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ΘΕΜΑ
Κατάρτιση Τεχνικού προγράµµατος του
∆ήµου Θέρµης για το έτος 2018
Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας συνήλθε σήµερα, την 3η του
µηνός Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00 µ.µ., το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αγίας Παρασκευής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:21766/οικ/276-2017 έγγραφη Πρόσκληση της 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, η κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ-ΤΖΙΩΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ-ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε η ορισθείσα ∆ηµοτική
υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης , Σαραφιανού Ειρήνη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία των µελών, µε παρόντα µέλη πέντε (5) µέλη από σύνολο
πέντε (5) µελών, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο και
εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 86, παρ. 4 του
Ν 3852/2010 πρέπει να ληφθεί απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίας
Παρασκευής, σύµφωνα µε την οποία θα εισηγείται το Τοπικό Συµβούλιο προς την Εκτελεστική
Επιτροπή του ∆ήµου τις δράσεις και τα έργα που κατά τη γνώµη του πρέπει να
προγραµµατιστούν για το έτος 2018.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψην στο Τ.Σ. το αρ.πρωτ.:21616/26-6-2017
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, µε το οποίο ζητείται η εισήγηση του Τ.Σ.
προς την Εκτελεστική Επιτροπή για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµµατος της Κοινότητας
για το έτος 2018 και εισηγήθηκε να ενταχθούν στο Τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Θέρµης για
τη ∆ηµοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής τα παρακάτω έργα για το έτος 2018 , έργα τα οποία
είχαν προταθεί και κατά το έτος 2016 και δεν εκτελέστηκαν:
1.Κατασκευή παιδική χαράς
2.Κατασκευή νέας αρδευτικής γεώτρησης στη περιοχή Βρέζια, διότι η προηγούµενη
γεώτρηση κρίθηκε ακατάλληλη
3.Κρασπέδωση, πλακόστρωση πεζοδροµίων του κεντρικού δρόµου του χωριού και

ηλεκτροφωτισµός αυτού
4.Συντήρηση και επίστρωση µε αδρανή υλικά, όπου απαιτείται, αγροτικών δρόµων και
παράδροµων στη περιοχή Μανέτα
5.Κατασκευή κιοσκιού στη θέση Μπογιάτα
6.Κατασκευή δεξαµενής στη θέση Χασαπλί
7.Κατασκευή αναψυκτηρίου δίπλα στο θεατράκι στη πλατεία του χωριού
8.Συντήρηση δρόµων εντός οικισµού
9.Ασφαλτοστρώσεις εντός και εκτός οικισµού
10.Πρόσθεση αίθουσας στο Νηπιαγωγείο
11.Ανάπλαση κεντρικής πλατείας
και ζήτησε από τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .
.
Τα µέλη µετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της
Προέδρου ψηφίζουν ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγούνται να ενταχθούν στο Τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Θέρµης τα παρακάτω
έργα και δράσεις για τη ∆ηµοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής για το έτος 2018:
1.Κατασκευή παιδική χαράς
2.Κατασκευή νέας αρδευτικής γεώτρησης στη περιοχή Βρέζια, διότι η προηγούµενη
γεώτρηση κρίθηκε ακατάλληλη
3.Κρασπέδωση, πλακόστρωση πεζοδροµίων του κεντρικού δρόµου του χωριού και
ηλεκτροφωτισµός αυτού
4.Συντήρηση και επίστρωση µε αδρανή υλικά, όπου απαιτείται, αγροτικών δρόµων και
παράδροµων στη περιοχή Μανέτα
5.Κατασκευή κιοσκιού στη θέση Μπογιάτα
6.Κατασκευή δεξαµενής στη θέση Χασαπλί
7.Κατασκευή αναψυκτηρίου δίπλα στο θεατράκι στη πλατεία του χωριού
8.Συντήρηση δρόµων εντός οικισµού
9.Ασφαλτοστρώσεις εντός και εκτός οικισµού
10.Πρόσθεση αίθουσας στο Νηπιαγωγείο
11.Ανάπλαση κεντρικής πλατείας

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 5/2017.
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασµα

ΤΑ ΜΕΛΗ

H Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής
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