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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 17/2015 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης

ΘΕΜΑ:

«Υποβολή προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου
Θέρµης έτους 2016»

Στη θέρµη, σήµερα, την 6η Ιουλίου 2015 και ώρα 20:00µ.µ. στο κτίριο του
Πολιτιστικού Κέντρου Θέρµης συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας θέρµης του ∆ήµου θέρµης, ύστερα από την υπ’αρ. 26403/2-7-2014
πρόσκληση, που δηµοσιεύθηκε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Θέρµης και που επιδόθηκε σε
καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα οκτώ (8) µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βογιατζής Σωτήριος
1. ∆ήµου Ηλίας
2. Καζίλης Βασίλειος
2. Ρικούδης Απόστολος
3. Πάσχου Μαρία
3. Πασπαλά Νικολέτα
4. Γιαννακούλας Απόστολος
5. Πιστέλας Ευστ.
6. Γιαβρίδου Ιωάννα
7. Τριανταφυλλίδης Παύλος
8. Ντίντας Γεώργιος
Κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (πλην
Υπηρεσιών Συντήρησης & Αυτεπιστασίας) και υπηρεσιών ∆όµησης, κος Απόστολος
Τσολάκης, καθώς και εκπρόσωποι Συλλογικών Φορέων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης
του ∆ήµου Θέρµης, προκειµένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί του θέµατος. Τα
πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική Υπάλληλο Ραµπίδου Μελποµένη.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε,
ότι σύµφωνα µε το άρθρο 86 παράγραφος 4 του Ν 3852/2010 το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή του δήµου, ανάλογα µε τον επείγοντα
χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειας του και τις προτεραιότητες για την
τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του
δήµου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν του Συµβουλίου το υπ’αρ. 26114/1-72015 έγγραφο του Αντιδηµάρχου κου Απόστολου Τσολάκη, σύµφωνα µε το οποίο το
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας καλείται να καταθέσει το αργότερο έως τις 8/7/2015
την εισήγησή του προς την Εκτελεστική Επιτροπή για τις δράσεις και τα έργα που κατά την
γνώµη του πρέπει να προγραµµατιστούν για το έτος 2016.
Έπειτα ο Πρόεδρος , αφού καλωσόρισε τους εκπροσώπους των φορέων και τους
ευχαρίστησε για την παρουσία τους, έδωσε τον λόγο στον κο Τσολάκη ο οποίος έκανε µία
εκτενή αναφορά στην πορεία εξέλιξης των έργων που συµπεριλαµβάνονται στο τεχνικό
πρόγραµµα του ∆ήµου για το έτος 2015. Επίσης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα καταγραφής
των αιτηµάτων των συλλογικών φορέων της ∆ηµοτικής Κοινότητας ώστε το τεχνικό
πρόγραµµα του ∆ήµου για το επόµενο έτος να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο
στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στους εκπροσώπους των Συλλογικών
φορέων για να διατυπώσουν τις προτάσεις του .
Το λόγο πήρε πρώτος ο κος Μασλάρης από τον σύλλογο κατοίκων οικισµού «ΛΗ∆ΑΜΑΡΙΑ», ο οποίος ζήτησε για τον οικισµό ΛΗ∆Α-ΜΑΡΙΑ να συµπεριληφθούν στο
πρόγραµµα:
• Έργα αποκατάστασης ηλεκτροφωτισµού
• Έργα συντήρησης γηπέδου Μπάσκετ και Παιδικής Χαράς
• Έργα για την αντιµετώπιση της επικινδυνότητας του οδικού κόµβου στην
είσοδο του οικισµού «ΛΗ∆Α ΜΑΡΙΑ»
Ο κος Στάυρος Μωραίτης , από τον Χορευτικό Όµιλο Θέρµης, ζήτησε :
• Την περίφραξη και διαµόρφωση του αύλειου χώρου του Αγίου Τρύφωνα
Η κα Στασινού από τον Αθλητικό Σύλλογο «Α∆ΩΝΙΣ ΘΕΡΜΗΣ» επισήµανε την
ανάγκη για :
• Κατασκευή κουλουάρ στο γήπεδο Τριαδίου
• Ηλεκτροφωτισµό στον αγροτικό δρόµο που οδηγεί στο 4ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Θέρµης όπου γίνονται και οι προπονήσεις του Συλλόγου.
• Να προβλεφθεί και να δηµιουργηθεί θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ στην
κεντρική πλατεία «Παραµάνα» της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης.
O κος Γαβριηλίδης ∆ηµήτριος από τον Αθλητικό σύλλογο «ΘΕΡΜΑΙΟΣ» πρότεινε :
• Να αξιοποιηθεί το δηµοτικό οικόπεδο το οποίο εφάπτεται της αυλής του
3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θέρµης (Τριαδίου) µε την κατασκευή γηπέδου
µπάσκετ ή ποδοσφαίρου, που θα µπορούσε να λειτουργήσει και ως
προέκταση της αυλής του σχολείου.
• Να προχωρήσει η εφαρµογή της µελέτης πυρασφάλειας ώστε να µπορεί
να αξιοποιηθεί ο υπόγειος χώρος του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου
(Τριαδίου), ως χώρος πολλαπλών χρήσεων
• Ο χώρος απέναντι από το κλειστό Αθλητικό Κέντρο Θέρµης να
διαµορφωθεί ανάλογα ως χώρος στάθµευσης
O κος Παναγιώτου εκ µέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 2ου Γενικού
Λυκείου Θέρµης, ζήτησε να υλοποιηθούν εργασίες σχετικές µε :
• Την συντήρηση του γηπέδου µπάσκετ του σχολείου το οποίο έχει πάθει
καθίζηση.
• Την γενικότερη συντήρηση (ελαιοχρωµατισµοί, έργα περίφραξης)
• Την προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων για την αίθουσα διδασκόντων
.

