Αρ.Αποφ.11/2018
Από το υπ’αρ. 5/2018 Πρακτικό συνεδρίασης του Τοπικού Συµβουλίου Ν.Ραιδεστού.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωµοδότηση τεχνικού προγράµµατος έτους 2019.
Στη Ν.Ραιδεστό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 09/07/2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
15:00µ.µ. συνεδρίασε το Τοπικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.Ραιδεστού µετά
από πρόσκληση του Προέδρου µε αρ.πρωτ:23961/04-07-2018 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 4 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Κατρανιάς Παναγιώτης
2.Ιζδρας Ανέστης
3.Αµπουµατχανά Μάριαµ
4.Κυριακίδου Ειρήνη

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σαµψωνίδου Μαρία

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2ο θέµα της
ηµερησίας διάταξης είπε ότι µε έγγραφη εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Γραφείο Αντιδηµάρχου κ.Τσολάκη Απόστολου στις 03/07/2018, µας ζητείτε απόφαση της
∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.Ραιδεστού, προκειµένου η Εκτελεστική επιτροπή του ∆ήµου να
καταρτίσει το γενικό τεχνικό πρόγραµµα του οικονοµικού έτους 2019 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 κατά πλειοψηφία τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου της ∆.Κ.Ν.Ραιδεστού
προτείνουν τα εξής έργα:
1. 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
2.Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου οικισµού Ν.Ραιδεστού στις παρακάτω οδούς:
- 25ης Μαρτίου απο Κολοκοτρώνη εως Α.Παπανδρέου (εξαιρουµένου του κοµµατιού
που κατασκευάστηκε µε την προηγούµενη εργολαβία)
- ∆ηµητρίου & Καραολή απο Θράκης εως Α.Παπανδρέου.
- Ελ.Βενιζέλου απο Κολοκοτρώνη εως Α.Παπανδρέου.
- Μ.Αλεξάνδρου απο ∆ηµητρίου && Καραολή εως Θουκιδίδου.
- Θεµιστοκλέους απο Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου εως 28ης Οκτωβρίου.
- Στ.Βάγια απο 28ης Οκτωβρίου εως Ελ.Βενιζέλου.
- Αθ.∆ιάκου απο Ε.Ο.Θεσαλονίκης Πολυγύρου εως Σεφέρη.
- Πολυτεχνείου απο Καβάφη εως Κολοκοτρώνη (Λαϊκή Αγορά).
- Κωνσταντινουπόλεως απο Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου εως ∆ηµητρίου &
Καραολή.
- Πραξιτέλους απο Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου εως Μακεδονοµάχων.
- Κρασπέδωση & ασφαλτόστρωση περίπου 40 µέτρων στο φανάρι για Ταγαράδες απο
πεζόδροµο Μακεδόνων εως Πραξιτέλους.
- Κανάρη απο Κολοκοτρώνη εως Μ.Αλεξάνδρου.

- 28ης Οκτωβρίου απο Θεµιστοκλέους εως Α.Παπανδρέου.
- Σπ.Λούη απο Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου εως Ολυµπιάδος 2004.
- Αισχύλου απο την αρχή της οδού έως τα συσκευαστήρια Μπαναχάρη.
3. Προµήθεια δύο (2) κλιµατιστικών για το ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ν.Ραιδεστού.
4. Αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων νέας τεχνολογίας στο συντριβάνι και µελέτη για
αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωµάτων σε όλο το συγκρότηµα της
∆.Κ.Ν.Ραιδεστού.
5. Τοποθέτηση σχάρας εγκάρσια της ασφάλτου πιο κάτω απο το Τµήµα ∆ίωξης
Λαθροµεταναστών στον οικισµό Φιλοθέης.
6. Συντήρηση αγροτικών δρόµων.
7. Ασφαλτόστρωση στις οδούς της ∆.Κ.Ν.Ραιδεστού 25ης Μαρτίου, ∆ηµητρίου Καραολή
και Ελ.Βενιζέλου.
8. Συντήρηση του γηπέδου µπάσκετ στον οικισµό Φιλοθέης, καθώς και κρασπέδωση και
ασφαλτόστρωση του γηπέδου
9. Κρασπέδωση και ασφαλτόστρωση πίσω απο τα γραφεία του Οικισµού Φιλοθέης.
10. Εξοραϊσµός αλσυλίου µε παγκάκια, υπαίθρια όργανα γυµναστικής και κιόσκι.
11.Ασφαλτοστρώσεις στον οικισµό Φιλοθέης, όπου ειναι χαρακτηρισµένοι πεζόδροµοι.
12.∆ηµιουργία υπαίθριου χώρου αναψυχής στο τέλος της οδού Κολοκοτρώνη
(αριστερά),στο εκκλησάκι της Αγ.Αναστασίας.
Η κα Κυριακίδου Ειρήνη Τοπικός Σύµβουλος της ∆.Κ.Ν.Ραιδεστού της Λαϊκής
Συσπείρωσης Θέρµης λέει ότι για µια ακόµη φορά καλούµαστε να προτείνουµε τα ‘άκρως
αναγκαία και επείγοντα έργα και δράσεις που δεν έχουν ενταχθεί στο τρέχον πρόγραµµα’
για το τοπικό διαµέρισµα της Νέας Ραιδεστού, στα πλαίσια της κατάρτισης του τεχνικού
προγράµµατος για το έτος 2019.
Τα προηγούµενα έτη έχουµε επανειληµµένα προτείνει έργα απαραίτητα, τόσο για την
ασφάλεια (αντιπληµµυρικά, πεζογέφυρες, φανάρια, κ.α.) όσο και για την κάλυψη των
αναγκών των κατοίκων (παιδικές χαρές, πάρκο για νέους, αθλητικούς χώρους, σχολεία,
συγκοινωνίες, κ.α.). Επίσης κατά τη διάρκεια των προηγούµενων ετών, στις συνεδριάσεις
του τοπικού συµβουλίου αναδεικνύαµε την ανάγκη να γίνουν κάποια έργα κάνοντας τις
απαραίτητες ενέργειες προς τις υπηρεσίες του δήµου. ∆υστυχώς κανένα από τα
παραπάνω έργα που προτείναµε δεν έχει υλοποιηθεί. Η διοίκηση του δήµου γνωρίζει τις
ανάγκες της τοπικής κοινότητας.
Παρόλα αυτά για µια ακόµη φορά διοίκηση του δήµου µας καλεί :
• να καταγράψουµε τα “απολύτως “ αναγκαία έργα, γνωρίζοντας ότι ακόµη και αυτά δε
θα πραγµατοποιηθούν.
• να µη διεκδικούµε έργα που ζητήθηκαν παλιότερα και δε πραγµατοποιήθηκαν
Θεωρούµε αναγκαίο ο ∆ήµος και τα Τοπικά Συµβούλια να διεκδικούν:
• χρήµατα από την πολιτεία για να γίνονται όλα τα έργα που έχει ανάγκη η περιοχή,
χωρίς να επιβαρύνονται οι δηµότες µε ανταποδοτικά τέλη.

•
•

να στελεχωθεί η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ώστε να µπορεί να προσφέρει
αποτελεσµατικές υπηρεσίες
τα έργα να αναλαµβάνονται από τις υπηρεσίες του δήµου και όχι από εργολάβους –
ιδιώτες πολλαπλασιάζοντας έτσι το κόστος τους.

Θεωρούµε ότι είναι αναγκαίο και επιτακτικό να γίνουν άµεσα όλα τα έργα, τα οποία
γνωρίζει ο δήµος διότι έχουν επανειληµµένα προταθεί.
Σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό ψηφίζω λευκό στην εισήγηση για τη κατάρτιση
του Τεχνικού Προγράµµατος.
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 2019 του ∆ήµου Θέρµης.
Αρ.Αποφ.11/2018
Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως λύνεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος
ΚΑΤΡΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

