ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡ. 01/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Στο Λιθότοπο σήμερα την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και
ώρα 08.30π.μ., στο Κοινοτικό Κατάστημα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Κοινότητας Λιθοτόπου του Δήμου Ηράκλειας, κατόπιν της υπ’ αρ.
10255/01-9-2021 πρόσκλησης του Προέδρου. Η πρόσκληση 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 οι τρεις:
Στη συνεδρίαση βρέθηκαν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ζυγκερίδης Βασίλειος
2.Παπαδόπουλος Ευστάθιος
3.Ελευθεριάδης Αγάπιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Χαλκίδης Κων/νος
Γρούλιου Κυριακή

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Καρταλίδης
Στέργιος για την τήρηση των πρακτικών.
Α π ό φ α σ η 01/2021
ΘΕΜΑ 1° : Διατύπωση προτάσεων στα πλαίσια της σύνταξης του
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηράκλειας, έτους 2022
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Λιθοτόπου κατά την εισήγηση του
θέματος αυτού έθεσε υπόψη των μελών του την με Α.Π. 10255/01-9-2021
εισήγηση του Δήμου Ηράκλειας η οποία αναφέρει:
«Στα πλαίσια της σύνταξης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022, παρακαλούμε
για τη λήψη απόφασης από τα Συμβούλια Κοινοτήτων του Δήμου Ηράκλειας, σχετικά
με τις προτάσεις τους για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 και την αποστολή της
στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου μας
μέχρι την 08/9/2021, ημέρα Τετάρτη».
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος πρότεινε τα παρακάτω έργα που κατά την άποψή
του πρέπει να εκτελεστούν στην Τ.Κ. Λιθοτόπου, προκειμένου να επιλυθούν διάφορα
προβλήματα:
1. Κατασκευή στέγης στο Κοινοτικό Κατάστημα
2. Συντήρηση του Κοινοτικού Καταστήματος
3. Διαπλάτυνση του υπάρχοντος σωληνωτού τεχνικού, πλησίον της
οικίας του Δημητρίου Κωνσταντίνου
4. Συντήρηση των διάφορων ξύλινων κατασκευών στο λιμανάκι
Λιθοτόπου
5. Τοποθέτηση πέντε παγκακιών εντός του οικισμού και πέντε στο δρόμο
προς την Κ. Κερκίνης

6. Κατασκευή φρεατίων στην αρχή των δρόμων προς το Κέντρο
Προώθησης Οικοτουρισμού και προς το Λόφο Πεύκων, προκειμένου
να μην καταλήγουν στην Ε.Ο. Λιθοτόπου-Κερκίνης φερτά υλικά
7. Κατασκευή φωτισμού στο Λόφο Πεύκων
8. Βελτίωση-συντήρηση των δρόμων στο Λόφο Πεύκων
9. Κατασκευή σωληνωτού τεχνικού στο ρέμα στα κατάντη του
κοιμητηρίου
10. Κατασκευή ασφαλτόστρωσης στους δρόμους πλησίων των οικιών των
Χαλκίδη Ιωάννη, Δημητρίου Κων/νου, Παπαδόπουλου Σωκράτη,
Τεπελίδη Παντελή, Σπληνίδη Ιορδάνη, Παναγιωτίδη Κωνσταντίνου,
Μουρατίδη Ιωάννη καθώς και του δρόμου από τα Κοιμητήρια προς τα
ξενοδοχεία «Κερκινίτης» και «Ερωδιός»
11. Ηλεκτροφωτισμός Κοιμητηρίου
Το Τοπικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010 και μετά διαλογική συζήτηση

Ο μ ό φ ω ν α αποφασίζει

Προτείνει στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του
Δήμου Ηράκλειας, να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 τα παρακάτω
έργα:
1. Κατασκευή στέγης στο Κοινοτικό Κατάστημα
2. Συντήρηση του Κοινοτικού Καταστήματος
3. Διαπλάτυνση του υπάρχοντος σωληνωτού τεχνικού, πλησίον της
οικίας του Δημητρίου Κωνσταντίνου
4. Συντήρηση των διάφορων ξύλινων κατασκευών στο λιμανάκι
Λιθοτόπου
5. Τοποθέτηση πέντε παγκακιών εντός του οικισμού και πέντε στο δρόμο
προς την Κ. Κερκίνης
6. Κατασκευή φρεατίων στην αρχή των δρόμων προς το Κέντρο
Προώθησης Οικοτουρισμού και προς το Λόφο Πεύκων, προκειμένου
να μην καταλήγουν στην Ε.Ο. Λιθοτόπου-Κερκίνης φερτά υλικά
7. Κατασκευή φωτισμού στο Λόφο Πεύκων
8. Βελτίωση-συντήρηση των δρόμων στο Λόφο Πεύκων
9. Κατασκευή σωληνωτού τεχνικού στο ρέμα στα κατάντη του
κοιμητηρίου
10. Κατασκευή ασφαλτόστρωσης στους δρόμους πλησίων των οικιών των
Χαλκίδη Ιωάννη, Δημητρίου Κων/νου, Παπαδόπουλου Σωκράτη,
Τεπελίδη Παντελή, Σπληνίδη Ιορδάνη, Παναγιωτίδη Κωνσταντίνου,
Μουρατίδη Ιωάννη καθώς και του δρόμου από τα Κοιμητήρια προς τα
ξενοδοχεία «Κερκινίτης» και «Ερωδιός»
11. Ηλεκτροφωτισμός Κοιμητηρίου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 01/2021.
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 Αντίγραφο
Ηράκλεια 07/9/2021
Ο Πρόεδρος

Ζιγκερίδης Βασίλειος

