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Aριθ. Απόφασης : 12/09-7-2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ. 07/2018 τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Τριλόφου του ∆ήµου Θέρµης

Θέµα: Υποβολή προτάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου για το Τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Θέρµης έτους 2019.

Στον Τρίλοφο και στην ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, σήµερα την 09η Ιουλίου 2018 ηµέρα της εβδοµάδας
∆ευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου,
µετά από την αριθµ. 23836/03-07-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Λιόλιου Αικατερίνης που
επιδόθηκε στα µέλη του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/
τεύχος

Α’/2010) περί “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Πρόγραµµα Καλλικράτης”, και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 µελών
βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λιόλιου Αικατερίνη, πρόεδρος
Αµπατζή ∆έσποινα
Σαµαράς Γεώργιος
Αγραφιώτης Γεώργιος
Φυσέκης Γρηγόριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών
(σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ : 2405/45243/12-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης).
Η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι
σύµφωνα µε το άρθρο 83, παρ. 2 εδάφια β, γ, δ, στ, ζ, ια, και ιδ του Ν. 3852/2010 το συµβούλιο της
∆ηµοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώµες και διατυπώνει προτάσεις, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε
κατόπιν παραποµπής από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου σχετικά µε θέµατα αξιοποίησης ακινήτων,
πολεοδοµικής ανάπτυξης και ανάπλασης, συντήρησης οδών πλατειών, πάρκων κ.λ.π., εκτέλεση νέων έργων
και συντήρησης παλαιότερων, τη µέριµνα για την υγεία την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
και την εξέταση γενικών ή ειδικών προβληµάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της
∆ηµοτικής Κοινότητας.
Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων, και σε απάντηση του εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
πρέπει να αποφασίσουµε σχετικά µε την υποβολή προς την Εκτελεστική Επιτροπή και το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, του Τεχνικού Προγράµµατος που αφορά στα έργα της περιοχής µας, προκειµένου αυτά να
εγκριθούν και να ενταχθούν στο ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου για το έτος 2019.

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του την εισήγηση της Προέδρου και το έγγραφο της αρµόδιας Υπηρεσίας, καθώς επίσης και τις διατάξεις
του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010.

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει προς την εκτελεστική επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης, τα παρακάτω νέα
έργα και δράσεις για την ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου ώστε να ενταχθούν στο ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα
του ∆ήµου Θέρµης για το έτος 2019:
1. Ασφαλτόστρωση όλου του οικισµού και όλων των αγροτικών δρόµων εντός ζώνης και συντήρηση της
αγροτικής οδοποιίας
2. Ανακατασκευή αύλειου χώρου και περίφραξη του παλιού ∆ηµοτικού (πέτρινο)
3. ∆ηµιουργία γηπέδου τέννις και 5Χ5 ποδοσφαίρου επί της οδού Αγίου Αθανασίου δίπλα στις µπασκέτες
4. Τοποθέτηση πινακίδων στην είσοδο και έξοδο µε την ονοµασία του χωριού, έλεγχος και συντήρηση όλων
των πινακίδων
5. Κατασκευή πεζόδροµου και ποδηλατοδρόµου στο ρέµα µετά το πάρκο Στεφανιά
6 Αξιοποίηση οικοπέδου παλαιάς Κοινότητας Τριλόφου µε χώρους αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και
στέγαση όλων των τοπικών φορέων και συλλόγων καθώς και ιατρείου ανάλογο των κατοίκων του οικισµού
και δηµιουργία έδρας αγροτικού Ιατρείου.
7. Αντικατάσταση αυτοκινήτου υπηρεσίας καθαριότητας για την ∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας
8. Τοποθέτηση νέων κλιµατιστικών στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
συναγερµού στην Κοινότητα
9. ∆ιάνοιξη γεωτρήσεων και δηµιουργία δικτύου άρδευσης
10.Αλλαγή χρήσεων γης και Γ.Π.Σ. Μίκρας
11.Τοποθέτηση πλακιδίων πεζοδροµίου όπου δεν υπάρχει ή είναι κατεστραµµένα
12.Κατεδάφιση µύλου Σαµαρά λόγω επικινδυνότητας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 12/09-7-2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

Η Πρόεδρος

Τα µέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