Ο κος Αχιλλέας Μεταλλούλης από τον «Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ» ζήτησε τα
παρακάτω :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συντήρηση τάπητα, περίφραξης και φωτισµού (προβολέα) ∆ηµοτικού
γηπέδου ποδοσφαίρου Θέρµης
Πρόβλεψη προµήθειας για δύο (2) µικρές εστίες ποδοσφαίρου.
Έργα ασφάλειας όπως π.χ. στην είσοδο του Λυκείου να τοποθετηθεί
κάγκελο στο ρέµα.
Νοµιµοποίηση παλαιών αποδυτηρίων ώστε να προχωρήσουν τα έργα
συντήρησης.
Να αντικατασταθούν οι λαµπτήρες στους προβολείς του βοηθητικού
γηπέδου ποδοσφαίρου πλησίον 1ου Γυµνασίου Θέρµης.
Αποκατάσταση τάπητα στα γήπεδα 5Χ5 στο Αθλητικό Κέντρο που έχει
καταστραφεί.
Συντήρηση παρκέ και φωτεινού πίνακα στο κλειστό γυµναστήριο του
Αθλητικού Κέντρου.
Πρόβλεψη προµήθειας για δύο (2) µικρές µπασκέτες.
∆ιαµόρφωση χώρου µπροστά και απέναντι από το Αθλητικό Κέντρο για
την δηµιουργία χώρου στάθµευσης.
Παρέµβαση του ∆ήµου στο ΤΕΦΑΑ ώστε να ελαφρυνθεί το κόστος
παραχώρησης για χρήση από τα αθλητικά σωµατεία της Θέρµης των
αθλητικών του εγκαταστάσεων, προτείνοντας ανταποδοτικά µέτρα (π.χ.
ανάληψη συντήρησης τους).

O κος Εφραίµ ∆εληκωστίδης από τον Αθλητικό Σκοπευτικό Σύλλογο «Λευκός Πύργος» :
•

Υπάρχει πρόβληµα οδικής ασφάλειας στην διασταύρωση Φράγµατος
Θέρµης – Παραλίµνη Τριαδίου. Πρέπει να κλαδευτούν τα δέντρα που
εµποδίζουν την ορατότητα και να τοποθετηθεί πινακίδα “STOP”.

Ο κος Ιωσηφίδης δηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Θέρµης» :
• Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη και για αλεξικέραυνα στα σχολεία.
Η κα Καµπουρίδου από τον Σύλλογο Μανδριτσιωτών-Θρακιωτών Θέρµης :
• Na πεζοδροµηθεί η οδός Μανδρίτσα και να διευθετηθούν τα όµβρια τα
οποία από την οδό Λαµπράκη καταλήγουν στην αυλή του 2ου ∆ηµ.
Σχολείου Θέρµης.
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ του Αντιδηµάρχου κου
Απόστολου Τσολάκη και των εκπροσώπων των συλλογικών φορέων, όπου απαντήθηκαν
πολλά από τα ερωτήµατα των εκπροσώπων ενώ για άλλα επιφυλάχθηκε ότι θα τα εξετάσει.
Ο Πρόεδρος στη συνέχειά έδωσε τον λόγο στα µέλη του συµβουλίου, από τα οποία
ζήτησε οµοίως να καταθέσουν τις προτάσεις τους .
Το λόγο πήραν τα παρακάτω µέλη του συµβουλίου, τα οποία µε τη σειρά τους
πρότειναν τα παρακάτω :
κα Ιωάννα Γιαβρίδου:
• Την περίφραξη και πεζοδρόµηση της οδού Ραφαηλίδου κατά µήκος του
ρέµατος
κα Μαρία Πάσχου :

Την πεζοδρόµηση της οδού Μανδρίτσα κατά προτεραιότητα. Υψηλός
κίνδυνος ατυχηµάτων λόγω της διαρκούς διέλευσης µαθητών που
φοιτούν στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θέρµης
κος Γεώργιος Ντίντας :
• Τη συντήρηση του γηπέδου µπάσκετ στο, χώρο του Πολιτιστικού
Κέντρου Τριαδίου.
κος Απόστολος Γιαννακούλας :
• Να επισπευστεί η κατασκευή των νέων νεκροταφείων, καθώς το παλιό
νεκροταφείο Θέρµης θεωρείται ήδη κορεσµένο.
• Να αντιµετωπιστεί άµεσα το θέµα της σχολικής στέγης. Τα σχολεία δεν
επαρκούν και µε την πάροδο των χρόνων το πρόβληµα θα διογκώνεται.
• Να υπάρξει µελέτη από τους ειδικούς και κατασκευή
κόµβου/κυκλοφοριακής ρύθµισης εκεί που συναντιούνται οι οδοί
Μακρυγιάννη, Πλαστήρα και Κεσίδη (∆ΕΥΑΘ). Θα συµβάλλει στην
ύπαρξη τάξης και στην αποφυγή κυκλοφοριακών προβληµάτων.
Ο κος Γιαννακούλας επίσης ζήτησε να κοινοποιείται στο συµβούλιο η
έκβαση των έργων που βρισκόταν στο τρέχον τεχνικό πρόγραµµα,
καθώς και το ποσό που προβλέπεται για υλοποίηση έργων µε ίδιους
πόρους.
•

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, ο
οποίος πρότεινε να συµπεριληφθούν
•

•
•
•
•
•

Μελέτη προσαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης των οικισµών Θέρµης
και Τριαδίου της ∆.Ε. Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης στον ν. 4269/2014 και
στις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆.Ε. Θέρµης.
Μελέτη Πράξης Εφαρµογής Αρχαιολογικού Πάρκου Θέρµης.
Την πεζοδρόµηση και τον ηλεκτροφωτισµό πλησίον 1ου ∆ηµοτικού
Θέρµης επι της οδού Π. Τσαλδάρη
Προµήθεια και τοποθέτηση γραµµατοθυρίδων στην επέκταση της
Θέρµης
Εργασίες διαµόρφωσης χώρου υποδοχής οργάνων στην παιδική χαρά
Τριαδίου (δωρεά ιδιώτη).
Εργασίες συντήρησης στα νεκροταφεία Θέρµης.(Οστεοφυλάκια
,διάδροµοι ,περίφραξη κτλ.)

Ακόµη ανέφερε ότι οι προτάσεις της κοινότητας αφορούν στον εµπλουτισµό του
τεχνικού προγράµµατος του έτους 2015 λειτουργώντας συµπληρωµατικά στα ήδη
δροµολογηµένα έργα της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου
Ακόµη ανέφερε ότι οι προτάσεις της κοινότητας αφορούν στον εµπλουτισµό του
τεχνικού προγράµµατος του έτους 2015 λειτουργώντας συµπληρωµατικά στα ήδη
δροµολογηµένα έργα της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου
Κλείνοντας ευχαρίστησε τον Αντιδήµαρχο κ.Τσολάκη και τους εκπροσώπους των
φορέων για το επίπεδο της συζήτησης και την συνεισφορά τους στην διαµόρφωση της
εισήγησης της ∆.Κ. Θέρµης για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου
Θέρµης για το έτος 2016 και κάλεσε τα µέλη τους Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης ύστερα από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το υπ’αρ. 6114/1-7-2015 έγγραφο του
Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων και τις διατάξεις του άρθρου 86 παράγραφος 4 του Ν
3852/2010.

