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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/09-09-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 1/2020
Θέμα 1ο: Προτάσεις προς το Δήμο Ηράκλειας για κατασκευή έργων – εργασιών στην
Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωράφων, στα πλαίσια σύνταξης του Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου έτους 2021.
Σήμερα την 09η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το Συμβούλιο
Χρυσοχωράφων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο του Προέδρου (Κοινοτικό
Κατάστημα) της Κοινότητας Χρυσοχωράφων, ύστερα από την με αρ.9707/04-09-2020
πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της
Κοινότητας Χρυσοχωράφων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους συμβούλους της
Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και
λήψη απόφασης στο θέμα 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, αφού σε σύνολο πέντε (5) Συμβούλων
παρόντες ήταν τέσσερις (4):
Παρόντες οι :

Απόντες οι:

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Ονοματεπώνυμο

1 Δημήτριος

Μαχλελής

Ηλίας

Πρόεδρος Τριαντάφυλλος Γιαντσίδης

2 Ελευθερία
3 Παναγιώτης
4 Λάζαρος

Πίππα
Σωτηρόπουλος
Ορφανόπουλος

Πασχάλης
Κυριάκος
Παύλος

Μέλος
Μέλος
Μέλος

Ο οποίος δεν προσήλθε
αν και κλήθηκε νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
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Ο Πρόεδρος κατά την εισήγηση του θέματος ανέφερε ότι σύμφωνα με το υπ΄αρ.
9629/02-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και
Περιβάλλοντος του Δήμου, το Συμβούλιο Χρυσοχωράφων στα πλαίσια σύνταξης του
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021 θα πρέπει να προτείνει έργα και εργασίες
που κρίνει ότι είναι αναγκαίο να εκτελεστούν στην Κοινότητα Χρυσοχωράφων.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος πρότεινε τα παρακάτω έργα και εργασίες συντήρησης που
πρέπει να εκτελεστούν στην Κοινότητα Χρυσοχωράφων, ώστε να αντιμετωπιστούν
προβλήματα της Κοινότητας:
1. Συντήρηση των νέων στάσεων του ΚΤΕΛ στην εκκλησία του Αγίου
Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης, στη συνοικία του Αλή Πασά και στο
Δημοτικό Σχολείο (απέναντι από τα πλατάνια) .
2. Ασφαλτόστρωση της περιφερειακής οδού από την οικία του κ. Δόντσιου
Ιωάννη έως την οικία του κ. Πανταζή Δημητρίου.
3. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ από την οικία του κ. Γκουβεντάρη Πέτρου έως την
οικία του κ. Καραμάντσιου Γεωργίου.
4. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης προς την Λίμνη Κερκίνη.
5. Διαμόρφωση της πλατείας που βρίσκεται μπροστά στο σπίτι του κ. Λιόλιου
Ιωάννη.
6. Πεζοδρόμηση από το Αγροτικό Ιατρείο έως την πλατεία των καταστημάτων.
Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 86 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας να ενταχθούν στο
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ηράκλειας έτους 2021 τα παρακάτω έργα και
εργασίες συντήρησης στην Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωράφων:
• Συντήρηση των νέων στάσεων του ΚΤΕΛ στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και
Αγίας Ελένης, στη συνοικία του Αλή Πασά και στο Δημοτικό Σχολείο (απέναντι από
τα πλατάνια) .
• Ασφαλτόστρωση της περιφερειακής οδού από την οικία του κ. Δόντσιου Ιωάννη έως
την οικία του κ. Πανταζή Δημητρίου.
• Επέκταση δικτύου ΦΟΠ από την οικία του κ. Γκουβεντάρη Πέτρου έως την οικία του
κ. Καραμάντσιου Γεωργίου.
• Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης προς την Λίμνη Κερκίνη.
• Διαμόρφωση της πλατείας που βρίσκεται μπροστά στο σπίτι του κ. Λιόλιου Ιωάννη.
• Πεζοδρόμηση από το Αγροτικό Ιατρείο έως την πλατεία των καταστημάτων.
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2. Τη διαβίβαση της Απόφασης στο Δήμο Ηράκλειας για τις περαιτέρω ενέργειες.
3. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 01/2020.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου Χρυσοχωράφων

Τα μέλη
του Συμβουλίου Χρυσοχωράφων

Ακριβές Απόσπασμα
Χρυσοχώραφα 16-09-2019
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Χρυσοχωράφων

Μαχλελής Δημήτριος
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