ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡ.3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ
Κοίμηση σήμερα την 6 /09/ 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π. μ., στο
Κοινοτικό Κατάστημα συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας Κοίμησης Δήμου Ηράκλειας κατόπιν της υπ’αρ.10081/30-08-2021
πρόσκλησης του Προέδρου.
Στη συνεδρίαση βρέθηκαν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΙ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΤΛΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Πρόεδρος
2. ΑΤΛΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μέλος
ουδείς
3. ΓΟΓΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Μέλος
4. ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Μέλος
5. ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κοτσαρίδης Θεόδωρος, υπάλληλος του
Δήμου Ηράκλειας, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά την διαπίστωση πλειοψηφίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης .

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/2021
ΘΕΜΑ. 1 : Προτάσεις για το Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2022

Ο Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Κοίμησης εισηγούμενος
το 1 θέμα συγκάλεσε το τοπικό συμβούλιο με θέμα προτάσεις για το
Τεχνικό πρόγραμμα 2022.
ο

1) Υλοποίηση της απόφασης του Δημ.Συμβουλίου 50/2019 για
ανάπλαση-μετατροπή σε πάρκο του χώρου αριστερά της
εισόδου του Γυμνασίου Κοίμησης μπροστά από τον δρόμο
προς το παλιό ΚΑΠΗ σε πάρκο-Πλατεία.
2) Δημιουργία κανονισμού λειτουργίας νεκροταφείου και
κατασκευή Οστεοφυλακίου στο χώρο της εκκλησίας.
3) Τακτοποίηση του αποχετευτικού αγωγού των όμβριων υδάτων
επί του δρόμου του Γυμνασίου προς το παλιό
ΚΑΠΗ.(Εμβάθυνση αγωγού και στέγαση του).
4) Τοποθέτηση αναλάμπων φωτεινού σηματοδότη με Φ/Β πριν
την στροφή της Μπέλιτσας και τοποθέτηση προστατευτικών
μπαρών στο φυλάκιο του ΤΟΕΒ.
5) Κατασκευή μεγάλου στεγάστρου επί των τουαλετών του
Δημ.Σχολείου Κοίμησης.
6) Ανάπλαση του Χώρου πίσω από το Κοινοτικό κατάστημα και
παραπλεύρως του Αγροτικού Ιατρείου.

7) Τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου σε όλα τα σημεία του
κεντρικού δρόμου όπου υπάρχουν ήδη υποδομές καθώς και
περιμετρικά του Δημ. Σχολείου.
8) Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού στο δρόμο παραπλεύρως
του παιδικού σταθμού προς την μεριά της ΕκκλησίαςΝεκροταφεία.
9) Αξιοποίηση το παρκάκι απέναντι από οικία Τσομπάνη Ηλία.
10)

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ

α) Οδική διαγράμμιση του κεντρικού δρόμου του χωριού.
β) Αναζήτηση δυνατότητος να απαγορεύεται η διέλευση πολύ
βαρέων οχημάτων.
γ) Τοποθέτηση καινούριων πινακίδων ΚΟΚ.
δ) Δημιουργία διαβάσεων πεζών επί του οδοστρώματος πέριξ των
σχολείων.
ε) Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης επί των κιγκλιδωμάτων των
δυο γεφυρών επί του δρόμου προς το Χορτερό.
ζ) Οδικό δίκτυο εντός Κοίμησης (ασφαλτόστρωση Κεντρικού
δρόμου του χωριού)
11) Κατασκευή τριγώνου με κράσπεδα όπισθεν του Δημοτικού
σχολείου διότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων.
12) Αντικατάσταση όλων των κατεστραμμένων καθρεφτών
κυκλοφορίας που είναι τοποθετημένοι επί διασταυρώσεων.
13) Αναζήτηση δυνατότητος για ανακα’ινιση του Πέτρινου Μύλου
του χωριού και δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου έκθεσης του
παραδοσιακού τρόπου κατασκευής αλευριού.
14) Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού στο δρόμο παραπλεύρως
του Παιδικού σταθμού.
15) Τοποθέτηση κολόνες φωτισμού στο δρόμο που καταλήγει στο
κτηνοτροφικό πάρκο, και ασφαλτόστροση.
16) Τοποθέτηση κολόνες φωτισμού από το κοινοτικό γήπεδο εως
την κτηνοτροφική μονάδα του Ατλάση Πέτρου.
17) Να διμιουργηθεί παιδική χαρα στο σημείο που είναι οι παλιές
τουαλέτες του γυμνασίου ( αφού κρεμιστούν με την ανάπλαση).

Και μια παιδική χαρά στο πάρκο του συνυκισμού.
Το τοπικό συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και μετά από
διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα αποφασίζει
Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου της τοπικής Κοινότητας με
θέμα ( προτάσεις για το Τεχνικό πρόγραμμα 2022 )

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 03/2021

Ο Πρόεδρος
Του Συμβουλίου
Της Κοινότητας Κοίμησης

Τα Μέλη
του Συμβουλίου
της Κοινότητας Κοίμησης

Κοίμηση 6-9-2021
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Κοίμησης

Αγγελος Ατλάσης

