήκνπ Σπάησλ – Αξηέκηδνο).
ΘΔΜΑ: Λήψη απόφασης για την Ενημέρωση από τις δημοτικές υπηρεσίες των νέων επεκτάσεων της πόλης ,
προς τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.
Σηα Σπάηα ζήκεξα, ηελ 30 ηνπ κελόο ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ
ηνπ έηνπο 2017 εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ
θαη ώξα
20,00 κ.κ ζηελ Αίζνπζα Σπλεδξηάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σπάησλ – Λνύηζαο ηνπ Γήκνπ Σπάησλ
– Αξηέκηδνο, ζπλήιζε ζε Ταθηηθή ζπλεδξίαζε ην Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Σπάησλ – Λνύηζαο ηνπ Γήκνπ
Σπάησλ – Αξηέκηδνο ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ: 2084/25-1-17
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Σπάησλ – Λνύηζαο θνπ Καηζνύιε Πέηξνπ ηνπ Βαζηιείνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό
ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75, Ν.3852/2010.
Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν έληεθα (11) μελών βξέζεθαλ παξόληα
παξαθάησ
επηά (7 ) κέιε ήηνη:

ηα

Παπόνηερ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

Καηζνύιεο Πέηξνο ηνπ Βαζηιείνπ
Παπνπηζάθεο Νηθόιανο ηνπ Δκκαλνπήι
Φξαγθνπ Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ
Μπίκπηδα Δπγελία ηνπ Γεσξγίνπ
Αξβαληηίδνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Αζηέξηνπ
Κνπινρέξεο Ηιίαο ηνπ Γεσξγίνπ
Μσξαθέαο Κπξηάθνο ηνπ Νηθνιάνπ
Απόνηερ
Καηζνύιε Καιιηόπε ηνπ Γεσξγίνπ
Σηάκνπ Βαζίιεηνο ηνπ Πέηξνπ
Μάξθνπ Γήκεηξα ηνπ Βαζηιείνπ
Σθηαδαξέζεο Γεξάζηκνο ηνπ Γεσξγίνπ

Πξόεδξνο Σ/ιηνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
Μέινο Σ/ιηνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
Μέινο Σ/ιηνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
« «
« «
« «
« «
« «
« «

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θα Κοςλοσέπη Μαπία ζύκθσλα κε ηελ
αξηζ 337/14 Απόθαζε Γεκάξρνπ.
Eηζεγνύκελνο επί ηνπ 3ος θέμαηορ ηηρ εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ ν θ. Μσξαθέαο Κπξηάθνο ,κέινο
ηνπ Σ/ιηνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σπάησλ αλαθέξεη ηα εμήο:
Σε ζπδεηήζεηο κε θαηνίθνπο ,θπξίσο ζηηο άθξεο ηεο πόιεο ,δηαπηζηώλεηαη έλα θνηλό πξόβιεκα ,όηη νη θιήζεηο
ζε ππξνζβεζηηθή, Άκεζε Γξάζε ή ΔΚΑΒ είλαη κηα εμαηξεηηθά δύζθνιε ππόζεζε γηαηί πνιιέο θνξέο αδπλαηνύλ
λα βξνπλ ην ζεκείν θιήζεο θαη έξρνληαη κε αξθεηή θαζπζηέξεζε (πνπ μεπεξλά θαη ηα 60 ιεπηά).
Όινη έρνπλ λα δηεγεζνύλ κηα εκπεηξία.
Πξνηείλσ ινηπόλ ην αξκόδην γξαθείν πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή θάπνην άιιν ζρεηηθό λα μεθηλήζεη ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο ππεξεζίεο , κηα πξνζπάζεηα λα δηνξζσζνύλ ηα ιάζε θαη λα θαιπθζνύλ ηα θελά ζηελ
ραξηνγξάθεζε ηνπ ρώξνπ γηα λα κελ ρξεηάδεηαη θάζε θνξά πνπ θαιείηαη θάπνηα ππεξεζία λα θιείλεηαη ξαληεβνύ
ζε πνιύ γλσζηά ζεκεία ηεο πόιεο ώζηε νη πνιίηεο λα θαζνδεγήζνπλ ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ζην ζεκείν θιήζεο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαινύκε ην ηνπηθό Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σπάησλ – Λνύηζαο γηα ηελ
ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο.
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ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΣΩΝ –ΛΟΤΣΑ
εηζήγεζε ηνπ θ. Μσξαθέα Κπξηάθνπ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε

αθνύ άθνπζε ηελ αλσηέξσ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Πξνηείλεη ζηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Γήκνπ , λα πινπνηεζεί κηα πξνζπάζεηα λα δηνξζσζνύλ ηα ιάζε θαη
λα θαιπθζνύλ ηα θελά ζηελ ραξηνγξάθεζε ηνπ ρώξνπ γηα λα κελ ρξεηάδεηαη θάζε θνξά πνπ θαιείηαη θάπνηα
ππεξεζία λα θιείλεηαη ξαληεβνύ ζε πνιύ γλσζηά ζεκεία ηεο πόιεο ώζηε νη πνιίηεο λα θαζνδεγήζνπλ ηηο
αξκόδηεο ππεξεζίεο ζην ζεκείν θιήζεο.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 5 /2017
Πξνο ην ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ε απόθαζε απηή από ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ:
Ο

ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ

ΜΔΛΖ

ΚΑΣΟΤΛΖ ΠΔΣΡΟ
Παπνπηζάθεο Νηθόιανο ηνπ Δκκαλνπήι
Φξάγθνπ Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ
Μπίκπηδα Δπγελία ηνπ Γεσξγίνπ
Αξβαληηίδνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Αζηέξηνπ
Κνπινρέξεο Ηιίαο ηνπ Γεσξγίνπ
Μσξαθέαο Κπξηάθνο ηνπ Νηθνιάνπ
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΑΣΟΤΛΖ ΠΔΣΡΟ
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