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Αριθ. Απόφασης:3/2020
Θέμα 1ο: «Προτάσεις για το τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021»
Σήμερα την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το
Συμβούλιο Κοινότητας Γεφυρουδίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
εκδηλώσεων του κοινοτικού καταστήματος της Κοινότητας Γεφυρουδίου, ύστερα από
την με αρ. 9719/04-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Κοινότητας Γεφυρουδίου και επιδόθηκε με αποδεικτικό
στους συμβούλους της Κοινότητας Γεφυρουδίου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
88 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 5
Συμβούλων παρόντες ήταν 4:
Παρόντες οι :

Απόντες οι:

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο

Αξίωμα

Ονοματεπώνυμο

1 Ιωάννης

Μαυρουδής

Περιστεράκης Πρόεδρος Αυτζής Κωνσταντίνος

2 Αριστείδης

Φλώρος

Νικόλαος

Σύμβουλος

3 Αλέξανδρος

Παπαδημητρίου

Νικόλαος

Σύμβουλος

4 Λεμονής

Τζαμπάζης

Γεώργιος

Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Στυλιανή Σιώπη για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Γεφυρουδίου κατά την εισήγηση του
μοναδικού θέματος της συνεδρίασης έχοντας υπόψη:
1.Το με αριθμ. πρωτ. 9629/2-9-2020/Δήμου Ηράκλειας «Προτάσεις για το Τεχνικό
Πρόγραμμα έτους 2021».
2.Τις σχετικές προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» , εισηγείται στο Συμβούλιο Κοινότητας Γεφυρουδίου και

προτείνει ως έργα για ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ηράκλειας για το 2021,
τα παρακάτω:
1. Πρόσκληση ΑΤ05. Άξονας προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών». 409-«Ανάπτυξη
υπαίθρου - Αγροτική οδοποιία».
* Προτείνουμε την ένταξη στην πρόσκληση ΑΤ05, εργασιών βελτίωσης των
υφιστάμενων αγροτικών δρόμων στο Γεφυρούδι, για την εξασφάλιση εύκολης και
ασφαλούς προσπέλασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (πρόσβαση μηχανημάτων,
διακίνηση παραγωγής).
2. Πρόσκληση ΑΤ09. Άξονας προτεραιότητας «Πολιτική προστασία-Προστασία της
δημόσιας υγείας-Τεχνική βοήθεια». 410-«Ωρίμανση έργων και δράσεων για την
υλοποίηση του προγράμματος».
* Προτείνουμε την ένταξη στην πρόσκληση ΑΤ09, τη δημιουργία εφαρμογών
διαδικτύου και έξυπνων ψηφιακών τεχνολογιών, με εφαρμογή στην τοπική διοικητική
και ενημερωτική πρακτική των δημοτών, με στόχο τη μετατροπή του Γεφυρουδίου σε
«έξυπνη πόλη».
3. Πρόσκληση ΑΤ11. Άξονας προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών». 411-«Δράσεις για
υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)».
* Προτείνουμε την ένταξη στην πρόσκληση ΑΤ11, την εκπόνηση προγράμματος
προσεισμικού ελέγχου στο Δημοτικό Κτίριο, την Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και το
κτίριο του Νηπιαγωγείου Γεφυρουδίου
4. Πρόσκληση ΑΤ06. Άξονας προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών». 419-«Αστική
Αναζωογόνηση».
* Προτείνουμε την ένταξη στην πρόσκληση ΑΤ06, των παρακάτω δράσεων:
4.1. Ολοκλήρωση της πεζοδρόμησης στον κεντρικό δρόμο του Γεφυρουδίου.
4.2. Πλακόστρωση των υπολοίπων τμημάτων του πεζοδρομίου του κεντρικού δρόμου
Γεφυρουδίου.
4.3. Δημιουργία παιδικής χαράς στον αύλειο χώρου του Νηπιαγωγείου Γεφυρουδίου.
4.4. Δημιουργία πάρκου στην είσοδο του Γεφυρουδίου από το Βαλτερό, στον χώρο
μπροστά από το γήπεδο του Χωριού.
4.5. Τοποθέτηση «ευφυών σηματοδοτών»-Radar στις δύο εισόδους του Γεφυρουδίου.
4.6. Τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και ενημερωτικών πινακίδων κατεύθυνσης.
4.7. Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων κοινοτικού φωτισμού με λαμπτήρες
οικονομίας τεχνολογίας Led.
5. Πρόσκληση ΑΤ07. Άξονας προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και
Αθλητισμός». 429-«Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».
* Προτείνουμε την ένταξη στην πρόσκληση ΑΤ07, των παρακάτω δράσεων:
5.1. Τοποθέτηση Φωτοβαλταϊκών στη στέγη του Δημοτικού Κτιρίου.
5.2. Επανάχρηση του κτιρίου του ανενεργού Δημοτικού Σχολείου Γεφυρουδίου:
5.2.α. Μετατροπή του ως ξενώνων για τη φιλοξενία χορευτικών συγκροτημάτων
από τον τοπικό Εκπολιτιστικό Όμιλο Γεφυρουδίου «Η Ελπίδα».

