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Θέμα 1ο: « Προτάσεις συμβουλίου για το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2021»
Σήμερα την 30η Σεπτεμβρίου 2020 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ μ.. το Συμβούλιο Κοινότητας
Στρυμονικού συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο του Προέδρου (Κοινοτικό Κατάστημα) της Κοινότητας
Στρυμονικού, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 10751/29-09-20200 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Στρυμονικού και επιδόθηκε με αποδεικτικό
στους τοπικούς συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 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, αφού σε σύνολο πέντε (5) Τοπικών Συμβούλων παρόντες ήταν Τέσσερις (4) :
Παρόντες Σύμβουλοι
1.
2.
3.
4.

Τυριακίδης Χρήστος - Πρόεδρος
Χατζησταυρίδης Μάρκος - Μέλος
Ευαγγέλου Γεώργιος
Μέλος
Παπαδοπούλου Χρυσάνθη

Απόντες Σύμβουλοι
1. Παρασιάδης Γρηγόριος

«

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Σουλτάνα Κελλίδου για την τήρηση των
πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης και τόνισε την ανάγκη
διενέργειας της επείγουσας συνεδρίασης και κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το έκτακτο της συνεδρίασης
αυτής και κατόπιν και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι : ο δήμος Ηράκλειας
με το Α.Π. 9629/02-09-2020 έγγραφό του ζήτησε να υποβάλλουν τα τοπικά συμβούλια του δήμου μας τα
αιτήματα τους για ένταξη έργων των τοπικών τους Κοινοτήτων στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου
Ηράκλειας έτους 2021
Μετά απ’ αυτά ο πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να προτείνει προς ένταξη στο τεχνικό
,πρόγραμμα του δήμου Ηράκλειας έτους 2021 για εκτέλεση τα παρακάτω έργα:
1. Ασφαλτόστρωση δρόμου από κτηνιατρείο Στρυμονικού έως ΚΑΝΟΝΙ.
2. Ασφαλτόστρωση δρόμου από οικία Ασλανίδη Αναστασίου έως οικία Γκατζελάκη Γεωργίας (οικία
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ)
3. Ανακατασκευή τουαλετών (W.C) πλατείας Στρυμονικού.
4. Κατασκευή πεζοδρομίου από Γέφυρα Αγίου Αντωνίου δεξιά προς Εκκλησία Αγίου Αντωνίου.
5. Ανακατασκευή του περιπτέρου (κιόσκι) στο δρόμο προς Εκκλησία Αγίου Αντωνίου και τοποθέτηση
νέων παγκακιών κατά μήκος του δρόμου.
6. Κατασκευή τσιμεντοδιαδρόμων εντός των κοιμητηρίων Στρυμονικού.
7. Συντήρηση δημοτικής οδού από οικία Ελτζίδη Σάββα έως οικία κ. Κόκκκινου, λόγω καθίζησης από
βλάβη ΔΕΥΑΗ.
8. Καθαρισμός ρέματος Αγίου χαραλάμπους σε όλο το μήκος.
9. Καθαρισμός της κοίτης του Ξηροποτάμου Στρυμονικού- κυρίως πάνω από τη γέφυρα προς
εκκλησία.
10. Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης.
11. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων ( Φ.Ο.Π) με λαμπτήρες LED εξοικονόμησης ενέργειας.
12. Ενίσχυση φωτισμού πλατείας Στρυμονικού με φωτισμό LED.
13. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην Κοινότητα Στρυμονικού.
14. Κατασκευή οστεοφυλακίου στα κοιμητήρια Στρυμονικού.
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Ο σύμβουλος Ευαγγέλου Γεώργιος πρότεινε και την εκτέλεση του έργου:
1. Διευθέτηση ροής όμβριων υδάτων στα ΧΑΣΑΠΑΚΙΑ και στην οικία Μάρκου Χατζησταυρίδη.
Ο σύμβουλος Μάρκος Χατζησταυρίδης πρότεινε και την εκτέλεση του έργου:
1. Συντήρηση δημοτικής οδού από οικία Χατζησταυρίδη Μάρκου έως και οικία Ασλανίδη Αναστασίου.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και το έγγραφο του δήμου με Α.Π.
9629/02-09-2020 καθώς και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. μετά από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Συμφωνεί για την διενέργεια της επείγουσας συνεδρίασης.
Β. Εγκρίνει την εκτέλεση και την ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2021 των κάτωθι έργων στην
Κοινότητα Στρυμονικού:
1. Ασφαλτόστρωση δρόμου από κτηνιατρείο Στρυμονικού έως ΚΑΝΟΝΙ.
2. Ασφαλτόστρωση δρόμου από οικία Ασλανίδη Αναστασίου έως οικία Γκατζελάκη Γεωργίας (οικία
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ)
3. Ανακατασκευή τουαλετών (W.C) πλατείας Στρυμονικού.
4. Κατασκευή πεζοδρομίου από Γέφυρα Αγίου Αντωνίου δεξιά προς Εκκλησία Αγίου Αντωνίου.
5. Ανακατασκευή του περιπτέρου (κιόσκι) στο δρόμο προς Εκκλησία Αγίου Αντωνίου και τοποθέτηση
νέων παγκακιών κατά μήκος του δρόμου.
6. Κατασκευή τσιμεντοδιαδρόμων εντός των κοιμητηρίων Στρυμονικού.
7. Συντήρηση δημοτικής οδού από οικία Ελτζίδη Σάββα έως οικία κ. Κόκκκινου, λόγω καθίζησης από
βλάβη ΔΕΥΑΗ.
8. Καθαρισμός ρέματος Αγίου χαραλάμπους σε όλο το μήκος.
9. Καθαρισμός της κοίτης του Ξηροποτάμου Στρυμονικού- κυρίως πάνω από τη γέφυρα προς
εκκλησία.
10. Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης.
11. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων ( Φ.Ο.Π) με λαμπτήρες LED εξοικονόμησης ενέργειας.
12. Ενίσχυση φωτισμού πλατείας Στρυμονικού με φωτισμό LED.
13. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην Κοινότητα Στρυμονικού.
14. Κατασκευή οστεοφυλακίου στα κοιμητήρια Στρυμονικού.
15. Διευθέτηση ροής όμβριων υδάτων στα ΧΑΣΑΠΑΚΙΑ και στην οικία Μάρκου Χατζησταυρίδη.
16. Συντήρηση δημοτικής οδού από οικία Χατζησταυρίδη Μάρκου έως και οικία Ασλανίδη Αναστασίου.
Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δήμαρχο Ηράκλειας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2020.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Τα μέλη
του Τοπικού Συμβουλίου Στρυμονικού
Ο Πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου Στρυμονικού

3 υπογραφές
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
Ακριβές Απόσπασμα
Στρυμονικό 01-10-2020
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Στρυμονικού

Χρήστος Τυριακίδης
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