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Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος του 
Δήμου Θέρμης για το έτος 2020

                                                                    
Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 25η 

του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 16:00 μ.μ., το  Συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 
αρ.πρωτ:24675/οικ/13-6-2019 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:

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ-ΤΖΙΩΛΑ  ΜΑΡΙΑ              
2. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                         
3. ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ-ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
4. ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
5. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική 
υπάλληλος  του Δήμου 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 Δημοτικής Κοινότητας Αγίας
Παρασκευής,  σύμφωνα με την οποία θα εισηγείται το Τοπικό Συμβούλιο προς την Εκτελεστική
Επιτροπή  του  Δήμου  τις  δράσεις  και  τα  έργα  που  κατά  τη  γνώμη  του  πρέπει  να
προγραμματιστούν για το έτος 2020.
  

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη στο Τ.Σ. το αρ.πρωτ.:ΔΥ/6-6-2019 έγγραφο της
Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου (Γραφείο  Αντιδημάρχου),  με  το  οποίο  ζητείται   η
εισήγηση  του  Τ.Σ.  προς  την  Εκτελεστική  Επιτροπή  για  την  κατάρτιση  του  Τεχνικού
Προγράμματος της  Κοινότητας  για το έτος  2020 και  εισηγήθηκε να ενταχθούν στο Τεχνικό
πρόγραμμα του Δήμου Θέρμης για τη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής τα παρακάτω
έργα για το έτος 2019 με σειρά προτεραιότητας  ως εξής:



1. Κατασκευή δύο παιδικών  χαρών :α) στη θέση δίπλα στο γήπεδο Αγίας Παρασκευής και
β) στο χώρο της δεξαμενής στη θέση “Πεύκα” Αγίας Παρασκευής.

2. Κατασκευή  νέας  αρδευτικής  γεώτρησης  στη  περιοχή  Βρέζια  ,  διότι  η  προηγούμενη
γεώτρηση κρίθηκε ακατάλληλη ( βρέθηκε βόριο ).

3. Συντήρηση και επίστρωση με αδρανή υλικά,  όπου απαιτείται,  αγροτικών δρόμων και
παράδρομων .

4. Συντήρηση και επίστρωση με χαλίκι και κόλλα της πίσσας στην κατοικημένη περιοχή
Μικρή Τούμπα ( οικισμός Οδυσσέας ) .

5. Κατασκευή δεξαμενής στη θέση Χασαπλί.
6. Συντήρηση δρόμων εντός οικισμού μετά το τέλος  των εργασιών  της  αποχετεύσεως και

του φυσικού αερίου.
7. Κατασκευή μίας αίθουσας προκάτ για τις ανάγκες του Νηπιαγωγείου.
8. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας με ταυτόχρονη μεταφορά των παλαιών θυρίδων στη θέση

που βρίσκονται οι νέες θυρίδες στο παρκάκι και απομάκρυνση του σιντριβανιού λόγω
επικινδυνότητας για τα μικρά παιδιά.  

9. Σύνταξη μελέτης και υλοποίηση του έργου  καθαρισμού και διευθέτησης του χειμάρρου
( στην περιοχή της οικίας Μπαξεβάνη Θεμιστοκλή  ) .

10. Ασφαλτόστρωση  με  χαλίκι  και  κόλλα  πίσσας  στον  δρόμο  του  γηπέδου  και
ηλεκτροφωτισμό στη περιοχή με σκοπό την ασφάλεια των παιδιών.

11. Μεταφορά  χώρου  ΚΑΠΗ  στο  θεατράκι  στο  επίπεδο  της  πλατείας  με  επέκταση  του
υπόλοιπου κάτω χώρου (  πρώην παιδικής χαράς )  και  ανέγερση δεύτερου χώρου για
χρήση ως χώρου πολλαπλών χρήσεων.

