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Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
Θέρμης για το έτος 2019.

Στον Άγιο Αντώνιο, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 12η
του μηνός  Ιουλίου του έτους  2018, ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 9:00,  το  Συμβούλιο  της
Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Αντωνίου  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την
αρ.πρωτ:23841/3-7-2018 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  Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) 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. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                                          ΚΑΝΕΙΣ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         

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
το άρθρο 86 παρ.4 του Ν.3852/2010 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
περιφέρειάς 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./3-7-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών  του  Δήμου  Θέρμης,  η  Τ.Κ.  Αγίου  Αντωνίου  καλείται  να  καταθέσει  τις
προτάσεις της .

Στην συνέχεια η πρόεδρος είπε ότι  το Τοπικό Συμβούλιο πρέπει να προτείνει έργα
και δράσεις για την  ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και 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 2019 κατά σειρά
προτεραιότητας:

1. Ασφαλτόστρωση της κεντρικής οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Αντώνιο
από την είσοδο έως έξοδο προς Μονοπήγαδο, της περιφερειακής δημοτικής οδού
Σουρωτής  -Αγίου  Αντώνιο-Μονοπηγάδου,  της  περιφερειακής  οδού  Αγίου
Αντωνίου, εντός του δημοτικού χώρου του Γυναικείου Αγροτικού Συν/σμού Αγίου
Αντωνίου και ασφαλτοστρώσεις εντός οικισμού Αγ.Αντωνίου-Μονοπηγάδου.



2. Ανάπλαση  κεντρικής  οδού  Αγ.  Αντωνίου(πεζοδρόμια,  φωτισμό  κ.λ.π.),
τοποθέτηση  πλακών  πεζοδρομίου  σε  κράσπεδα  σε  σημεία  που  δεν  έχουν
τοποθετηθεί  στις  κεντρικές  οδούς  Ελευθερίου  Βενιζέλου  και  26ης  Οκτωβρίου,
ανάπλαση δασυλλίου με αντικατάσταση των  φθαρμένων τμημάτων(ξύλινα) στο
κιόσκι   ,  στα  τραπέζια  καθώς  και  συντήρηση  της  περίφραξης  και  τοποθέτηση
εξώπορτας  και πλάκες(πέτρωμα) καθώς και συντήρηση στις βρύσες που υπάρχουν
εκεί.

3. α)Εκπόνηση μελέτης- δημιουργία χώρου αναψυχής για την ανάπλαση του αύλειου
χώρου του Κοινοτικού Καταστήματος Αγίου Αντωνίου( 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.).,  β) συντήρηση του
κοινοτικού  καταστήματος  στον  Άγιο  Αντώνιο  με  αλλαγή  κουφωμάτων-
παράθυρων, κατεστραμμένων μαρμάρων, πλακών στο εσωτερικό της εξωτερικής
εισόδου  και  στο  πεζοδρόμιο  έμπροσθεν  της  εισόδου  του  Κοινοτικού
καταστήματος.

4. Κατασκευή κρασπέδου με τοποθέτηση πλακών στην πρόσοψη των κοιμητηρίων
στους  οικισμούς  Αγ.  Αντωνίου  και  Μονοπηγάδου,  συντήρηση:  α)  εξωτερικής
περίφραξης,  και στα κάγκελα β) εξωτερικής βρύσης, γ) στο κιόσκι πάνω από τις
βρύσες στα κοιμητήρια Μονοπηγάδου, συντήρηση στο κιόσκι στα κοιμητήρια του
Αγίου Αντωνίου.

5. Δημιουργία  αποχετευτικού  συστήματος  στους  οικισμούς  Αγίου  Αντωνίου  και
Μονοπηγάδου. 

6. Αντικατάσταση  κατεστραμμένου  στεγάστρου  στο  γήπεδο  Αγίου  Αντωνίου,
αποκατάσταση των φθαρμένων κερκίδων, συντήρηση του συστήματος ποτίσματος
πρασίνου , συντήρηση της εξωτερικής περίφραξης του γηπέδου και αντικατάσταση
των κατεστραμμένων τμημάτων της.

7. Μέτρα  για  την   αντιμετώπιση  των  κατολισθήσεων  στην  κεντρική  οδό  Αγίου
Αντωνίου-Σουρωτής στα βραχώδη τμήματα αυτής για την αποφυγή ατυχημάτων.

8. Διαγράμμιση  των  κεντρικών  οδών  εντός  οικισμών  Αγ.  Αντωνίου  και
Μονοπηγάδου, και εκτός  οικισμών στις κεντρικές οδούς  Σουρωτή-Άγιο Αντώνιο
& Άγιο Αντώνιο-Μονοπήγαδο.

9. Αποκατάσταση  της  ασφάλτου  εντός  οικισμού  σε  σημεία  όπου  υπάρχουν
φθορές(λακκούβες)   και  συγκεκριμένα: α)  στο  Συνεταιρισμό  Γυναικών,  β)
Δημοτικό Σχολείο, γ) Οδός Δάμωνος, δ) Οδός Ειρήνης (προέκταση σε αδιέξοδο),
ε) Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου και στο σημείο στη ταβέρνα “ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ”,
στ) Στην καφετέρια “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”.

10. Τοποθέτηση στεγάστρου στις υπάρχουσες μεταλλικές βάσεις  στον αύλειο χώρο
του Μουσείου Ποντιακής Μνήμης στο Μονοπήγαδο.

11. Κατάργηση παλιών αγωγών σύνδεσης των δεξαμενών ύδρευσης και σύνδεση των
δικτύων  ύδρευσης  με  τους  νέους  αγωγούς  ύδρευσης  στον  Αγ.Αντώνιο  &
Μονοπήγαδο. 



12. Επικυροποίηση  της μελέτης ολοκλήρωσης του δρόμου Βασιλικών-Μονοπηγάδου
και δημοπράτηση του έργου.

13. Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου Αγ.Αντωνίου-Μονοπηγάδου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2018.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

     Η Πρόεδρος του Τ.Σ.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ


