
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  πρακτικό  4/26-06-2019 τακτικής  συνεδρίασης  του

Συµβουλίου  της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου του ∆ήµου

Θέρµης.

Αριθµ. Απόφ. 4/2019

ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2020

  Στο Κάτω Σχολάρι και στο Κοινοτικό κατάστηµα  σήµερα, την 26-06-2019  ηµέρα
Τετάρτη και  ώρα  09:30  π.µ.  συνήλθε  ,  το  Συµβούλιο της Τοπικής κοινότητας
Κ.Σχολαρίου  ,  σε  τακτική   συνεδρίαση  ,  ύστερα  από  την   26225/24-06-2019
πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Ζήση  Νικολάου  που  δηµοσιεύτηκε  στο   Κοινοτικό
Κατάστηµα και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε κάθε  µέλος του Τ.Σ. σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης. 
Πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  νόµιµη
απαρτία επειδή σε σύνολο 3  µελών, βρέθηκαν παρόντα 3 µέλη ως εξής:

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα. Φιργαδά Μαριάνθη, υπάλληλος του ∆ήµου
Θέρµης  για την τήρηση των πρακτικών του Συµβουλίου σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.
299/11-02-2015 απόφαση του ∆ηµάρχου Θέρµης.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της  ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του
Συµβουλίου τα εξής:
 

  Σχετικά µε την πολεοδοµική ανάπτυξη και ανάπλαση, την εκτέλεση νέων έργων,
συντήρηση  παλαιότερων,  την  αξιοποίηση  ακινήτων  της  περιοχής  της  τοπικής
Κοινότητας  Κ.Σχολαρίου,  και   δεδοµένου  ότι  µας  δίνεται  η  δυνατότητα  να
διαµορφώσουµε  απόψεις  και  προτάσεις  προς  το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  του ∆ήµου
Θέρµης,  πρέπει  να αποφασίσουµε και  να υποβάλλουµε  προτάσεις,  έτσι  ώστε να
ενταχθούν στο Τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου έτους 2020.

     Το συµβούλιο ακούγοντας την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από

διαλογική συζήτηση,

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης για ένταξη στο

ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα του  έτους 2020  τα παρακάτω έργα:



Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ



 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1.
∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας ΟΧΙ   Κάτω Σχολαρίου 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) (αρ. µελ. 218/08)

2.
Μελέτη ανέγερσης κτιρίου Πολλαπλών χρήσεων στα οικ
420 και 421 στην  ΤΚ Κάτω Σχολαρίου

3.
Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων  Κάτω 
Σχολαρίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

4.
Μελέτη ανέγερσης αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων στον
δηµοτικό χώρο δίπλα στην Κοινότητα.

 
ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1.
Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδιασµού πρώην
∆ήµου Μίκρας

2. 
Συνέχιση της Μελέτης των 9000 στεµµάτων 1ης φάσης 
Γ.Π.Σ.

 

 ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

1.
Να γίνει µελέτη αξιοποίησης Φράγµατος 
Κ.Σχολαρίου(επείγον)

2.
Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Γηπέδου στο δρόµο 
«OXI»  Κάτω Σχολαρίου(επείγον)

3. Επέκταση πλευρικής γέφυρας Κ. Σχολαρίου

4.
Μονοδρόµηση και κατασκευή πεζοδροµίων εισόδου 
οικισµού στη Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου

5.

 Μικρές ασφαλτοστρώσεις δρόµων εντός 
οικισµού:1)οδός ΟΧΙ,2)οδός Μπουµπουλίνας,3)οδός 
Αµπελώνων,4)οδός Μ.Ασίας,5)οδός Πανέρη στην 
είσοδο του χωριού.(επείγον)

 
6.

 Κατασκευή γέφυρας στην είσοδο της Τοπικής 
Κοινότητας Κ.Σχολαρίου(επείγον)

7.

Κρασπέδωση και πεζοδρόµηση µέρους της οδού Ανατ.
Θράκης βορείως της εισόδου του ∆ηµ.Σχολείου και να 
τοποθετηθούν προστατευτικά πασαλάκια για να 
εµποδίζουν τη  στάθµευση αυτοκινήτων.

8. 
Ολοκλήρωση µελέτης και κατασκευής βιολογικού 
καθαρισµού.

9.

Αντικατάσταση όλων των στυλίσκων και των 
φωτιστικών σωµάτων του δηµοτικού φωτισµού στην 
οδό ΌΧΙ.

 Υ∆ΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

1. Αλλαγή δικτύου ύδρευσης από Χασαπλή µέχρι 



Κ.Σχολάρι.(συνεχιζόµενο)

2.
Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη περιοχή "ΒΡΥΣΗ¨ 
Κάτω Σχολαρίου

  

Η Απόφαση αυτή  πήρε αυξ. Αριθµ. 4/26-06-2019.

Αφού συντάχθηκε  το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως

παρακάτω .

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ

Τ.Σ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

(ακολουθούν

υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