12. Μελέτη και κατασκευή  στην περιοχή εκκλησάκι του Αγιάσματος των παρακάτω:
 α.Μελέτη και κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 β.Μελέτη και κατασκευή δικτύου ύδρευσης. 
γ.Ανάπλαση του χώρου και  δημιουργία χώρου αναψυχής (με τοποθέτηση παγκακίων,
κιοσκιού,  γκαζόν,  τοποθέτηση  σε  διάφορα  σημέια  πέτρας,  πέτρινης  βρύσης  κτλ.)  με
παράλληλη  οριοθέτηση  και  κατασκευή  δημοτικού  αναψυκτηρίου  και  προβολή  του
θρησκευτικού τουρισμού . 

   Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος  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 Δήμου Θέρμης τα παρακάτω
έργα και δράσεις  για τη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής για το έτος 2020 κατά σειρά
προτεραιότητας ως εξής:

1. Κατασκευή δύο παιδικών  χαρών :α) στη θέση δίπλα στο γήπεδο Αγίας Παρασκευής και
β) στο χώρο της δεξαμενής στη θέση “Πεύκα” Αγίας Παρασκευής.

2. Κατασκευή  νέας  αρδευτικής  γεώτρησης  στη  περιοχή  Βρέζια  ,  διότι  η  προηγούμενη
γεώτρηση κρίθηκε ακατάλληλη ( βρέθηκε βόριο ).

3. Συντήρηση και επίστρωση με αδρανή υλικά,  όπου απαιτείται,  αγροτικών δρόμων και
παράδρομων .

4. Συντήρηση και  επίστρωση οδών  με  χαλίκι  και  κόλλα  της  πίσσας  στην κατοικημένη
περιοχή  Μικρή Τούμπα ( οικισμός Οδυσσέας ) .

5. Κατασκευή δεξαμενής στη θέση Χασαπλί.
6. Συντήρηση δρόμων εντός οικισμού μετά το τέλος  των εργασιών  της  αποχετεύσεως και

του φυσικού αερίου.
7. Κατασκευή μίας αίθουσας προκάτ για τις ανάγκες του Νηπιαγωγείου.



8. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας με ταυτόχρονη μεταφορά των παλαιών θυρίδων στη θέση
που βρίσκονται οι νέες θυρίδες στο παρκάκι και απομάκρυνση του σιντριβανιού λόγω
επικινδυνότητας για τα μικρά παιδιά.  

9. Σύνταξη μελέτης και υλοποίηση του έργου  καθαρισμού και διευθέτησης του χειμάρρου
( στην περιοχή της οικίας Μπαξεβάνη Θεμιστοκλή  ) .

10. Ασφαλτόστρωση  με  χαλίκι  και  κόλλα  πίσσας  στον  δρόμο  του  γηπέδου  και
ηλεκτροφωτισμό στη περιοχή με σκοπό την ασφάλεια των παιδιών.

11. Μεταφορά  χώρου  ΚΑΠΗ  στο  θεατράκι  στο  επίπεδο  της  πλατείας  με  επέκταση  του
υπόλοιπου κάτω χώρου (  πρώην παιδικής χαράς )  και  ανέγερση δεύτερου χώρου για
χρήση ως χώρου πολλαπλών χρήσεων.

12. Μελέτη και κατασκευή  στην περιοχή εκκλησάκι του Αγιάσματος των παρακάτω:
 α.Μελέτη και κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 β.Μελέτη και κατασκευή δικτύου ύδρευσης. 
γ.Ανάπλαση του χώρου και  δημιουργία χώρου αναψυχής (με τοποθέτηση παγκακίων,
κιοσκιού,  γκαζόν,  τοποθέτηση  σε  διάφορα  σημέια  πέτρας,  πέτρινης  βρύσης  κτλ.)  με
παράλληλη  οριοθέτηση  και  κατασκευή  δημοτικού  αναψυκτηρίου  και  προβολή  του
θρησκευτικού τουρισμού . 
              

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2019.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                          H Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής

                                                       Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία


