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ΘΕΜΑ
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράµµατος του
∆ήµου Θέρµης για το έτος 2018
Στη Περιστερά , στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήµερα, την 4η του µηνός
Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 16:00 µ.µ., το Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Περιστεράς σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:21765/οικ/27-6-2017 έγγραφη
Πρόσκληση του 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, ο κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) µελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΝΤΙΣΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥ∆ΕΙΣ

.
Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε η ορισθείσα ∆ηµοτική
υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης , Σαραφιανού Ειρήνη.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των µελών, αφού σε σύνολο τριών(3) µελών βρέθηκαν
παρόντα τρία(3) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1 ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης ενηµέρωσε τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου σχετικά µε το
αρ.πρωτ.:21616/26-6-2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης, µε το
οποίο ζητείται η εισήγηση του Τ.Σ. προς την Εκτελεστική Επιτροπή για την κατάρτιση του
Τεχνικού Προγράµµατος της Κοινότητας για το έτος 2018.Ο Πρόεδρος επιπρόσθετα είπε ότι
σύµφωνα µε το άρθρο 86, παρ. 4 του Ν 3852/2010 πρέπει να ληφθεί απόφαση του Τοπικού
συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς, σύµφωνα µε την οποία θα εισηγείται το Τοπικό
Συµβούλιο προς την Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου τις δράσεις και τα έργα που κατά τη
γνώµη του πρέπει να προγραµµατιστούν για το έτος 2018.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να ενταχθούν στο Τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου
Θέρµης τα παρακάτω έργα για το έτος 2018:
1.Καθαρισµός εξωτερικά των δύο δεξαµενών νερού της κοινότητας Περιστεράς και λήψη
απαραίτητων µέτρων εντός και εκτός των αναφερόµενων δεξαµενών για την
διασφάλιση της ποιότητας του νερού .Καθίσταται απαραίτητη η επίστρωση µε γκρο
µπετόν στη κάτω δεξαµενή για αποφυγή πτώσης ξένων σωµάτων εντός του πόσιµου
νερού , όπως συµβαίνει σήµερα και υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης του νερού που

διοχετεύεται στις οικίες των πολιτών ως πόσιµο νερό.
2.Μεταφορά αυλακίου οβρύων που σήµερα περνάει εντός του ιδιωτικού οικοπέδου
δηµότη κ. Ζωγραφούδη ∆ηµήτριου στη θέση ¨Παναγούδα¨ σε κατάλληλο χώρο
και αποκατάσταση του αυλακίου οµβρύων στο σηµείο δίπλα από το εκκλησάκι της
Παναγούδας.
3.Προσθήκη πηγής νερού στο υπάρχον δίκτυο ύδρευσης για την επίλυση προβλήµατος
επάρκειας νερού κατά τους θερινούς µήνες στη Τοπική Κοινότητα Περιστεράς
4.∆ηµιουργία νέου ταµιευτήρα για αποθήκευση του πλεονάζοντος νερού
5.Άµεση κατεδάφιση από το ∆ήµο Θέρµης της άκρως επικίνδυνης οικίας Ντισλή
Αθανασίου
6.Ανάπλαση πάρκου ΟΤΕ βάσει υπάρχουσας µελέτης
7.Ανάπλαση των αθλητικών χώρων εντός του οικισµού(βελτίωση του χλοοτάπητα στο
γήπεδο ποδοσφαίρου, ανάπλαση του γηπέδου µπάσκετ και δηµιουργία οπών για
τοποθέτηση φιλέ βόλεϋ)
8.Ολοκλήρωση των ασφαλτοστρώσεων µε προτεραιότητα στη περιοχή της Επαρχιακής
οδού από τον Άγιο Γεώργιο µέχρι το Σταυρό και διάνοιξη νέων δρόµων εντός του
οικισµού
9.Επέκταση της ενδοδηµοτικής συγκοινωνίας µε δροµολόγια που έχουν ήδη προταθεί
από τη Τοπική Κοινότητα Περιστεράς
10.Επέκταση δικτύου οµβρίων στη περιοχή Μπόϊνα
11.Αποστολή συνεργείου καθαρισµού στον οικισµό Περιστεράς τουλάχιστον µία φορά
µηνιαίως
12.Συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς ακινήτου δίπλα στα Κοιµητήρια
Περιστεράς
13.Κατασκευή τοιχίου απέναντι από την οικία Κούτρη λόγω επικινδυνότητας
14.Ολοκλήρωση κατασκευής γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση ¨Κλαδερή¨
Περιστεράς(περίφραξη, τοποθέτηση χλοοτάπητα, ηλεκτροδότηση κλπ.)
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .
Τα µέλη µετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου
ψηφίζουν ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγούνται να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Θέρµης τα κατωτέρω έργα και
δράσεις για την Τ.Κ. Περιστεράς για το έτος 2018 κατά σειρά προτεραιότητας:
1.Καθαρισµός εξωτερικά των δύο δεξαµενών νερού της κοινότητας Περιστεράς και λήψη
απαραίτητων µέτρων εντός και εκτός των αναφερόµενων δεξαµενών για την
διασφάλιση της ποιότητας του νερού .Καθίσταται απαραίτητη η επίστρωση µε γκρο
µπετόν στη κάτω δεξαµενή για αποφυγή πτώσης ξένων σωµάτων εντός του πόσιµου
νερού , όπως συµβαίνει σήµερα και υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης του νερού που
διοχετεύεται στις οικίες των πολιτών ως πόσιµο νερό.
2.Μεταφορά αυλακίου οβρύων που σήµερα περνάει εντός του ιδιωτικού οικοπέδου
δηµότη κ. Ζωγραφούδη ∆ηµήτριου στη θέση ¨Παναγούδα¨ σε κατάλληλο χώρο
και αποκατάσταση του αυλακίου οµβρύων στο σηµείο δίπλα από το εκκλησάκι της
Παναγούδας.
3.Προσθήκη πηγής νερού στο υπάρχον δίκτυο ύδρευσης για την επίλυση προβλήµατος
επάρκειας νερού κατά τους θερινούς µήνες στη Τοπική Κοινότητα Περιστεράς
4.∆ηµιουργία νέου ταµιευτήρα για αποθήκευση του πλεονάζοντος νερού
5.Άµεση κατεδάφιση από το ∆ήµο Θέρµης της άκρως επικίνδυνης οικίας Ντισλή
Αθανασίου
6.Ανάπλαση πάρκου ΟΤΕ βάσει υπάρχουσας µελέτης
7.Ανάπλαση των αθλητικών χώρων εντός του οικισµού(βελτίωση του χλοοτάπητα στο
γήπεδο ποδοσφαίρου, ανάπλαση του γηπέδου µπάσκετ και δηµιουργία οπών για
τοποθέτηση φιλέ βόλεϋ)

8.Ολοκλήρωση των ασφαλτοστρώσεων µε προτεραιότητα στη περιοχή της Επαρχιακής
οδού από τον Άγιο Γεώργιο µέχρι το Σταυρό και διάνοιξη νέων δρόµων εντός του
οικισµού
9.Επέκταση της ενδοδηµοτικής συγκοινωνίας µε δροµολόγια που έχουν ήδη προταθεί
από τη Τοπική Κοινότητα Περιστεράς
10.Επέκταση δικτύου οµβρίων στη περιοχή Μπόϊνα
11.Αποστολή συνεργείου καθαρισµού στον οικισµό Περιστεράς τουλάχιστον µία φορά
µηνιαίως
12.Συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς ακινήτου δίπλα στα Κοιµητήρια
Περιστεράς
13.Κατασκευή τοιχίου απέναντι από την οικία Κούτρη λόγω επικινδυνότητας
14.Ολοκλήρωση κατασκευής γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση ¨Κλαδερή¨
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 2/2017.
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασµα

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.
ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

