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                                                                             Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
   Θέρμης για το έτος 2021

Στην Σουρωτή,  στο γραφείο της Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 15η του μηνός Ιουλίου
του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:30, το  Συμβούλιο της  Κοινότητας Σουρωτής σε
τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ:19543/12-6-2020  έγγραφη  Πρόσκληση  του
Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε  Σύμβουλο Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου  89  του Ν.  4555/2018(ΦΕΚ Α 133/19-7-2018) και  δημοσιεύτηκε  στον πίνακα
ανακοινώσεων της  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.  ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ                                                                
2.  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                   ΚΑΝΕΙΣ
4. ΜΠΕΖΔΕΜΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
5. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

   Για  την  τήρηση  των  πρακτικών  της  συνεδρίασης,  παραβρέθηκε   η  ορισθείσα  Δημοτική
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος   το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε  ότι σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας με
απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και
τεχνικού  προγράμματος  του  δήμου,  εισηγείται  στην  εκτελεστική  επιτροπή  με  σειρά
προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέ-
ρειάς  του  και  τις  προτεραιότητες  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  τις  δράσεις  που  πρέπει  να
περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
Σύμφωνα  και  με  το  αρ.πρωτ:Δ.Υ./2-7-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του
Δήμου Θέρμης, η Κοινότητα  Σουρωτής καλείται να καταθέσει τις προτάσεις της .

 Και  κάλεσε το συμβούλιο  να αποφασίσει  σχετικά.  Το Συμβούλιο  ύστερα από διαλογική
συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται  τα  κάτωθι   έργα  για  την   Κοινότητα  Σουρωτής  για  το  έτος  2021  κατά  σειρά
προτεραιότητας:

1. Αποπεράτωση του  έργου  της  αποχέτευσης  στο  νέο  οικισμό,  επέκταση αυτού  και  σε
σημεία που δεν έχουν συμπεριληφθεί ακόμα και βρίσκονται σε απόσταση 100μ. από τον
αγωγό, με  ασφαλτόστρωση και κατασκευή κρασπέδων των οικισμών σε όλο το εύρος
τους μετά την ολοκλήρωση του αποχετευτικού, και ολοκλήρωση της σύνδεσης του με
τον κεντρικό αγωγό. Η δαπάνη μπορεί να καλυφθεί με τα χρήματα από την πώληση των
μετοχών της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. 



2. Κατασκευή δεξαμενής και αγωγού στην τοποθεσία «ΒΟΣΚΙΝΑ» και γεώτρησης στην
αρίδα  του  Εμμανουηλίδη  Ντίνου  καθώς   κατασκευή  δεξαμενής  και  αγωγού  στην
τοποθεσία « ΜΠΑΚΑΛΗ ΡΑΧΩΝΑ».

3. Διαμόρφωση των εισόδων της  Κοινότητας Σουρωτής α) από Βασιλικά, β) από  Αγία
Παρασκευή  με πεζοδρόμηση,  κατασκευή πεζογέφυρας στη δυτική είσοδο, στο ρέμα
(μήκος 30μ.)  κ.λ.π.  Αντικατάσταση ολική  του φωτισμού από τα κοιμητήρια  έως την
εκκλησία(πεζόδρομος),  και  εάν  απαιτείται  να  συνταχθεί  άμεσα  μελέτη  για  την
αντικατάσταση του.

4. Αδειοδότηση του Κτιρίου Πολιτισμού(παλαιό Δημοτικό Σχολείο Σουρωτής).

5. Δημιουργία Παιδικής Χαράς εντός του 2020.

6. Ασφαλτοστρώσεις  μετά  το  πέρας  των  εργασιών  για  το  αποχετευτικό  σε  όλους  τους
οικισμούς της κοινότητας εντός σχεδίου.

7. Διαμόρφωση  χώρου  πρασίνου  σε  δημοτικό  τεμάχιο  στο  τέλος  της  οδού
Καραθανάση(πίσω από το εργοστάσιο). Στο σημείο παίζουν πολλά παιδιά εκτεθειμένα
στα  διερχόμενα  αυτοκίνητα  γιατί  δεν  υπάρχει  κατάλληλα  διαμορφωμένος  ασφαλής
χώρος . Καθαρισμός και διαμόρφωση με πράσινο της οδού Γέροντος Παϊσίου και τέλος
Αγίας Μαρίνας.

8. Κατασκευή δύο(2) φρεατίων όμβριων, αριστερά και δεξιά της πλατείας στις οδούς α)
Αθανασίου Διάκου με Κανάρη, β) Μαυρομάτη με γωνία 25ης Μαρτίου.

9. Δημιουργία  νέας  περίφραξης  των  κοιμητηρίων  λόγω  καταστροφής  της  παλιάς  και
καθαρισμός του χώρου των κοιμητηρίων,(απαιτείται μελέτη ).

10.Συντήρηση του γηπέδου ποδοσφαίρου της κοινότητας και κάλυψη όλων των αναγκών
που  προκύπτουν  ετήσια  για  τη  σωστή  λειτουργία  του,   και  ολοκλήρωση  της
διαμόρφωσης του αθλητικού γηπέδου στην τοποθεσία «ΒΟΣΚΙΝΑ».

11. Ασφαλτόστρωση  της  οδού  Άγνωστου  Στρατιώτου  (τέταρτη  από  την  οικία  του
Εμμανουηλίδη) όπου υπάρχει  μεγάλη κατηφόρα έκτασης περίπου 30μ. 

12. Εκπόνηση μελέτης για διάνοιξη του περιφερειακού δρόμου, ώστε να απεγκλωβιστεί η
κεντρική πλατεία της κοινότητας από την αυξημένη κίνηση οχημάτων.

13. Συντήρηση των αντλιοστασίων και των δικτύων άρδευσης και ύδρευσης( 2 άρδευσης και
2 ύδρευσης).

14. Συντήρηση πεζοδρομίων σε φθαρμένα τμήματα και αντικατάσταση των κατεστραμμένων
πλακών από την εκκλησία προς τα κοιμητήρια της κοινότητας,  καθώς και σε σημεία
εντός  οικισμού  και  επέκτασης  Κοινότητας  Σουρωτής  όπου  υπάρχει  πρόβλημα.(έχουν
γίνει  κατ’  επανάληψη  έγγραφα  προς  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου  για  την
αναγκαιότητα του έργου).

15. Δημιουργία  πάρκινγκ  ποδηλάτων  στην  κεντρική  πλατεία  στο  σημείο  κάτω  από  τον
ηλεκτρονικό πίνακα με επαναλειτουργία του πίνακα .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2020

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος Σ.Κ.
                                                         



                                                            ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ


