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Θέμα 1ο: Προτάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019.
Σήμερα την 09η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30’, το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Ηράκλειας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο της Προέδρου, ύστερα από την με
αρ. 12/05-07-2018 πρόσκληση της Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του
Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη
απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο
5 μελών παρόντα ήταν 3 :
Παρόντες οι :

Απόντες οι:

Όνομα

Επώνυμο

Αξίωμα

Ονοματεπώνυμο

1 Ευαγγελία

Ναλμπάντη

Πρόεδρος

1 Μουρλίδης Γεώργιος – Μέλος

2 Καλαϊτζή

Γιαννούλα

Μέλος

2 Σταμπουλή Ευαγγελία – Μέλος

3 Δόστογλου

Κωνσταντίνος

Μέλος

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κα. Τουτουντζή Φωτεινή για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος του συμβουλίου, κατά την εισήγηση του πρώτου θέματος ανέφερε ότι σύμφωνα με
το υπ’ αρ. 6568/27-06-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το Τοπικό Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας στα πλαίσια σύνταξης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το
έτος 2019, καλείται να προτείνει έργα και εργασίες που κρίνει ότι είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν στη
Δημοτική Κοινότητα Ηράκλειας.
Συνεχίζοντας η Πρόεδρος εισηγείται να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ηράκλειας
έτους 2019, τα παρακάτω έργα:
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Πλακόστρωση των υπαρχόντων πεζοδρομίων από την οικία Κουκούτση μέχρι την Τράπεζα
Πειραιώς.



Να γίνουν πεζοδρόμια και ασφαλτόστρωση στο δρόμο του ΚΤΕΛ, στο δρόμο από το ταχυδρομείο
μέχρι το Κτηματολόγιο και στο χώρο της Εμποροπανήγυρης.



Ασφαλτόστρωση σε χωματόδρομους της Ηράκλειας α) Δρόμος πίσω από οικία Μπαρμπούτη και
Καραγιάννη, β) Δρόμος οικία Βαφείδη προς Κλούβα, γ) Δρόμος πίσω από Κοκόζη (Γιάγκος), δ)
Στενό δρομάκι στην οικία Πάρτσιου.



Διαγραμμίσεις δρόμων, νησίδων και διαβάσεις πεζών.



Δημιουργία Οστεοφυλακίων στα κοιμητήρια της Ηράκλειας.



Περίφραξη στα κοιμητήρια Ηράκλειας.



Τσιμεντόστρωση διαδρόμων στα κοιμητήρια Ηράκλειας και Κεσσάνης.



Δημιουργία υπόγειων κάδων στο κέντρο της Ηράκλειας.



Τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών από τον κυκλικό κόμβο μέχρι το σούπερ μάρκετ «Τσιντσάρης».



Επέκταση δικτύου ΦΟΠ.



Δεντροφύτευση στην οδό από τον κυκλικό κόμβο προς το σούπερ μάρκετ «Τσιντσάρης»



Ενίσχυση της βιβλιοθήκης του Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Ηράκλειας.



Δημιουργία φρεατίων στην οδό Κιλκίς.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος ενημέρωσε για τα παρακάτω:
Α) Έχει δρομολογηθεί η τοποθέτηση κορίνων στην οδό Πολυτεχνείου από τον κυκλικό κόμβο μέχρι
το ΚΕΠ.
Β) Η αποκατάσταση Παιδικών Χαρών συνεχίζεται.
Γ) Η δεντροφύτευση και αποκατάσταση των δένδρων στο Πάρκο Ομήρων ολοκληρώνεται.
Δ) Έγινε επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Ηράκλεια όπου χρειαζόταν και θα συνεχιστεί.
Ε) Τοποθετήθηκαν τα κιόσκια στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο της Ηράκλειας.
ΣΤ) Έγινε τσιμεντόστρωση κάποιων διαδρόμων στα κοιμητήρια Ηράκλειας και Κεσσάνης και ήδη
είναι σε εξέλιξη το έργο μέχρι την ολοκλήρωσή του.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Δόστογλου και ανέφερε ότι χρειάζεται ασφαλτόστρωση ο δρόμος
πίσω από Βαμβακούλα – Τούσκα. Επίσης, είπε πως πρέπει να γίνει το πεζοδρόμιο πίσω από το
Τσιντσάρη και να γίνουν οι διάδρομοι στα κοιμητήρια Ηράκλειας και Κεσσάνης.
Κατόπιν το λόγο πήρε η κα Καλαϊτζή και ενημέρωσε ότι θα πρέπει να γίνει φρεάτιο στο δρόμο που
βρίσκεται το συνεργείο του Καμάρη, διότι ο δρόμος συνέχεια πλημμυρίζει.
Έπειτα, ο κ. Δόστογλου ανέφερε ότι υπάρχουν 2 – 3 αποφάσεις του τοπικού Συμβουλίου, οι οποίες
δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί, ενώ έχουν ψηφιστεί, όπως είναι η θέση ΑΜΕΑ και η αποκατάσταση του
δένδρου που κόπηκε (Καραμανάκη). Επίσης, είπε ότι δεν έχει γίνει η ενίσχυση των βιβλιοθηκών. Σχετικά
με την τοποθέτηση κορίνων που ανέφερε η Πρόεδρος, ο κ. Δόστογλου είπε πως από τη στιγμή που
υπάρχει σήμανση, θα πρέπει κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Το λόγο πήρε η Πρόεδρος και είπε ότι η αστυνομία δίνει έμφαση στις κλοπές, διότι το φαινόμενο είναι
πολύ έντονο.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Καλαϊτζή και ζήτησε να γίνει φωτισμός του πάρκου δεξιά στις
εργατικές κατοικίες. Επίσης, ανέφερε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα σκυλιά στην οικία που
βρίσκεται κοντά στο σούπερ μάρκετ Discount. Τέλος, είπε ότι κάναμε μεγάλα πεζοδρόμια, τα οποία έχουν
καλυφθεί από χόρτα και περπατάμε πάλι στο δρόμο.
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, αφού άκουσε τις προτάσεις της Προέδρου και των μελών
του και έλαβε υπόψη του τις σχετικές διατάξεις
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εισηγείται να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ηράκλειας έτους 2019, τα
παρακάτω έργα:


Πλακόστρωση των υπαρχόντων πεζοδρομίων από την οικία Κουκούτση μέχρι την Τράπεζα
Πειραιώς.



Να γίνουν πεζοδρόμια και ασφαλτόστρωση στο δρόμο του ΚΤΕΛ, στο δρόμο από το ταχυδρομείο
μέχρι το Κτηματολόγιο και στο χώρο της Εμποροπανήγυρης.



Ασφαλτόστρωση σε χωματόδρομους της Ηράκλειας α) Δρόμος πίσω από οικία Μπαρμπούτη και
Καραγιάννη, β) Δρόμος οικία Βαφείδη προς Κλούβα, γ) Δρόμος πίσω από Κοκόζη (Γιάγκος), δ)
Στενό δρομάκι στην οικία Πάρτσιου, ε) Δρόμος πίσω από Βαμβακούλα – Τούσκα.



Διαγραμμίσεις δρόμων και νησίδων και διαβάσεις πεζών.



Δημιουργία Οστεοφυλακίων στα κοιμητήρια της Ηράκλειας.



Περίφραξη στα κοιμητήρια Ηράκλειας.



Τσιμεντόστρωση διαδρόμων στα κοιμητήρια Ηράκλειας και Κεσσάνης.



Δημιουργία υπόγειων κάδων στο κέντρο της Ηράκλειας.



Τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών από τον κυκλικό κόμβο μέχρι το σούπερ μάρκετ «Τσιντσάρης».



Επέκταση δικτύου ΦΟΠ.



Δεντροφύτευση στην οδό από τον κυκλικό κόμβο προς το σούπερ μάρκετ «Τσιντσάρης»



Ενίσχυση της βιβλιοθήκης του Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Ηράκλειας.



Δημιουργία φρεατίων στην οδό Κιλκίς και στο στενό πίσω από το συνεργείο του Καμάρη.

2. Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δήμαρχο Ηράκλειας.
3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 06/2018.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή 1

Τα μέλη
Υπογραφές 2
Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 09/07/2018
Η Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας

Ναλμπάντη Ευαγγελία
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