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Θέμα 1ο: Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022.
Σήμερα την 06η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 το Συμβούλιο Κοινότητας
Λιμνοχωρίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο του Προέδρου (Κοινοτικό Κατάστημα) της
Κοινότητας Λιμνοχωρίου, ύστερα από την με αρ. 10164/31-08-2021 πρόσκληση του Προέδρου του, που
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους συμβούλους της Κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88
του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, 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 όπως ισχύει, αφού σε
σύνολο πέντε Συμβούλων παρόντες ήταν πέντε:
Παρόντες οι :

Απόντες οι:

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο

Αξίωμα

Γεώργιος

Γύτας

Ιωάννης

Πρόεδρος

Χρήστος

Βασιλείου

Μόσχος

Μέλος

Αχιλλέας

Παλαμπουΐκης

Κωνσταντίνος

Μέλος

Νικόλαος

Παταρέσκος

Δημήτριος

Μέλος

Χρυσούλα

Ευσταθίου

Ιωάννης

Μέλος

Ονοματεπώνυμο

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
θέμα της υποβολής των προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2022.
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
Α. Εισηγείται να ενταχθούν οι παρακάτω προτάσεις στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2022:
1. Να γίνουν ασφαλτοστρώσεις στα εξής τμήματα:
α) από Δαιρετζή Βασίλειο μέχρι Δημόπουλο Αλέκο.
β) από Μακράκη Ευστάθιο μέχρι Καρακόλιο Κυριάκο.
γ) από Δημόπουλο Ηλία μέχρι Μπούρα Λεωνίδα ( στο κτηνοτροφικό πάρκο ).
Επίσης απαιτείται και επέκταση δικτύου ΦΟΠ στις παραπάνω περιοχές.

2. Δημιουργία κεντρικού αγωγού απορροής βρόχινων υδάτων και σύνδεση του βορειοανατολικού
τμήματος του χωριού στον αγωγό. Επίσης και όπου αλλού χρειάζεται να δημιουργηθεί δίκτυο
απορροής το όποιο θα συνδεθεί με τον κεντρικό αγωγό. Το έργο αυτό χρήζει άμεσης
προτεραιότητας για την προστασία του χωρίου από πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία είναι έντονα
τα τελευταία χρόνια.
3. Κατασκευή συντριβανιού στην Κεντρική Πλατεία της Κοινότητας Λιμνοχωρίου.
4. Κατασκευή παιδικής χαράς στο προαύλιο χώρο του σχολείου και κατασκευή γηπέδου
καλαθοσφαίρισης.
5. Συντήρηση του οδικού δικτύου καθώς και του δικτύου φωτισμού στην Κοινότητα. Τοποθέτηση
φαναριών LED στον κεντρικό δρόμο του Λιμνοχωρίου ( από την είσοδο του χωρίου μέχρι την
έξοδο για την Λίμνη Κερκίνη ). Επίσης τοποθέτηση οδικής σήμανσης όπου απαιτείται.
Β. Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δήμαρχο Ηράκλειας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 01/2021
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ακριβές Απόσπασμα
Λιμνοχώρι 08-09-2021
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Λιμνοχωρίου

Γεώργιος Γύτας

