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Προτάσεις  για  ασφαλτοστρώσεις  και
διαμορφώσεις αγροτικών οδών Δήμου Θέρμης.

                                                                                                            
Στον Άγιο Αντώνιο, στο γραφείο της Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 24η του μηνός Ιουλίου
του έτους  2020, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 18:30,  το  Συμβούλιο  της  Κοινότητας  Αγίου
Αντωνίου  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ:25271/21-7-2020  έγγραφη
Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο,σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου  89  του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ Α 133/19-7-2018) και δημοσιεύτηκε στον
πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  η   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. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                                                               
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ            
3. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ                                                         ΚΑΝΕΙΣ                   
4. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
5. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

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

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου
το αρ.πρωτ.: ΔΥ/17-7-2020 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Θέρμης, με το οποίο
καλείται  το Συμβούλιο της Κοινότητας Αγίου Αντωνίου , να αποστείλει της προτάσεις του για
την ασφαλτόστρωση ή διαμόρφωση-ισοπέδωση-διάστρωση με θραυστό υλικό των αγροτικών
δρόμων  του  αγροκτήματος  της  κοινότητας  Αγίου  Αντωνίου  για  την  εξυπηρέτηση  των
αγροτικών/κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αλλά και για άλλες χρήσεις.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Προτείνει  με σειρά προτεραιότητας τις παρακάτω ασφαλτοστρώσεις ή διαμορφώσεις-ισοπεδώσεις-
διαστρώσεις με θραυστό υλικό  αγροτικών δρόμων:

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Α) Αγροτικοί δρόμοι προς ασφαλτόστρωση

1. Το τμήμα του δρόμου μπροστά στα κοιμητήρια του οικισμού που οδηγεί στα αγροτεμάχια
2. Πίσω από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου η κάθετη οδός.
3. Οδός Επίκουρου.
4. Το τμήμα του δρόμου μπροστά στο αντλιοστάσιο στο Φράγμα.
5. Η κάθετη οδός προς την οδό Καππαδοκίας, η οποία περνά ανάμεσα από τις οικίες Χατζόπουλου

και Τσιτσεκίδη( διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση)



Β) Αγροτικοί δρόμοι προς   διαμόρφωση-ισοπέδωση-διάστρωση με θραυστό υλικό   

1. Αγροτική οδός μπροστά στο υδραγωγείο έως το ποιμνιοστάσιο του Τσιτσεκίδη, και ο
δρόμος ανάμεσα στα ποιμνιοστάσια του Τσιτσεκίδη και Σερεμετίδη.

2. Από την οδό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης(δεξιά) η αγροτική οδός που οδηγεί στο
ποιμνιοστάσιο του Τσούτση.

3. Από την οδό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης(αριστερά) η αγροτική οδός που οδηγεί σε
ποιμνιοστάσιο.

4. Στο Φράγμα την αγροτική οδό που περνά από το αντλιοστάσιο.
5. Ανώνυμη οδός παράπλευρη του κοινοτικού καταστήματος.
6. Στη στροφή προς Λάκκωμα το σημείο χρειάζεται διαμόρφωση(μπάζωμα) και επίστρωση.
7. Προς την περιοχή ‘ΠΛΑΤΑΝΙΑ’ δύο δύσβατα σημεία.
8. Προς την περιοχή ‘ΑΜΠΕΛΙΑ” δύο δύσβατα σημεία.  

ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ

Α) Αγροτικοί δρόμοι προς ασφαλτόστρωση

1. Αγροτική οδός από Μονοπήγαδο προς Νέα Γωνιά.
2. Οδός  Αναγεννήσεως.
3. Αγροτική οδός μετά το κρεοπωλείο από Άγιο Αντώνιο προς Μονοπήγαδο δεξιά.

Β) Αγροτικοί δρόμοι προς   διαμόρφωση-ισοπέδωση-διάστρωση με θραυστό υλικό   

1. Αγροτική οδός από οικία Ρώσου προς ποιμνιοστάσιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2020

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                                             
                                                               Η Πρόεδρος του Σ.Κ.

  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ


	