5.2.β. Χρήση του ως υποτυπώδες ΚΑΠΗ, για την εξυπηρέτηση των δημοτών που
χρήζουν βοήθειας.
6. Πρόσκληση ΑΤ02. Άξονας προτεραιότητας «Περιβάλλον». 430-«Ολοκληρωμένη
διαχείριση αστικών λυμάτων».
* Προτείνουμε την ένταξη στην πρόσκληση ΑΤ02, των παρακάτω δράσεων:
6.1. Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Γεφυρούδι.
6.2. Πρόβλεψη για σύνδεση του δικτύου ακαθάρτων, με τις εγκαταστάσεις του
Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Ηράκλειας.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπόψη την εισήγηση του και
μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
προτείνει την ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ηράκλειας για το 2021 τα
παρακάτω:
1.
Πρόσκληση ΑΤ05. Άξονας προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών». 409-«Ανάπτυξη υπαίθρου Αγροτική οδοποιία».
* Προτείνουμε την ένταξη στην πρόσκληση ΑΤ05, εργασιών βελτίωσης των
υφιστάμενων αγροτικών δρόμων στο Γεφυρούδι, για την εξασφάλιση εύκολης και
ασφαλούς προσπέλασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (πρόσβαση μηχανημάτων,
διακίνηση παραγωγής).
2.
Πρόσκληση ΑΤ09. Άξονας προτεραιότητας «Πολιτική προστασίαΠροστασία της δημόσιας υγείας-Τεχνική βοήθεια». 410-«Ωρίμανση έργων και δράσεων
για την υλοποίηση του προγράμματος».
* Προτείνουμε την ένταξη στην πρόσκληση ΑΤ09, τη δημιουργία εφαρμογών
διαδικτύου και έξυπνων ψηφιακών τεχνολογιών, με εφαρμογή στην τοπική διοικητική και
ενημερωτική πρακτική των δημοτών, με στόχο τη μετατροπή του Γεφυρουδίου σε
«έξυπνη πόλη».
3.
Πρόσκληση ΑΤ11. Άξονας προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών». 411-«Δράσεις για υποδομές
που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)».
* Προτείνουμε την ένταξη στην πρόσκληση ΑΤ11, την εκπόνηση προγράμματος
προσεισμικού ελέγχου στο Δημοτικό Κτίριο, την Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και το
κτίριο του Νηπιαγωγείου Γεφυρουδίου
4.
Πρόσκληση ΑΤ06. Άξονας προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών». 419-«Αστική Αναζωογόνηση».
* Προτείνουμε την ένταξη στην πρόσκληση ΑΤ06, των παρακάτω δράσεων:
4.1.
Ολοκλήρωση της πεζοδρόμησης στον κεντρικό δρόμο του Γεφυρουδίου.
4.2. Πλακόστρωση των υπολοίπων τμημάτων του πεζοδρομίου του κεντρικού
δρόμου Γεφυρουδίου.
4.3. Δημιουργία παιδικής χαράς στον αύλειο χώρου του Νηπιαγωγείου
Γεφυρουδίου.
4.4. Δημιουργία πάρκου στην είσοδο του Γεφυρουδίου από το Βαλτερό, στον χώρο
μπροστά από το γήπεδο του Χωριού.

4.5. Τοποθέτηση «ευφυών σηματοδοτών»-Radar στις δύο εισόδους του
Γεφυρουδίου.
4.6. Τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και ενημερωτικών πινακίδων κατεύθυνσης.
4.7. Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων κοινοτικού φωτισμού με λαμπτήρες
οικονομίας τεχνολογίας Led.
5.
Πρόσκληση ΑΤ07. Άξονας προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός,
Τουρισμός και Αθλητισμός». 429-«Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».
* Προτείνουμε την ένταξη στην πρόσκληση ΑΤ07, των παρακάτω δράσεων:
5.1. Τοποθέτηση Φωτοβαλταϊκών στη στέγη του Δημοτικού Κτιρίου.
5.2. Επανάχρηση του κτιρίου του ανενεργού Δημοτικού Σχολείου Γεφυρουδίου:
5.2.α. Μετατροπή του ως ξενώνων για τη φιλοξενία χορευτικών συγκροτημάτων
από τον τοπικό Εκπολιτιστικό Όμιλο Γεφυρουδίου «Η Ελπίδα».
5.2.β. Χρήση του ως υποτυπώδες ΚΑΠΗ, για την εξυπηρέτηση των δημοτών που
χρήζουν βοήθειας.
6.
Πρόσκληση ΑΤ02. Άξονας προτεραιότητας
«Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων».

«Περιβάλλον».

430-

1.Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δήμαρχο Ηράκλειας.
2.Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2020.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση στις
12:30.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Κοινότητας
Γεφυρουδίου

Τα μέλη
του Συμβουλίου Κοινότητας Γεφυρουδίου

Ακριβές Απόσπασμα
Γεφυρούδι 08-09-2020
Ο Πρόεδρος Κοινότητας Γεφυρουδίου

Μαυρουδής Ιωάννης

