
Αρ.Αποφ.09/2017

Από το υπ’αρ. 6/2017 Πρακτικό συνεδρίασης του Τοπικού Συµβουλίου Ν.Ραιδεστού.

                          ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1.Γνωµοδότηση τεχνικού προγράµµατος έτους 2018.

Στη Ν.Ραιδεστό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 05/07/2017  ηµέραΤετάρτη και ώρα 

19:30µ.µ. συνεδρίασε το Τοπικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.Ραιδεστού µετά από 

πρόσκληση του Προέδρου µε αρ.πρωτ:21691/26-06-2017 που επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε σύµβουλο

σύµφωνα µε τις διατάξεις του 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 

5 δηλαδή:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Κατρανιάς Παναγιώτης

2.Ιζδρας Ανέστης

3.Αµπουµατχανά Μάριαµ

4.Σαµψωνίδου Μαρία

5.Κυριακίδου Ειρήνη

Ο Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  εισηγούµενος  το   θέµα  της  ηµερησίας

διάταξης  είπε ότι µε έγγραφη εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γραφείο Αντιδηµάρχου

κ.Τσολάκη  Απόστολου  µε  αρ.πρωτ.21616/26-06-2017  µας  ζητείτε  απόφαση  της  ∆ηµοτικής

Κοινότητας Ν.Ραιδεστού, προκειµένου η Εκτελεστική επιτροπή του ∆ήµου να καταρτίσει το γενικό

τεχνικό πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2018 και στη συνέχεια να εγκριθεί από το ∆ηµοτικό

Συµβούλιο να προτείνουµε για τον οικισµό µας τα έργα και τις δράσεις µε σειρά προτεραιότητας

για την τοπική ανάπτυξη της Ν.Ραιδεστού:

Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου της ∆.Κ.Ν.Ραιδεστού προτείνουν τα εξής έργα:

1.Συντήρηση  του  γηπέδου  µπάσκετ  στον  οικισµό  Φιλοθέης,  καθώς  και  κρασπέδωση  και

ασφαλτόστρωση του γηπέδου

2.Κρασπέδωση και ασφαλτόστρωση πίσω απο τα γραφεία τοι Οικισµού Φιλοθέης.

3. Τοποθέτηση σχάρας εγκάρσια της ασφάλτου πιο κάτω απο το Τµήµα ∆ίωξης Λαθροµεταναστών 

στον οικισµό Φιλοθέης.

4. Συντήρηση αγροτικών δρόµων.

5. Ασφαλτόστρωση στις οδούς της ∆.Κ.Ν.Ραιδεστού 25ης Μαρτίου, ∆ηµητρίου Καραολή και 

Ελ.Βενιζέλου.

6. Κατασκευή 2ου ∆ηµοτικού, Γυµνασίου ,Λυκείου και Βρεφονηπιακού Σταθµού.

7. Κατασκευή στεγάστρου (κιόσκι) στον αύλειο χώρο του ΚΑΠΗ.



8. Κατασκευή κλειστού Γυµναστηρίου Μπάσκετ και διαµόρφωση µε tartan το δάπεδο του ανοιχτού

γηπέδου του 1ου ∆ηµ.Σχολείου Νέας Ραιδεστού καθώς και συντήρηση όλων των γηπέδων του 

οικισµού Φιλοθέης.

9. ∆ιαµόρφωση πάρκου για εφήβους µε όργανα γυµναστικής και θεατράκι.

10.Ασφαλτοστρώσεις στον οικισµό Φιλοθέης, όπου ειναι χαρακτηρισµένοι παιζόδροµοι.

Η κα Κυριακίδου Ειρήνη Τοπικός Σύµβουλος της ∆.Κ.Ν.Ραιδεστού της Λαϊκής Συσπέιρωσης 

Θέρµης καταθέτει γραπτώς την τοποθέτηση της.

Η  κα Σαµψωνίδου Μαρία Τοπικός Σύµβουλος της ∆.Κ.Ν.Ραιδεστού της Παρέµβασης 

Πολιτών ∆ήµου Θέρµης καταθέτει γραπτώς την τοποθέτηση της.

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Τοπικό Συµβούλιο

µετά την εισήγηση του Προέδρου 

                                ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Κατά πλειοψηφία τα παραπάνω έργα που αναφέρθηκαν για να συµπεριληφθούν στο γενικό

πρόγραµµα έτους 2018  του ∆ήµου Θέρµης. 

• Αρ.Αποφ.09/2017

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως λύνεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη 

    

                                                   Ακριβές Απόσπασµα

                                                       Ο Πρόεδρος

                                          ΚΑΤΡΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


