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Θέμα 1ο: Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2021

Σήμερα την 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13,00 το Τοπικό
Συμβούλιο Δασοχωρίου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Κοινοτικό κατάστημα, ύστερα
από την με αρ.9780/07-9-2020 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Δασοχωρίου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους
τοπικούς συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του
Ν.3852/2010 και του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης. 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 και του και του Ν.4555/2019 αφού σε σύνολο πέντε Τοπικών Συμβούλων
παρόντες ήταν πέντε:
Παρόντες οι :
Όνομα

Απόντες οι:
Επώνυμο

Αξίωμα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ

Πρόεδρος

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΤΕΡΜΕΝΤΗ

Μέλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΔΟΓΕΡΟΥ

Μέλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Μέλος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΛΑΞΙΖΗΣ

Μέλος

Ονοματεπώνυμο

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Φ.Χατζούδη-Καδή για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό παρουσίασε το
αρ.9629/02-9-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών, πολεοδομίας
και περιβάλλοντος, σύμφωνα με το οποίο είναι ανάγκη η λήψη απόφασης από τα συμβούλια
των Κοινοτήτων του Δήμου Ηράκλειας σχετικά με τις προτάσεις τους για το τεχνικό πρόγραμμα
του Δήμου, έτους 2021και ζήτησε από το Συμβούλιο της Κοινότητας Δασοχωρίου να πάρει
απόφαση και να προτείνει έργα και εργασίες που είναι απαραίτητα να γίνουν στην Κοινότητα
.Δασοχωρίου και στον οικισμό Ψωμοτοπίου,
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος και τα μέλη μετά από διαλογική συζήτηση πρότειναν τα
παρακάτω εργα .που πρέπει να εκτελεστούν ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα της
Τοπικής Κοινότητας Δασοχωρίου και του οικισμού Ψωμοτοπίου:
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1.Αλλαγή-επισκευή κάδων απορριμμάτων
2.Κόψιμο-καθαρισμός χόρτων περιοχή Συνεταιρισμού
3.Καθαρισμός από αγριόχορτα όλων των οικοπέδων της κοινότητας (ιδιωτικά) να
καθαρισθούν άμεσα
4.Καθαρισμός φρεατίων
5.Καθαρισμός Νεκροταφείων και κατασκευή WC εντός του χώρου των νεκροταφείων
6.Επίσπευση διαδικασίας παιδικής χαράς στο Δασοχώρι και στο Ψωμοτόπι
7.Συντήρηση του κτιρίου του Δημοτικού σχολείου οικισμού Ψωμοτοπίου
8.Αντικατάσταση των κοίλων καθρεφτών στις εισόδους του χωριού και εντός του χωριού
9.Κατασκευή πεζοδρομιών στην διαδρομή Ηράκλεια->Δασοχώρι και εντός του
Δασοχωρίου
10.Διαπλάτυνση δύο στροφών εισόδου στο Δασοχώρι από Ηράκλεια
11.Σήμανση όπου κρίνεται απαραίτητη
12.Δημιουργία κυκλικού κόμβου μπροστά στο δημοτικό σχολείο Δασοχωρίου
13.Δημιουργία κυκλικού κόμβου στην είσοδο Δασοχωρίου από Ψωμοτόπι
14.Διαπλάτυνση γέφυρας Δασοχωρίου-Λιθοτόπου, σήμανση και φωτισμό
15.Αξιοποίης πάρκων
16.Κατασκευή περιφερειακής οδού για την διέλευση των γεωργικών και των βαρέων
οχημάτων
17.Τοποθέτηση πινακίδας <Διάβαση πεζών> στο σχολείο και στις στάσεις των
λεοφωρείων
18.Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού Δασοχωρίου και οικισμού Ψωμοτοπίου
Μετά απ’ αυτά ο πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 86 του Ν. 3852/2010 και του Ν.4555/2019 μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
1. Προτείνει στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας να ενταχθούν στο Τεχνικό
Πρόγραμμα έτους 2021 τα εξής έργα:
1.Αλλαγή-επισκευή κάδων απορριμμάτων
2.Κόψιμο-καθαρισμός χόρτων περιοχή Συνεταιρισμού
3.Καθαρισμός από αγριόχορτα όλων των οικοπέδων της κοινότητας (ιδιωτικά) να
καθαρισθούν άμεσα
4.Καθαρισμός φρεατίων
5.Καθαρισμός Νεκροταφείων και κατασκευή WC εντός του χώρου των νεκροταφείων
6.Επίσπευση διαδικασίας παιδικής χαράς στο Δασοχώρι και στο Ψωμοτόπι
7.Συντήρηση του κτιρίου του Δημοτικού σχολείου οικισμού Ψωμοτοπίου
8.Αντικατάσταση των κοίλων καθρεφτών στις εισόδους του χωριού και εντός του χωριού
9.Κατασκευή πεζοδρομιών στην διαδρομή Ηράκλεια->Δασοχώρι και εντός του
Δασοχωρίου
10.Διαπλάτυνση δύο στροφών εισόδου στο Δασοχώρι από Ηράκλεια
11.Σήμανση όπου κρίνεται απαραίτητη
12.Δημιουργία κυκλικού κόμβου μπροστά στο δημοτικό σχολείο Δασοχωρίου
13.Δημιουργία κυκλικού κόμβου στην είσοδο Δασοχωρίου από Ψωμοτόπι
14.Διαπλάτυνση γέφυρας Δασοχωρίου-Λιθοτόπου, σήμανση και φωτισμό
15.Αξιοποίης πάρκων
16.Κατασκευή περιφερειακής οδού για την διέλευση των γεωργικών και των βαρέων
οχημάτων
17.Τοποθέτηση πινακίδας <Διάβαση πεζών> στο σχολείο και στις στάσεις των
λεοφωρείων
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18.Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού Δασοχωρίου και οικισμού Ψωμοτοπίου
2. Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δήμαρχο Ηράκλειας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2020.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου Δασοχωρίου

Τα μέλη
του Τοπικού Συμβουλίου Δασοχωρίου

Ακριβές Απόσπασμα
Δασοχωρίου 14/9/2020
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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