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ΘΕΜΑ
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος
Δήμου Θέρμης για το έτος 2018

του

Στην Σουρωτή, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 3η του μηνός
Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Σουρωτής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ: 21738/27-6-2017 έγγραφη
Πρόσκληση του Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και δημοσιεύτηκε στον
πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΝΟΣ
Κανείς
3. ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε η ορισθείσα Δημοτική
υπάλληλος του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σφονδύλας Δημήτριος και ο
κ. Μπαλτατζής Νικόλαος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με το
άρθρο 86 παρ.4 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας με απόφαση που
λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας,
ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς 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. Σύμφωνα και με το
αρ.πρωτ:21616/26-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης η Τ.Κ.
Σουρωτής καλείται να καταθέσει τις προτάσεις της έως τις 5/7/2017.
Στην συνέχεια ο πρόεδρος είπε ότι το Τοπικό Συμβούλιο πρέπει να προτείνει έργα και
δράσεις για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και ότι δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου
που δεν περιλαμβάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα και κατέθεσε γραπτή πρόταση η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης:« ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 10,9% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ Α.Ε.» τα οποία όπως
επισήμανε είναι προς όφελος και όμορων κοινοτήτων και συνολικά της Δ.Ε. Βασιλικών.
Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική
συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται τα κατωτέρω έργα για την Τ.Κ. Σουρωτής για το έτος 2018 κατά σειρά
προτεραιότητας:
Α)
1. Κατασκευή δεξαμενής και αγωγού στις τοποθεσίες « ΜΠΑΚΑΛΗ ΡΑΧΩΝΑ» &
«ΒΟΣΚΙΝΑ»ΕΠΕΙΓΟΝ.

2. Διαμόρφωση των εισόδων της Τοπικής Κοινότητας από Βασιλικά και Αγία Παρασκευή
με πεζοδρόμηση, φωτισμό, κατασκευή πεζογέφυρας στη δυτική είσοδο, στο ρέμα (μήκος
30μ.) κ.λ.π.
3. Δημιουργία νέας περίφραξης των κοιμητηρίων λόγω καταστροφής της παλιάς.
4. Καθαρισμός του χώρου των κοιμητηρίων.
5. Συντήρηση των αντλιοστασίων και των δικτύων άρδευσης και ύδρευσης( 2 άρδευσης και
2 ύδρευσης).
6. Συντήρηση πεζοδρομίων σε φθαρμένα τμήματα και αντικατάσταση των
κατεστραμμένων πλακών από την εκκλησία προς τα κοιμητήρια της κοινότητας, καθώς
και σε σημεία εντός οικισμού και επέκτασης Κοινότητας Σουρωτής όπου υπάρχει
πρόβλημα.
7. Υλοποίηση της μελέτης για τη δημιουργία παιδικής χαράς.
8. Οριοθέτηση σημείων για την τοποθέτηση πινακίδων των επαγγελματιών της Τ.Κ.
Σουρωτής και Τ.Κ. Αγίου Αντωνίου στις εισόδους από Βασιλικά, Αγίου Αντωνίου και
Αγίας Παρασκευής.
9. Καθαρισμός ρεμάτων.
10. Υλοποίηση μελέτης πεζοδρόμησης της οδού Μαυρομάτη.
11. Αρίθμηση αγροτικών οδών.
Β)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 10,9%
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ Α.Ε.

1.

Παιδική χαρά Σουρωτής

Υπάρχει σχεδόν έτοιμη μελέτη

Εκτιμώμενη δαπάνη: 600.000€

2.

Ασφαλτοστρώσεις Σουρωτής

Απαιτείται μελέτη

Εκτιμώμενη δαπάνη: 250.000€

3.

Παιδική χαρά Αγίας Παρασκευής(κάλυψη μέρους Απαιτείται μελέτη
του κόστους)

Εκτιμώμενη δαπάνη: 250.000€

4.

Αποδυτήρια Αγίου Αντωνίου

Εκτιμώμενη δαπάνη:100.000€

5.

Δημιουργία κόμβου στα σχολεία στη Δ.Κ.
Βασιλικών(Γυμνάσιο-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)
και
το
Κλειστό Γυμναστήριο
ή εναλλακτικά
Ασφαλτοστρώσεις Βασιλικών: είσοδο δυικά έως Απαιτείται μελέτη
παλιό γυμνάσιο όπου στεγάζονται υπηρεσίες που
αφορούν όλη τη Δ.Ε.Βασιλικών(Ειρηνοδικείο,
Αστυνομία, παιδικός σταθμός-νηπιαγωγείο)

Υπάρχει ώριμος φάκελος

Εκτιμώμενη δαπάνη:100.000€

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2017.
Η συνημμένη γραπτή πρόταση-πίνακας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.
ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