Γ ν ω µ ο δ ο τ ε ί οµόφωνα
Προτείνει τις δράσεις και έργα που θα πρέπει να περιλαµβάνονται στο τεχνικό
πρόγραµµα του ∆ήµου Θέρµης για το έτος 2015 ως εξής :
α/α
1
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Τίτλος έργου/δράσης
Κατηγορία
Περιγραφή έργου/δράσης
Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού, Κοινωνικής Πολιτικής (Κ.Α. 15)
Συντήρηση γηπέδου Μπάσκετ
Συντήρηση
οικισµού «ΛΗ∆Α-ΜΑΡΙΑ»
Συντήρηση Παιδικής Χαράς
Συντήρηση
οικισµού «ΛΗ∆Α-ΜΑΡΙΑ»
Κατασκευή κουλουάρ στο
Μελέτη-έργο
δηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου
Τριαδίου
Επεµβάσεις στο δηµοτικό
Συντήρηση
Συντήρηση τάπητα,
γήπεδο ποδοσφαίρου Θέρµης
περίφραξης και φωτισµού
(προβολέα)
Προµήθεια δύο (2) µικρών
Προµήθεια
εστιών ποδοσφαίρου για το
δηµοτικό γήπεδο Θέρµης
Συντήρηση παλαιών
Συντήρηση
Απαιτείται διαδικασία
αποδυτηρίων δηµοτικού
νοµιµοποίησης των
γηπέδου ποδοσφαίρου Θέρµης
αποδυτηρίων
Αποκατάσταση τάπητα στα
Συντήρηση
γήπεδα 5Χ5 του Αθλητικού
Κέντρου Θέρµης
Συντήρηση παρκέ και
Συντήρηση
φωτεινού πίνακα στο κλειστό
γυµναστήριο του Αθλητικού
Κέντρου Θέρµης
Προµήθεια δύο (2) µικρών
Προµήθεια
µπασκετών για το Αθλητικό
Κέντρο Θέρµης
Προγραµµατική σύµβαση για
Προγραµµατική
Ανάληψη ευθύνης συντήρησης
συντήρηση εγκαταστάσεων
σύµβαση
αθλητικών εγκαταστάσεων
ΤΕΦΑΑ
ΤΕΦΑΑ, ως ανταποδοτικό
µέτρο για τη µείωση του
κόστους παραχώρησης χρήσης
των εγκαταστάσεων αυτών
από τα αθλητικά σωµατεία της
Θέρµης
Συντήρηση γηπέδου µπάσκετ
Συντήρηση
Πολιτιστικού Κέντρου
Τριαδίου
Υπηρεσίες Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισµού (Κ.Α. 20)
Αποκατάσταση
ηλεκτροφωτισµού στον οικισµό
«ΛΗ∆Α –ΜΑΡΙΑ»
Ηλεκτροφωτισµός στον
Μελέτη-έργο
αγροτικό δρόµο που οδηγεί
στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Θέρµης
Ηλεκτροφωτισµός πλησίον 1ου
Μελέτη-έργο

