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     5/2020                                                                        ΘΕΜΑ  
                                                                                   
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θέρμης 
για το έτος 2021.

Στον Άγιο Αντώνιο, στο γραφείο της Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 9η του μηνός Ιουλίου
του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:30, το  Συμβούλιο της  Κοινότητας Αγίου Αντωνίου
σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ:22828/3-7-2020  έγγραφη  Πρόσκληση  της
Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο,σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου   89   του  Ν.  4555/2018(ΦΕΚ  Α  133/19-7-2018)  και  δημοσιεύτηκε  στον  πίνακα
ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  η   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. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                                                               
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ            
3. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ                                                         ΚΑΝΕΙΣ                   
4. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
5. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                      
Για  την  τήρηση  των  πρακτικών  της  συνεδρίασης,  παραβρέθηκε   η  ορισθείσα  Δημοτική

υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Η  Πρόεδρος  εισηγούμενη  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  ότι  σύμφωνα  με  τις
κείμενες διατάξεις, κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας με
απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και
τεχνικού  προγράμματος  του  δήμου,  εισηγείται  στην  εκτελεστική  επιτροπή  με  σειρά
προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέ-
ρειάς  του  και  τις  προτεραιότητες  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  τις  δράσεις  που  πρέπει  να
περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
Σύμφωνα  και  με  το  αρ.πρωτ:Δ.Υ./2-7-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του
Δήμου Θέρμης, η Κοινότητα Αγίου Αντωνίου καλείται να καταθέσει τις προτάσεις της .

Στην συνέχεια  η  πρόεδρος    αναφερόμενη  στο Τεχνικό  Πρόγραμμα του  περασμένου
έτους,   είπε ότι   το  Συμβούλιο Κοινότητας είναι υποχρεωμένο να επανέλθει σε έργα που
περιλαμβάνονταν σε αυτό,  καθώς κάποια από αυτά είτε δεν πραγματοποιήθηκαν ή είτε δεν
ολοκληρώθηκαν ή είτε δεν έγινε ενημέρωση του κοινοτικού συμβουλίου για την πορεία και
εξέλιξη  τους. Ακόμη επεσήμανε ότι δεν επιτρέπεται  η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται
στο τεχνικό πρόγραμμα.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική 
συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση της  προέδρου.



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται  τα  ακόλουθα  έργα  για  την  Τ.Κ.  Αγίου  Αντωνίου  για  το  έτος  2021  κατά  σειρά
προτεραιότητας:

1. Α) Δημιουργία νέας γεώτρησης για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος της
ύδρευσης  ως  προς  την  επάρκεια  και  ποιότητα  του  πόσιμου  νερού  και  εναλλακτικά
τοποθέτηση κεντρικού φίλτρου στο υφιστάμενο σύστημα ύδρευσης ως προσωρινή λύση
στο αναφερόμενο ως προς την ποιότητα του νερού προβλήματος, έως την δημιουργία της
νέας  γεώτρησης,  Β)  Να  γίνουν  άμεσα  τεχνικές  παρεμβάσεις  σε  βλάβες  οι  οποίες
προκαλούν  διακοπή  υδροδότησης  σε  μεγάλα  τμήματα  της  κοινότητας  για  μεγάλα
χρονικά διαστήματα, Γ) Να γίνει αντικατάσταση των αγωγών αμιάντου, Δ ) 

2. Δημιουργία αποχετευτικού συστήματος με βιολογικό καθαρισμό στους οικισμούς Αγίου
Αντωνίου και Μονοπηγάδου, καθώς και αντιμετώπιση της επικίνδυνης κατάστασης  σε
σημεία του οικισμού Αγίου Αντωνίου όπου δεν υπάρχει ούτε υποτυπώδες αποχετευτικό
με αποτέλεσμα τα οικιακά λύματα να καταλήγουν στα παρακείμενα ρέματα.

3. Ασφαλτοστρώσεις εντός οικισμού : α) στην οδό Μεταμορφώσεως στο Μονοπήγαδο  β)
στην  οδό  Αργοναυτών  στο  Μονοπήγαδο(χωματόδρομος),  στην  οδό  26ης  Οκτωβρίου
στον Άγιο Αντώνιο.
Ασφαλτοστρώσεις εκτός  οικισμών στις κεντρικές οδούς  Σουρωτής-Αγίου Αντωνίου,
Αγίου Αντωνίο  Μονοπηγάδου, Μονοπηγάδου- Κρήνης, περιφερειακό Αγίου Αντωνίου,
Μονοπηγάδου- Νέα Γωνιάς. 

4. Ετήσια  διαγράμμιση   των  κεντρικών  οδών   Σουρωτής-Άγιου  Αντώνιου,   Άγιου
Αντωνίου- Μονοπηγάδου , Μονοπηγάδου – Κρήνης καθώς και  των κεντρικών οδών
εντός των δύο οικισμών. Επίσης να τοποθετηθούν προστατευτικά σε επικίνδυνα σημεία
του  δρόμου  Μονοπηγάδου-Βασιλικών(πρόσφατα  ασφαλτοστρωμένου)  καθώς  και  στο
σημείο όπου υπάρχει μεγάλη στροφή στην κεντρική οδό Σουρωτής-Αγίου Αντωνίου.

5. Ανάπλαση  των  κύριων  εισόδων(Σουρωτής-Αγίου  Αντωνίου  ,  Αγίου  Αντωνίου-
Μονοπηγάδου,  Μονοπηγάδου-Κρήνης)  των  οικισμών  Αγίου  Αντωνίου  και
Μονοπηγάδου με  πλακόστρωση, κράσπεδα, ασφαλτόστρωση,φωτισμό, δενδροφύτευση
κλπ.,  καθώς  και  ανάπλαση  του  Δασυλλίου  Αγίου  Αντωνίου  με  αντικατάσταση  των
φθαρμένων τμημάτων(ξύλινα) στο κιόσκι  , στα τραπέζια, συντήρηση της περίφραξης
και τοποθέτηση εξώπορτας  και πλάκες(πέτρωμα), συντήρηση στις βρύσες που υπάρχουν
εκεί.

6. Ανάπλαση  του  αύλειου  χώρου  του  Κοινοτικού  Καταστήματος  Αγίου  Αντωνίου:  α)
φύτευση  γκαζόν,  σύστημα  ποτίσματος  ,  δημιουργία  βρύσης,  δενδροφύτευση,
καλλωπιστικά  φυτά,  δημιουργία  μονοπατιών  με  πλάκες,  παγκάκια  με  τραπέζια,  να
τοποθετηθεί  κεντρικό  στρόγγυλο  κιόσκι,  αναβάθμιση  της  εισόδου  με  δημιουργία
κρασπέδου-επίστρωση  πλακών-τοποθέτηση  εξώπορτας,  ηλεκτροφωτισμός  του  χώρου
κ.λ.π.  ,  καθώς  και  αποκατάσταση  του  τμήματος  της  περίφραξης  στη  νότια
πλευρά(υπάρχει συρματόπλεγμα)  με τοιχίο και  κάγκελα, β) δημιουργία εντός του χώρου
παιδικής χαράς η οποία δεν υπάρχει πουθενά στην κοινότητα.

7. Κατασκευή κρασπέδων και τοποθέτηση πλακών στα πεζοδρόμια,  ειδικότερα στις δυο
κεντρικές  οδούς Ελευθερίου  Βενιζέλου  και  26ης  Οκτωβρίου στον Άγιο  Αντώνιο  και
περιμετρικά του κοινοτικού καταστήματος στον  Άγιο Αντώνιο.

8. Δημιουργία  παιδικής  χαράς  στο  Μονοπήγαδο  στο  πάρκο  που  υπάρχει  αριστερά
παραπλεύρως της εκκλησίας, με περίφραξη και κάγκελα.



9. Αντικατάσταση  των  παλιών  φθαρμένων  κουφωμάτων  του  κοινοτικού  καταστήματος
Αγίου  Αντωνίου  και  στον  επάνω  όροφο  αλλά  και  στο  χώρο  της  κοινοτικής
βιβλιοθήκης(ισόγειο),  καθώς  και  στα  Αγροτικά  Ιατρεία  Αγίου  Αντωνίου  και
Μονοπηγάδου.  Επίσης συντήρηση του εξωτερικού όλων των κοινοτικών κτιρίων της
κοινότητας(κοινοτικό κατάστημα, αγροτικό ιατρείο Μονοπηγάδου) και των περιφράξεων
τους , με ελαιοχρωματισμό του τοιχίου και των κιγκλιδωμάτων τους.

10. Αποκατάσταση  στο  τμήμα   της  περίφραξης  των  κοιμητηρίων  Αγίου  Αντωνίου  που
υπάρχει  συρματόπλεγμα  με  τοιχίο  ώστε  να  κλείσει  ο  χώρος,  και  επίλυση  του
προβλήματος της επάρκειας χώρου με την επέκταση τους μέσω της εξαγοράς του όμορου
ιδιωτικού αγροκτήματος. 

11. Εγκατάσταση  ασανσέρ  για  ΑΜΕΑ  στο  Μουσείο  Ποντιακού  Ελληνισμού  στο
Μονοπήγαδο, καθώς και τοποθέτηση σκέπαστρου στον αύλειο χώρο του Μουσείου. 

12. Μέτρα   για  την   αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  που  υπάρχουν  από  την  πτώση
πετρωμάτων  και  την  διάβρωση  μεγάλου  πετρώματος  στην  κεντρική  οδό  Αγίου
Αντωνίου-Σουρωτής στα βραχώδη τμήματα αυτής για την αποφυγή ατυχημάτων, αφού
προηγηθεί αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας.

13. Αποκατάσταση περίφραξης και  πλακόστρωση του εξωτερικού  τμήματος  στην είσοδο
των κοιμητηρίων του Μονοπηγάδου, και ολοκλήρωση της περίφραξης στο τμήμα που
υπολείπεται μα τοιχίο και κάγκελα.

14. Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου Αγ. Αντωνίου-Μονοπηγάδου, καθώς και  ετήσια
συντήρηση της αγροτικής οδού Αγίου Αντωνίου προς το εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία
και μελλοντική ασφαλτόστρωση της.

15. Προμήθεια στην κοινότητα υλικών ελαιοχρωματισμού για την ετήσια συντήρηση του
εξωτερικού μέρους του κοινοτικού καταστήματος καθώς και της περίφραξης του με τα
κάγκελα  και  για  το  εξωτερικό  μέρος  του  Μουσείου  Ποντιακού  Ελληνισμού  και  του
Αγροτικού Ιατρείου και της περίφραξης στο Μονοπήγαδο.

16. Απασχόληση μόνιμα και σε καθημερινή βάση υπαλλήλου καθαριότητας.

17. Καθημερινή απασχόληση υπαλλήλου πρασίνου για την κοπή χόρτων για τους μήνες από
Απρίλιο έως Σεπτέμβριο.

18. Γραμματειακή υποστήριξη της κοινότητας τουλάχιστον μία(1) ημέρα την εβδομάδα με
την παρουσία της γραμματέα στο κοινοτικό κατάστημα.

19. Κατασκευή  αποδυτηρίων  στο  γήπεδο  ποδοσφαίρου  Αγίου  Αντωνίου  και
αντικατάσταση των κατεστραμμένων στεγάστρων στις κερκίδες. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2020

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                                                Η Πρόεδρος του Σ.Κ.

  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ




