
                                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΙΑΣ                                                   

Αριθ.Αποφ   8/2021 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Απόσπασμα από το Πρακτικό 3/31-3-2021 συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Περαίας του 

Δήμου Θερμαϊκού 

Περίληψη: : Κολώνες Φωτισμού σε γήπεδο μπάσκετ – 

παιδική χαρά.  

Στη Περαία και στο Γραφείο Προέδρου, της Κοινότητας Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού, σήμερα την 31η Μαρτίου 

2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ., το Συμβούλιο της Κοινότητας Περαίας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια 

περιφοράς), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α/11-3-2020) κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν.3852/10 (Α’ 87), μετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 5/26-03-2021 έγγραφη πρόσκληση 

της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε και τηλετυπικά (email), με αποδεικτικό σε καθένα μέλος του 

Συμβουλίου. 

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών παραβρέθηκαν στη 

συνεδρίαση εννιά (9) και ονομαστικά οι παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (9) ΑΠΟΝΤΕΣ (2) 

1. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

2. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2.ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 

3. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ  

4. ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ  

5. ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

6. ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ   

7. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  

8. ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ  

9. ΛΙΑΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κα Μοναστηρλή Αλεξάνδρα, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου 

Θερμαϊκού κατόπιν της ανάθεσης καθηκόντων ειδικού γραμματέα από τον Δήμαρχο με την υπ΄αριθμ 574/21092/22-11-

2019 απόφαση.   

Σύμφωνα με την εισήγηση της πρόεδρου στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Σόλωνος υπάρχει ένα 

μικρό γήπεδο μπάσκετ. Στο γήπεδο αυτό παίζουν μπάσκετ πολλοί Δημότες ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και είναι ο 

μοναδικός ανοιχτός χώρος άθλησης στην κάτω Περαία. Εισηγούμεθα την τοποθέτηση φωτισμού ώστε να μπορούν οι 

δημότες να αθλούνται και τις βραδινές ώρες. Επίσης μπροστά υπάρχει ένας χώρος πάρκου που είναι άδειος και θα 

μπορούσαν να τοποθετηθούν κάποιες κούνιες. 

Οι τοπικοί σύμβουλοι τοποθετήθηκαν ως εξής: η κ. Αγγελίδου Ελένη είναι υπέρ με την εξής παρατήρηση: Σχετικά 

με το πρώτο θέμα της πρόσκλησης, έχω να προτείνω ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η εγκατάσταση των κολώνων 



φωτισμού στο γήπεδο μπάσκετ επί της οδού Σόλωνος. Σε ότι αφορά τον χώρο που είναι παρακείμενος καλόν είναι να 

τοποθετηθούν παγκάκια και όχι κούνιες για τα παιδάκια γιατί οι παιδικές χαρές υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες 

λειτουργίας που είναι και χρονοβόρες και ο χώρος αυτός δεν πλήρη τους σχετικούς κανόνες ίδρυσης και λειτουργίας 

παιδικής χαράς. ο κ.Βογιατζής Αντώνιος υπέρ, η κ.Βουλγαράκη Ιωάννα υπέρ, η κ.Γαργαροπούλου Βασιλεία υπέρ, η κ. 

Καραμανίδου Πολυξένη υπέρ, ο κ. Καζάκος Μαυρουδής υπέρ, η κ. Κρουστάλη Μαρία είναι υπέρ, η κ. Λιάπη Χρυσούλα 

είναι υπέρ, ο κ.Δούκας Δημήτριος υπέρ με τις εξής παρατηρήσεις: το φωτισμό του γηπέδου μπάσκετ και τον καλλωπισμό 

του περιβάλλοντα χώρου είμαστε υπέρ κι επισημαίνουμε άλλη μία φορά  ότι τέτοιοι χώροι ελεύθερης άθλησης εκλείπουν 

γενικότερα απ' την περιοχή και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο να δημιουργηθούν έτσι κι αλλιώς. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρων αποφασίζεται ομόφωνα υπέρ της εισήγησης  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Υπέρ της εισήγησης για τοποθέτηση φωτισμού στο γήπεδο μπάσκετ της οδού Δημοκρατίας με Σόλωνος και 

διαμόρφωση του όμορου χώρου σε παιδική χαρά ή σε χώρο ξεκούρασης.  

Η απόφαση διαβιβάζεται στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου και τις δικές της ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2021 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ    

   
   ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ   

 