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

∆ηµοτικού Θέρµης επί της
Π.Τσαλδάρη
Αντικατάσταση λαµπτήρων
Προµήθεια
στους προβολείς του
βοηθητικού γηπέδου
ποδοσφαίρου πλησίον 1ου
Γυµνασίου Θέρµης
Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης (Κ.Α. 25)
∆ιευθέτηση οµβρίων οδού
Μελέτη-έργο
Τα όµβρια καταλήγουν στην
Λαµπράκη
αυλή του 2ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Θέρµης
Υπηρεσία Τεχνικών Έργων (Κ.Α. 30)
∆ιαµόρφωση οδικού κόµβου
Μελέτη-έργο
∆ιαµόρφωση κόµβου για την
στην είσοδο του οικισµού
αύξηση της οδικής ασφάλειας
«ΛΗ∆Α ΜΑΡΙΑ»
Περίφραξη και διαµόρφωση
Μελέτη-έργο
του αύλειου χώρου του Αγίου
Τρύφωνα
∆ηµιουργία θέσης στάθµευσης
ΑΜΕΑ στην κεντρική πλατεία
«Παραµάνα» της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Θέρµης
∆ιαµόρφωση δηµοτικού
Μελέτη-έργο
Αξιοποίηση δηµοτικού
οικοπέδου το οποίο εφάπτεται
οικοπέδου ώστε να µπορεί
της αυλής του 3ου ∆ηµοτικού
εναλλακτικά να λειτουργήσει
Σχολείου Θέρµης (Τριαδίου)
και ως προέκταση της αυλής
του σχολείου
Εφαρµογή της µελέτης
Μελέτη-έργο
Αξιοποίηση του υπόγειου
πυροπροστασίας υπόγειου
χώρου του σχολείου
χώρου του 3ου ∆ηµοτικού
(Τριαδίου), για να
Σχολείου (Τριαδίου)
χρησιµοποιηθεί ως χώρος
πολλαπλών χρήσεων
∆ιαµόρφωση χώρου χώρος
Μελέτη-έργο
Πρόκειται για τον ελεύθερο
στάθµευσης στο κλειστό
δηµοτικό χώρο απέναντι από
Αθλητικό Κέντρο Θέρµης
το Αθλητικό Κέντρο
Επεµβάσεις στο δάπεδο του
Συντήρηση
Το δάπεδο του γηπέδου έχει
ο
γηπέδου µπάσκετ στο 2
υποστεί καθίζηση
Γενικό Λύκειο Θέρµης
Έργα συντήρησης στο 2ο
Συντήρηση
Ελαιοχρωµατισµοί, συντήρηση
Γενικό Λύκειο Θέρµης
περίφραξης
Προµήθεια κλιµατιστικών
Προµήθεια
µηχανηµάτων για την αίθουσα
διδασκόντων 2ου Γενικού
Λυκείου Θέρµης
∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα
Μελέτη-έργο
Τοποθέτηση κιγκλιδώµατος
χώρο στο δηµοτικό γήπεδο
στην είσοδο του Λυκείου
ποδοσφαίρου Θέρµης
πλησίον του ρέµατος
Τοποθέτηση πινακίδας STOP
Προµήθεια
Αύξηση οδικής ασφάλειας
στη διασταύρωση Φράγµατος
Θέρµης – Παραλίµνη Τριαδίου
Τοποθέτηση αλεξικεραύνων
Προµήθεια
στα σχολεία της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Θέρµης

29

30
31

32

33

34

35

36

37

38

Κατασκευή πεζοδροµίου στην
οδό Π. Τσαλδάρη πλησίον Του
1ου Γυµνασιου Θέρµης.
Πλακόστρωση πεζοδροµίων
οδού Μανδρίτσα
Κατασκευή πεζοδροµίου και
τοποθέτηση κιγκλιδώµατος
στην οδό ΡαφαηλίδουΠαπαδάκη
Εργασίες διαµόρφωσης χώρου
υποδοχής οργάνων στην Π.Χ
Τριαδίου (δωρεά ιδιώτη).
Προµήθεια και τοποθέτηση
γραµµατοθυρίδων στην
επέκταση Θέρµης
Εργασίες συντήρησης στα
νεκροταφεία Θέρµης και
Τριαδίου
∆ιαµορφώσεις κόµβων στον
οικισµό της Θέρµης

Κατά µήκος του γηπέδου
ποδοσφαίρου
Μελέτη-έργο
Μελέτη-έργο

Κατά µήκος του ρέµατος

Μελέτη-έργο

Π.Χ. Τριαδίου

Προµήθεια

Οστεοφυλάκια, διάδροµοι ,
περίφραξη κτλ
Μελέτη-έργο

Πρόκειται για επεµβάσεις για
την αύξηση της οδικής
ασφάλειας στους κόµβους: (α)
Μακρυγιάννη-ΠλαστήραΚεσσίδη, (β) Ελληνικής
Αεροπορίας-Αγίου ΓεωργίουΠλ. Παραµάνα, (γ) Αγίου
Νικολάου-Ν. Πλαστήρα-Αθ.
∆ιάκου
Υπηρεσία Πρασίνου (Κ.Α. 35)
Κλάδευση δένδρων στον κόµβο Συντήρηση
Κλάδευση δένδρων που
Φράγµατος Θέρµης –
εµποδίζουν την ορατότητα
Παραλίµνη Τριαδίου
στον κόµβο
Υπηρεσία Πολεοδοµίας (Κ.Α. 40)
Μελέτη προσαρµογής της
Μελέτη
πολεοδοµικής µελέτης των
οικισµών Θέρµης και Τριαδίου
της ∆.Ε. Θέρµης του ∆ήµου
Θέρµης στον ν. 4269/2014
και στις κατευθύνσεις του
Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδίου ∆.Ε. Θέρµης
Μελέτη Πράξης Εφαρµογής
Μελέτη
Αρχαιολογικού Πάρκου
Θέρµης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 77/2015
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΜΕΛΗ

