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Θέμα 1ο: Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019.
Σήμερα την 06η Ιουλίου 2018, ημέρα και ώρα 14:00 το Τοπικό Συμβούλιο Λιμνοχωρίου συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο του Προέδρου (Κοινοτικό Κατάστημα) της Τοπικής Κοινότητας
Λιμνοχωρίου, ύστερα από την με αρ. 05/02-07-2018 πρόσκληση του Προέδρου του, που 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 τριών Τοπικών
Συμβούλων παρόντες ήταν τρεις:
Παρόντες οι :
Όνομα

Απόντες οι:
Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

1Αχιλλέας

Παλαμπουίκης

Κωνσταντίνος Πρόεδρος

2Ιωάννης

Δήμτσιος

Πέτρος

3 Νικόλαος

Παταρέσκος

Δημήτριος

Ονοματεπώνυμο

Μέλος
Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Σταύρος Φέτκος για την τήρηση των
πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου εισηγούμενος το θέμα αυτό έθεσε υπόψη των μελών του
το υπ’ αρ. 6568/27-06-2018 έγγραφο του Δήμου Ηράκλειας με το οποίο ζητείται από την Τοπική
Κοινότητα να υποβάλει τις προτάσεις της για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο. αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και μετά διαλογική συζήτηση.
αποφασίζει ομόφωνα
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προτείνει υποβληθούν από το Τοπικό Συμβούλιο οι ακόλουθες προτάσεις έργων και εργασιών για
ένταξη τους στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ηράκλειας έτους 2019.
1.Συντήρηση και αισθητική αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας της Τοπικής Κοινότητας. Η συντήρηση
αφορά την αποκατάσταση των πεζοδρομίων των παγκακιών (τα οποία έχουν υποστεί φθορές) και του
φωτισμού, η αισθητική αναβάθμιση αφορά την τοποθέτηση σιντριβανιού και κιοσκιού.
2.Αποκατάσταση και συντήρηση του πεζοδρομίου στο δρόμο για τη Λίμνη Κερκίνη και του κιοσκιού που
βρίσκεται κοντά στη Λίμνη.
3.Ασφαλτόστρωση στο Κτηνοτροφικό πάρκο και στο δρόμο για την οικία Δημόπουλου Αλέξανδρου και
όπου αλλού απαιτείται.
4.Οδική σήμανση στην είσοδο και έξοδο της Τοπικής Κοινότητας.
5.Συντήρηση του κτιρίου της Τοπικής Κοινότητας.
6.Καθαρισμός φρεατίων και εγκατάσταση νέων φρεατίων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων
όπως τελευταία έχουν συμβεί.
7.Επέκταση δικτύου φωτισμού στο δρόμο προς την οικία Δημόπουλου Αλέξανδρου και σε άλλους
ευπαθείς κοινωνικά κατοίκους και συντήρηση όλου του δικτύου φωτισμού της Τοπικής Κοινότητας.
Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δήμαρχο Ηράκλειας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2018.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ακριβές Απόσπασμα
Λιμνοχώρι 09-07-2018
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Λιμνοχωρίου

Αχιλλέας Παλαμπουίκης
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