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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ. 07/2019 τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Τριλόφου του ∆ήµου Θέρµης

Θέµα: Υποβολή προτάσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου για το Τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Θέρµης έτους 2020.

Στον Τρίλοφο και στην ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, σήµερα την 18η Ιουνίου 2019 ηµέρα της εβδοµάδας
Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου,
µετά από την αριθµ. 24584/12-06-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Λιόλιου Αικατερίνης που
επιδόθηκε στα µέλη του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/
τεύχος

Α’/2010) περί “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Πρόγραµµα Καλλικράτης”, και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 µελών
βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λιόλιου Αικατερίνη, πρόεδρος
Αµπατζή ∆έσποινα
Σαµαράς Γεώργιος
Αγραφιώτης Γεώργιος
Φυσέκης Γρηγόριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών
(σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ : 2405/45243/12-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης).
Η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι
σύµφωνα µε το άρθρο 83, παρ. 2 εδάφια β, γ, δ, στ, ζ, ια, και ιδ του Ν. 3852/2010 το συµβούλιο της
∆ηµοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώµες και διατυπώνει προτάσεις, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε
κατόπιν παραποµπής από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου σχετικά µε θέµατα αξιοποίησης ακινήτων,
πολεοδοµικής ανάπτυξης και ανάπλασης, συντήρησης οδών πλατειών, πάρκων κ.λ.π., εκτέλεση νέων έργων
και συντήρησης παλαιότερων, τη µέριµνα για την υγεία την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
και την εξέταση γενικών ή ειδικών προβληµάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της
∆ηµοτικής Κοινότητας.
Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων, και σε απάντηση του εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
πρέπει να αποφασίσουµε σχετικά µε την υποβολή προς την Εκτελεστική Επιτροπή και το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, του Τεχνικού Προγράµµατος που αφορά στα έργα της περιοχής µας, προκειµένου αυτά να
εγκριθούν και να ενταχθούν στο ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου για το έτος 2020.

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του την εισήγηση της Προέδρου και το έγγραφο της αρµόδιας Υπηρεσίας, καθώς επίσης και τις διατάξεις
του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010.

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει προς την εκτελεστική επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης, τα παρακάτω νέα
έργα και δράσεις για την ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου ώστε να ενταχθούν στο ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα
του ∆ήµου Θέρµης για το έτος 2020:
1. Αξιοποίηση οικοπέδου παλαιάς Κοινότητας Τριλόφου που βρίσκεται επί της οδού Παύλου Μελά µε
χώρους αιθουσών πολλαπλών χρήσεων όπου θα στεγαστούν η έδρα του αγροτικού ιατρείου καθώς
και τοπικοί φορείς και σύλλογοι (π.χ. ο σύλλογος γυναικών Τριλόφου)
2. Ασφαλτοστρώσεις εντός οικισµού Τριλόφου και Άνω Σχολαρίου καθώς και των περιφερειακών
οδών
3. Πεζοδρόµηση όλου του οικισµού και όπου υπάρχει πρόβληµα πλάτους να πραγµατοποιηθεί
πεζοδρόµηση από την µία πλευρά
4. ∆ηµιουργία νέας παιδικής χαράς στην οδό Αριστοτέλους µε Σωκράτους γωνία και συντήρηση στις
υπάρχουσες
5. Μελέτη κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης στα ρέµατα εντός του οικισµού Τριλόφου
6. Εκπόνηση µελέτης κατασκευής διαµπερούς σχάρας στην οδό Γαλήνης µε παροχέτευση οµβρίων
στο ρέµα Στεφανιά. Ανακατασκευή στο συντριβάνι του πάρκου Στεφανιά και µελέτη αξιοποίησης
της βρύσης Τσούρκαλη και όλου του ρέµατος Στεφανιά που ενώνει τους δύο οικισµούς Πλαγιαρίου
– Τριλόφου να γίνει πνεύµονας πρασίνου.
7. Εκπόνηση µελέτης ηλεκτροφωτισµού από το ύψος της Αγίας Ζώνης έως την αρχή της Προφήτου
Ηλία
8. Καθαρισµός και αξιοποίηση αλσυλείων
9. ∆ενδροφύτευση , τοποθέτηση προστατευτικών στο τοιχία αντιστήριξης στις ακαδηµίες Μίκρας και
δηµιουργία κερκίδων και στο γήπεδο της ∆όξας Τριλόφου δηµιουργία τουαλετών και αποδυτηρίων
10. Τοποθέτηση στεγάστρων στις στάσεις του ΟΑΣΘ
11. Καθαρισµός και δηµιουργία χώρου πρασίνου στην περιοχή Βλάχος (Εσπερείδων µε Αριστοτέλους)
12. Μελέτη και κατασκευή µικρού θεάτρου στην περιοχή Αγίας Κυριακής και ανάδειξη της βρύσης
Συνούδη
13. Μελέτη και ανακατασκευή της πλατείας Ρωµέϊκο και της πλατείας πρώην ∆ηµαρχείου καθώς και
αντικατάσταση φωτιστικών
14. Τοποθέτηση υπόγειων κάδων και δηµιουργία εσοχών για τους συµβατικούς
15. Αποµάκρυνση στολισµού γιρλάντας στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου και Παύλου Μελά

16. Τοποθέτηση πινακίδων στην είσοδο και έξοδο µε την ονοµασία του χωριού, οδοσήµανση, πινακίδες
οδών και αντικατάσταση των παλαιών ∆ήµου Μίκρας
17. Στο αµφιθέατρο Λυκείου, στο γυµναστήριο 1ου ∆ηµοτικού, 1ου Γυµνασίου και Λυκείου Μίκρας να
γίνουν άµεσες παρεµβάσεις για την σωστή λειτουργία τους.

18. Πεζοδρόµηση από την οικεία Λιόλιου Ευάγγελου έως Αγίου Αθανασίου
19. Κατεδάφιση λόγω επικινδυνότητας του Μύλου Σαµαρά και αξιοποίηση του χώρου για πάρκινγκ
20. Άµεση επέκταση κοιµητηρίων λόγω πληρότητας και αύξησης του πληθυσµού της Κοινότητας καθώς
και τοποθέτηση πόρτας, κιόσκι και βρύσης για το πλύσιµο οστών
21. Επανεξέταση µεταφοράς των αποθηκών του Αγροτικού Συνεταιρισµού Τριλόφου εκτός οικισµού
22. Γεωτρήσεις για άρδευση και αρδευτικό σύστηµα. Στα σηµεία εντός οικισµού που δεν έχουν
συµπεριληφθεί στη µελέτη της αποχέτευσης να συµπεριληφθούν άµεσα στο δίκτυο καθώς και
επανατοποθέτηση σχαρών οµβρίων σε όλον τον οικισµό διότι λόγω ασφαλτόστρωσης υπάρχει
καθίζηση του εδάφους

23. Ανακατασκευή παραδοσιακού καλντεριµιού και πεζοδρόµιση και αξιοποίηση µπροστά από την
Κοινότητα Τριλόφου (Roma Pizza)
24. Αλλαγή φωτιστικών στον αύλειο χώρο και ανακαίνιση εσωτερικού χώρου στο ΚΑΠΗ
25. Συντήρηση στέγης λόγω επικινδυνότητας στο κιόσκι της πλατείας Ρωµέϊκο, αποκατάσταση βρύσης
καθώς και τοποθέτηση ή αντικατάσταση στα παγκάκια και καλαθάκια λόγω φθοράς και συντήρηση
στα παγκάκια σε όλον τον οικισµό
26. Στο Κέντρου Πολιτισµού Τριλόφου (παλιό ∆ηµοτικό) συντήρηση και επέκταση φωτισµού του
αύλειου χώρου, συντήρηση περίφραξης και του υπογείου του κτίσµατος καθώς διαπιστώθηκε ότι
µπάζει νερά, ανακατασκευή αύλειου χώρου, δενδροφύτευση και αντικατάσταση υδρορροών του.
27. Επέκταση φωτισµού στον αύλειο χώρο του αγίου Αθανασίου και τοποθέτηση φυτών

28. Συντήρηση στο air condition (ντουλάπα) στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τοποθέτηση
καλοριφέρ στο γραφείο Προέδρου και αντικατάσταση air condition
29. Επέκταση στεγάστρων ταχυδροµικών θυρίδων
30. Συντήρηση µνηµείου ηρώου πεσόντων
31. Συναγερµός στο κτίριο της Κοινότητας και αντικατάσταση φωτιστικών στην πλατεία ∆ηµαρχείου
και µύλο Σαµαρά
32. Αποκατάσταση κατολίσθησης στην Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 11/18-06-2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

Η Πρόεδρος

Τα µέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

