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Προτάσεις  για  ασφαλτοστρώσεις  και
διαμορφώσεις  αγροτικών  οδών  Δήμου
Θέρμης

                                                                   
   Στην Περιστερά, στο γραφείο της Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 27η του μηνός Ιουλίου του
έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., το  Συμβούλιο της  Κοινότητας Περιστεράς σε
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:25609/οικ/23-7-2020 έγγραφη Πρόσκληση του
Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου  89 παρ. 2 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ Α 133/19-7-2018) 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 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. Ντισλής Δημήτριος
2. Κώττη Βασιλική                                                                Ουδείς
3. Οικονόμου Γεώργιος
4. Γουλιός Δημήτριος
5. Βαρλάμης Δημήτριος

   Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική 
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.
    Αφού διαπιστώθηκε  η  απαρτία  των μελών,  αφού σε σύνολο πέντε(5)  μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε(5) μέλη,  ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το
 το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ,  έθεσε στα μέλη το υπ. αρ. Πρωτ. ΔΥ/17-7-2020 έγγραφο
Γραφείου  Δημάρχου,  σύμφωνα  με  το  οποίο  ζητούνται  προτάσεις  για  ασφαλτοστρώσεις  και
διαμορφώσεις αγροτικών οδών   στην Περιστερά,  για να συμπεριληφθούν στην πρόταση που
θα καταθέσει ο  Δήμος Θέρμης στο αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” στο Υπουργείο
Εσωτερικών και αφορά χρηματοδότηση έργων αγροτικής οδοποιίας. Ο κ. Πρόεδρος είπε ότι
προτείνει να ενταχθούν στο ανωτέρω πρόγραμμα οι παρακάτω οδοί της Περιστεράς με σειρά
προτεραιότητας :

Α. Για ασφαλτόστρωση 

1.Ο δρόμος που ξεκινάει από το κιόσκι Μιχαήλ Συρμά και καταλήγει στο γήπεδο ποδοσφαίρου 
που είναι υπό κατασκευή στην περιοχή "Κλαδερή". Από τον συγκεκριμένο δρόμο εκτός από τα 
διάφορα αγροκτήματα,μαντριά και το γήπεδο, εξυπηρετούνται και τρεις κατοικίες.
2. Ο δρόμος που ξεκινάει από την οικία Χρήστου Λιάρου, αμέσως μετά τα κοιμητήρια του 
χωριού και έχει δύο διακλαδώσεις, η μια καταλήγει στο μαντρί του Οικονόμου Ανδρέα και 
Ιωάννη και την οικία Φιλιρίδη και η άλλη διακλάδωση που καταλήγει στον οικισμό Κισσός.
3. Ο δρόμος που ξεκινάει κάτω από το ξωκλήσι της Παναγούδας και θα ενώσει τη Δυτική 
πλευρά του χωριού με την Ανατολική, καταλήγοντας στη θέση "Ντραγκόγια" , στο σημείο που 
έχει γίνει ασφαλτόστρωση σε προηγούμενο χρονικό διάστημα.



4. Ο δρόμος που ξεκινάει κάτω από την περιοχή "Λιάντσα" από την οικία Μεσιτίδη Βασίλη μέχρι
την δεύτερη γέφυρα, περιοχή "Σταμάτη Αλώνι"(Τσαμά τ'αλώνι-ποτίστρα).
5. Επιδιόρθωση ασφαλτοστρωμένου δρόμου 35ετίας, ο οποίος είναι σε άσχημη κατάσταση με 
πολλές φθορές και λακκούβες. Ο δρόμος ξεκινάει από την οικία Ζαρζάλη Νικολάου και 
καταλήγει στο ξωκλήσι της Αγίας Αναστασίας και είναι ο μοναδικός δρόμος που συνδέει το 
χωριό με το βουνό μας.
6. Ο δρόμος που ξεκινάει από τον κεντρικό δρόμο, μπροστά από την οικία Μαρμαρίδου 
Αποστόλου και καταλήγει στον Οικονόμου Βασίλειο και στο γυναικείο μοναστήρι Παντανάσσης. 

Β.Στρώσιμο με θραυστό υλικό
1. Ο δρόμος που ξεκινάει από τον κεντρικό δρόμο, απέναντι από το μηχανουργείο Λυχριδά, 
στην Κάτω Περιστέρα και οδηγεί αριστερά προς την περιοχή "Ασημόμυλος" και δεξιά προς τα 
μαντριά του Φίλιππα Ρογγότη και του Γεωργίου Βαρλάμη.
2. Ο δρόμος που ξεκινάει από το ξωκλήσι της Αγίας Αναστασίας και καταλήγει στον Προφήτη 
Ηλία και την περιοχή Αφανός.
3. Ο δρόμος που ξεκινάει από τα παλιά σφαγεία Φρεσκότ και καταλήγει στο μαντρί του 
Μοσχόπουλου Γουλιού.
4. Ο δρόμος που ξεκινάει από το ξωκλήσι Κωνσταντίνου και Ελένης στην τοποθεσία "Πηγάδι" 
και καταλήγει στο οικόπεδο Αθανασίου Βαρλάμη.
5. Ο δρόμος που ξεκινάει από το ανδρικό μοναστήρι Ιακώβου Αδελφοθέου και καταλήγει στην 
περιοχή "Ασημόμυλος".

 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 στην πρόταση  που θα καταθέσει ο  Δήμος Θέρμης στο Υπουργείο 
Εσωτερικών στο αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και αφορά χρηματοδότηση έργων
αγροτικής οδοποιίας , οι παρακάτω οδοί της Περιστεράς κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:

Α. Για ασφαλτόστρωση 

1.Ο δρόμος που ξεκινάει από το κιόσκι Μιχαήλ Συρμά και καταλήγει στο γήπεδο ποδοσφαίρου 
που είναι υπό κατασκευή στην περιοχή "Κλαδερή". Από τον συγκεκριμένο δρόμο εκτός από τα 
διάφορα αγροκτήματα,μαντριά και το γήπεδο, εξυπηρετούνται και τρεις κατοικίες.
2. Ο δρόμος που ξεκινάει από την οικία Χρήστου Λιάρου, αμέσως μετά τα κοιμητήρια του 
χωριού και έχει δύο διακλαδώσεις, η μια καταλήγει στο μαντρί του Οικονόμου Ανδρέα και 
Ιωάννη και την οικία Φιλιρίδη και η άλλη διακλάδωση που καταλήγει στον οικισμό Κισσός.
3. Ο δρόμος που ξεκινάει κάτω από το ξωκλήσι της Παναγούδας και θα ενώσει τη Δυτική 
πλευρά του χωριού με την Ανατολική, καταλήγοντας στη θέση "Ντραγκόγια" , στο σημείο που 
έχει γίνει ασφαλτόστρωση σε προηγούμενο χρονικό διάστημα.
4. Ο δρόμος που ξεκινάει κάτω από την περιοχή "Λιάντσα" από την οικία Μεσιτίδη Βασίλη μέχρι
την δεύτερη γέφυρα, περιοχή "Σταμάτη Αλώνι"(Τσαμά τ'αλώνι-ποτίστρα).
5. Επιδιόρθωση ασφαλτοστρωμένου δρόμου 35ετίας, ο οποίος είναι σε άσχημη κατάσταση με 
πολλές φθορές και λακκούβες. Ο δρόμος ξεκινάει από την οικία Ζαρζάλη Νικολάου και 
καταλήγει στο ξωκλήσι της Αγίας Αναστασίας και είναι ο μοναδικός δρόμος που συνδέει το 
χωριό με το βουνό μας.
6. Ο δρόμος που ξεκινάει από τον κεντρικό δρόμο, μπροστά από την οικία Μαρμαρίδου 
Αποστόλου και καταλήγει στον Οικονόμου Βασίλειο και στο γυναικείο μοναστήρι Παντανάσσης. 

Β.Στρώσιμο με θραυστό υλικό
1. Ο δρόμος που ξεκινάει από τον κεντρικό δρόμο, απέναντι από το μηχανουργείο Λυχριδά, 
στην Κάτω Περιστέρα και οδηγεί αριστερά προς την περιοχή "Ασημόμυλος" και δεξιά προς τα 
μαντριά του Φίλιππα Ρογγότη και του Γεωργίου Βαρλάμη.
2. Ο δρόμος που ξεκινάει από το ξωκλήσι της Αγίας Αναστασίας και καταλήγει στον Προφήτη 
Ηλία και την περιοχή Αφανός.



3. Ο δρόμος που ξεκινάει από τα παλιά σφαγεία Φρεσκότ και καταλήγει στο μαντρί του 
Μοσχόπουλου Γουλιού.
4. Ο δρόμος που ξεκινάει από το ξωκλήσι Κωνσταντίνου και Ελένης στην τοποθεσία "Πηγάδι" 
και καταλήγει στο οικόπεδο Αθανασίου Βαρλάμη.
5. Ο δρόμος που ξεκινάει από το ανδρικό μοναστήρι Ιακώβου Αδελφοθέου και καταλήγει στην 
περιοχή "Ασημόμυλος".

           

   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2020.                                                       
 
   Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος  Κοινότητας Περιστεράς

                                                 Ντισλής Δημήτριος


