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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

Δήμου Θερμαϊκού 

Περίληψη: Δράσεις Ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών 

προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (προγρ. ΤΡΙΤΣΗΣ) 

 
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 την οποία έφερε στο συμβούλιο μετά από ανάλογη εισήγηση της 

τοπικού συμβούλου κ.Γαργαροπούλου Βασιλεία εισηγήθηκε να συμπεριλάβει ο Δήμος στο πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ τις εξής 

επισκευές και συντηρήσεις που πρέπει να γίνουν στα σχολεία της κοινότητας, συγκεκριμένα:  

1ο Δημοτικό Περαίας  

1. Αντικατάσταση συστήματος αποχέτευσης και ειδών υγιεινής. Για λόγους έντονης δυσοσμίας και μη 

λειτουργικότητας. (Συνημμένο προμελέτη και ενδεικτική κοστολόγηση) 

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων για λόγους ενεργειακής αναβάθμισης. 



3. Αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου με λέβητα αερίου και σύνδεσή του με το δίκτυο της ΕΔΑ. 

4. Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής μέσω καμερών στον αύλειο χώρο του σχολείου σε 

ώρες μη λειτουργίας του σχολείου. 

5. Αύλειος χώρος: 

α. Το δάπεδο έχει υποστεί διαβρώσεις και καθιζήσεις με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λακούβες με νερό. 

β. Οι διαγραμμίσεις των γηπέδων χρήζουν ανανέωσης. 

γ. Κρίνεται αναγκαία η κατασκευή στεγάστρου στο χώρο των βρύσεων. 

δ. Τοποθέτηση κρασπέδων κήπου για την οριοθέτηση παρτεριών και άλλων ειδών κήπου (παγκάκια). 

4ο Δημοτικό Περαίας 

1. Εσωτερικό βάψιμο κτιρίου. 

2.  Συντήρηση τουαλετών. 

1ο Νηπιαγωγείο Περαίας 

1. Διαμόρφωση χώρου λεβητοστασίου και απομόνωσή του από το χώρο της δεξαμενής (υποχρέωση από την 

κείμενη νομοθεσία). 

2. Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης και παθητικής πυροπροστασίας. 

3. Πλήρης αντικατάσταση των ειδών της παιδικής χαράς με νέα που να πληρούν τις προδιαγραφές του κανονισμού 

ασφαλείας. 

4. Διάστρωση με πλάκες πεζοδρομίου. 

5. Αντικατάσταση τμήματος του περιμετρικού κιγκλιδώματος στη νότια πλευρά του οικοπέδου. 

6. Αντικατάσταση στις εξωτερικές και εσωτερικές πόρτες του κτηρίου. 

7.  Επιδιόρθωση εκτεταμένων διαβρώσεων στα επιχρίσματα της τοιχοποιίας έσω και έξω. 

8. Γενικευμένη συντήρηση της σκέγης του κτηρίου. 

3ο Νηπιαγωγείο Περαίας 

1. Αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου με λέβητα αερίου και σύνδεσή του με το δίκτυο της ΕΔΑ. 

2. Τοποθέτηση παιδικής χαράς. 

3. Στήριξη/ενίσχυση της περίφραξης και αλλαγή των κιγκλιδωμάτων, τα οποία είναι πολύ χαμηλά, παλιά και 

σκουριασμένα. 

4. Τοποθέτηση σιτών στα εξωτερικά κουφώματα των 2 κτηρίων. 

5. Ελαιοχρωματισμός. Εσωτερική τοιχοποιία, τα εσωτερικά κουφώματα και οι εσωτερικές πόρτες των 2 κτηρίων. 

6. Τοποθέτηση κλιματιστικών. Τα 2 κτήρια είναι προκάτ βαρέου τύπου, με αποτέλεσμα η ζέστη να είναι αφόρητη. 

6ο Νηπιαγωγείο Περαίας 

1. Κατασκευή παιδικής χαράς με όργανα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για την ασφάλεια των παιδιών, 

ώστε να έχει το ειδικό σήμα πιστοποίησης. 

2. Στεγανοποίηση οροφής αποθήκης. 

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

ενέργειες πρέπει να γίνονται συλλογικά από τις σχολικές επιτροπές για όλες τις σχολικές μονάδες της κοινότητας μας,  ο 

κ.Δούκας Δημήτριος υπέρ και τοποθετήθηκε ως εξής: «σαφώς πρέπει να γίνουν και αυτές και πολλές ακόμα και στα 



υπόλοιπα σχολεία της περιοχής και μάλιστα άμεσα, γιατί όχι μόνο αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια παιδιών κι 

εκπαιδευτικών, αλλά οι συνθήκες μέσα στις οποίες διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα αφορούν την πολύ 

μεγάλη υπόθεση που λέγεται Παιδεία που για εμάς είναι ένα ύψιστο αγαθό και το κράτος οφείλει να το παρέχει σε υψηλή 

ποιότητα, δημόσιο και δωρεάν στους πολίτες. Μ’ αυτή την έννοια η Λαϊκή Συσπείρωση παλεύει στο πλευρό 

εκπαιδευτικών, γονιών και παιδιών και διεκδικεί και μέσα απ’ τους μαζικούς φορείς την ικανοποίηση όλων αυτών των 

αιτημάτων. Με αυτή τη λογική θεωρούμε ότι θα είχε πολύ περισσότερο νόημα να έρθει ένας τέτοιος κατάλογος 

αιτημάτων απ' τους αντίστοιχους συλλόγους γονέων αυτών των σχολείων για παράδειγμα, τον οποίο εμείς να περάσουμε 

και ως απόφαση του τοπικού για να ασκήσουμε παραπάνω πίεση. Αλλά το να έρχεται σαν πρόταση ένταξης στο 

πρόγραμμα Τρίτσης (που σε τελική ανάλυση μάλλον δεν έχει και καμία σχέση με τα προβλήματα των σχολείων το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα) από μία συγκεκριμένη παράταξη που μάλιστα είχε και τη διοίκηση του Δήμου επί μακρόν, 

θεωρούμε ότι είναι απλά μια κίνηση εντυπωσιασμού χωρίς ουσία σε τελική ανάλυση. Παρ' όλα αυτά ζητάμε διευκρίνιση 

για το αν όντως μπορούν να ενταχθούν τα συγκεκριμένα έργα στο πρόγραμμα και αν ισχύει αυτό, τότε θα 

υπερψηφίσουμε.» 

Κατόπιν όλων των ανωτέρων αποφασίζεται ομόφωνα υπέρ της εισήγησης  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εισηγούνται στην Τεχνική Υπηρεσία να συμπεριλάβει στις προτάσεις της στο πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ τις 

αναβαθμίσεις των υποδομών των σχολικών κτιρίων σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης.  

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

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2021 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ    

   
   ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ   

 


