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ΘΕΜΑ 

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών οικονοµικού

έτους 2019.

Στα Βασιλικά,  σήµερα την 5-7-2018 ηµέρα Πέµπτη και  ώρα 08:30  στο  γραφείο  της  ∆ηµοτικής

Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συµβούλιο Βασιλικών σε έκτακτη  συνεδρίαση ύστερα

από την υπ΄αριθµ. 23871/4-7-2018 έγγραφή πρόσκληση του Προέδρου  η οποία ανακοινώθηκε και

επιδόθηκε εις ένα έκαστον των συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.88 Ν.3852/10.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόµιµη  απαρτία,  γιατί  σε  σύνολο πέντε  (5)  µελών  βρέθηκαν

παρόντα πέντε (5) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.∆ούµπλιος Στυλιανός         Κανείς

2.Σµυρναίος Γεώργιος

3.Γιαννιού Όλγα

4.Τσολάκη Ελευθερία

5.Γραµµένος Λεωνίδας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελευθερία-Τριανταφυλλιά Κυρκούδη, υπάλληλος

του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του

αρ.88 παρ.3 του Ν.3852/2010 πριν από τη συζήτηση των θεµάτων σε περίπτωση έκτακτης

σύγκλισης του Κοινοτικού Συµβουλίου, το Συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των

θεµάτων.

Σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  86  παρ.4  του  Ν.3852/2010,  το  συµβούλιο  της

δηµοτικής  κοινότητας,  εισηγείται  στην  εκτελεστική  επιτροπή  µε  σειρά  προτεραιότητας,

ανάλογα  µε  τον  επείγοντα  χαρακτήρα  των  αναγκών  της  περιφέρειάς  του  και  τις

προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαµβάνει το τεχνικό

πρόγραµµα του δήµου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

Το συµβούλιο µετά από  διαλογική συζήτηση κρίνει  ΟΜΟΦΩΝΑ το  παραπάνω θέµα  ως

κατεπείγον.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του

συµβουλίου  το  µε  αριθµ.πρωτ.:∆.Υ./3-7-2018  έγγραφο  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του

∆ήµου  Θέρµης  µε  το  οποίο  ζητείται  η  εισήγηση του  Συµβουλίου  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας

Βασιλικών προς την Εκτελεστική Επιτροπή για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµµατος  της

Κοινότητας  για  το  οικονοµικό  έτος  2019  και  πρόσθεσε  ότι   το  Συµβούλιο  της  ∆ηµοτικής

Κοινότητας πρέπει να προτείνει έργα και δράσεις για την ανάπτυξη της ∆ηµοτικής Κοινότητας

κατά  προτεραιότητα  ανάλογα  µε  τον  επείγοντα  χαρακτήρα τους,   και  ότι  δεν  επιτρέπεται   η

εκτέλεση έργου που δεν περιλαµβάνεται στο τεχνικό πρόγραµµα.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος πρότεινε τα παρακάτω έργα:



ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΚΚΙΑΣ:

1.Σύνδεση δεξαµενής µε την ποµόνα

2.Ασφαλτοστρώσεις

3.Συντήρηση περίφραξης και ανάπλαση νεκροταφείων Λακκιάς

4.Ανέγερση καφενείου ΚΑΠΗ

5.Ανακατασκευή παιδικής χαράς

6.Κατασεκυή συνδέσεων αποχέτευσης Λακκιάς

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ:

1.Ασφαλτοστρώσεις

2.Ασφαλτόστρωση δρόµου Βασιλικών-Μονοπηγάδου

3.Κατασκευή διαδρόµων στο νεκροταφείο Βασιλικών

4.Ολοκλήρωση µελέτης αναδασµού µε διάνοιξη δρόµων & λοιπών έργων (αντιπληµµυρική τάφρο)

5.Ένταξη βιολογικού και ολοκλήρωση συνδέσεων αποχέτευσης

6.Ανακατασκευή παιδικής χαράς Βασιλικών

7.Νέα παιδική χαρά νηπιαγωγείων Βασιλικών

8.Κατασκευή κόµβων στο σχολικό συγκρότηµα & στα παλιά νεκροταφεία Βασιλικών.

     9.Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης από Κοινοτικό Κατάστηµα Βασιλικών έως

Κεντρική  Είσοδο  χωριού  (Φανάρια  Καλογιάννη),  αποκατάσταση  ασφαλτοστρώσεων  δικτύου,

ηλεκτροφωτισµού της ανωτέρω οδού και τοποθέτηση βανών δικτύου ύδρευσης.

10.Εκπόνηση  µελέτης  εκτέλεσης  εργασιών  επισκευής  και  αποκατάστασης  παλαιού  Γυµνασίου

Βασιλικών και άλλων υφιστάµενων δηµοτικών κτιρίων.

11.Εκπόνηση  µελέτης  για  τοποθέτηση  προστατευτικών  κιγκλιδωµάτων  ένθεν  και  ένθεν  της

γέφυρας  «ΑΓΝΟ»  έως  τη  θέση  «Σφαγεία»,  πεζοδρόµηση  της  µιας  πλευράς  του  δρόµου  και

δενδροφύτευση.

12.Ολοκλήρωση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου.

13. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο ρέµα «∆άκου».

14.Εκπόνηση  µελέτης  κατασκευής  διαµπερούς  σχάρας  στην  οδό  Αγίας  Αναστασίας  µε

παροχέτευση οµβρίων στον Ανθεµούντα ποταµό.

15.  Εκπόνηση  µελέτης  κατασκευής  διαµπερούς  σχάρας  στην  οδό  Ηφαίστου  και  στη  θέση

«Καράκαλα» µε παροχέτευση οµβρίων σε παρακείµενο ρέµα.



16.Τοποθέτηση στεγάστρων στις στάσεις ΟΑΣΘ.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του

Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Προτείνει να ενταχθούν στο τεχνικό πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 

Θέρµης για το έτος 2019 τα ακόλουθα:

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΚΚΙΑΣ:

1.Σύνδεση δεξαµενής µε την ποµόνα

2.Ασφαλτοστρώσεις

3.Συντήρηση περίφραξης και ανάπλαση νεκροταφείων Λακκιάς

4.Ανέγερση καφενείου ΚΑΠΗ

5.Ανακατασκευή παιδικής χαράς

6.Κατασεκυή συνδέσεων αποχέτευσης Λακκιάς

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ:

1.Ασφαλτοστρώσεις

2.Ασφαλτόστρωση δρόµου Βασιλικών-Μονοπηγάδου

3.Κατασκευή διαδρόµων στο νεκροταφείο Βασιλικών

4.Ολοκλήρωση µελέτης αναδασµού µε διάνοιξη δρόµων & λοιπών έργων (αντιπληµµυρική τάφρο)

5.Ένταξη βιολογικού και ολοκλήρωση συνδέσεων αποχέτευσης

6.Ανακατασκευή παιδικής χαράς Βασιλικών

7.Νέα παιδική χαρά νηπιαγωγείων Βασιλικών

8.Κατασκευή κόµβων στο σχολικό συγκρότηµα & στα παλιά νεκροταφεία Βασιλικών.

     9.Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης από Κοινοτικό Κατάστηµα Βασιλικών έως

Κεντρική  Είσοδο  χωριού  (Φανάρια  Καλογιάννη),  αποκατάσταση  ασφαλτοστρώσεων  δικτύου,

ηλεκτροφωτισµού της ανωτέρω οδού και τοποθέτηση βανών δικτύου ύδρευσης.

10.Εκπόνηση  µελέτης  εκτέλεσης  εργασιών  επισκευής  και  αποκατάστασης  παλαιού  Γυµνασίου

Βασιλικών και άλλων υφιστάµενων δηµοτικών κτιρίων.



11.Εκπόνηση  µελέτης  για  τοποθέτηση  προστατευτικών  κιγκλιδωµάτων  ένθεν  και  ένθεν  της

γέφυρας  «ΑΓΝΟ»  έως  τη  θέση  «Σφαγεία»,  πεζοδρόµηση  της  µιας  πλευράς  του  δρόµου  και

δενδροφύτευση.

12.Ολοκλήρωση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου.

13. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο ρέµα «∆άκου».

14.Εκπόνηση  µελέτης  κατασκευής  διαµπερούς  σχάρας  στην  οδό  Αγίας  Αναστασίας  µε

παροχέτευση οµβρίων στον Ανθεµούντα ποταµό.

15.  Εκπόνηση  µελέτης  κατασκευής  διαµπερούς  σχάρας  στην  οδό  Ηφαίστου  και  στη  θέση

«Καράκαλα» µε παροχέτευση οµβρίων σε παρακείµενο ρέµα.

16.Τοποθέτηση στεγάστρων στις στάσεις ΟΑΣΘ.

Ο  σύµβουλος  κ.Γραµµένος  Λεωνίδας  ψηφίζει  λευκό  διαφωνώντας  µε  τη  διαδικασία  διότι  θα

έπρεπε να υπάρχει πρωτίστως ενηµέρωση από τα αρµόδια όργανα και για τέταρτη συνεχή φορά

δεν  έχει  εκτελεστεί  κανένα  έργο  από  αυτά  που  προτάθηκαν  στα  προηγούµενα  τεχνικά

προγράµµατα.

                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 12/2018

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών

                                                 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΟΥΜΠΛΙΟΣ


