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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Απόσπασµα από το Πρακτικό 7/22-9-2020 συνεδρίασης του συµβουλίου της κοινότητας Περαίας 

του ∆ήµου Θερµαϊκού 

Περίληψη: Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Στη Περαία και στο Γραφείο Προέδρου, της Κοινότητας Περαίας του ∆ήµου Θερµαϊκού, σήµερα την 22η 

Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00µ.µ., το Συµβούλιο της Κοινότητας Περαίας, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση (κεκλεισµένων των θυρών), 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. 16/14-08-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία δηµοσιεύτηκε και επιδόθηκε και 

τηλετυπικά (email), µε αποδεικτικό σε καθένα µέλος του Συµβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) µέλη 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (7) ΑΠΟΝΤΕΣ (4) 

1. Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1. ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 

2. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2. ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 

3. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 3. ΛΙΑΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

4. ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

5. ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ  

6. ΚΑΡΑΜΑΝΙ∆ΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  

7. ∆ΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κα Μοναστηρλή Αλεξάνδρα, ∆Ε Προσωπικού Η/Υ, υπάλληλος Ι∆ΑΧ 

του ∆ήµου Θερµαϊκού κατόπιν της ανάθεσης καθηκόντων ειδικού γραµµατέα από τον ∆ήµαρχο µε την υπ΄αριθµ 

574/21092/22-11-2019 απόφαση.   

Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας η πρόεδρος εισηγούµενη το πρώτο έκτακτο θέµα έθεσε 

υπόψη του συµβουλίου την εισήγηση του τοπικού συµβούλου κ.Βογιατζή Αντώνιου, στην οποία αναφέρονται 

τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί λόγω των καιρικών φαινοµένων που χτύπησαν την περιοχή µας, τις 

αθλητικές εγκαταστάσεις επί της οδού Ξενίου ∆ιός. Η εξωτερική περίφραξη έχει σχεδόν διαλυθεί, µεταλλικές 

σωλήνες και συρµατοπλέγµατα κρέµονται µε τέτοιο τρόπο που αφενός είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια όσων 

κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων αλλά ακόµα και των διερχόµενων από το σηµείο και αφετέρου οι 

εγκαταστάσεις βρίσκονται πλέον εκτεθειµένες σε κακόβουλες πράξεις καθώς η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Σε 

πολλά σηµεία της περίφραξης η έλλειψη συντήρησης είναι εµφανή καθώς τα σίδερα είναι πλέον σκουριασµένα 

αλλά και επικίνδυνα σε σηµεία που έχουν σπάσει από την πάροδο του χρόνου. Οι κολώνες φωτισµού ενώ θα 

έπρεπε να βρίσκονται τοποθετηµένες περιµετρικά των γηπέδων βρίσκονται πεταµένες σε παρακείµενο οικόπεδο 

και ως αποτέλεσµα τις απογευµατινές ώρες δεν υπάρχει επαρκής φωτισµός για την προπόνηση των αθλητών. Η 

βλάστηση στα παρακείµενα οικόπεδα πρέπει να καθαριστεί (κοπή χόρτων) καθώς και αυτό συµβάλλει στην 

ασφάλεια των χρηστών των εγκαταστάσεων. Και στο εσωτερικό των γηπέδων όµως τα σηµάδια εγκατάλειψης 



είναι εµφανή καθώς ακόµα και οι εστίες είναι σκουριασµένες, τέλος στο κέντρο του γηπέδου υπάρχει µια 

τεράστια τρύπα η οποία είναι σκεπασµένη µε κοµµάτια από µεταλλικές διαφηµιστικές πινακίδες. Μετά από 

διαλογική συζήτηση το συµβούλιο: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την α) την επισκευή της περίφραξης, β) την συντήρηση των εγκαταστάσεων (βάψιµο), γ) τον 

καθορισµό των παρακείµενων οικοπέδων, δ) την τοποθέτηση των πυλώνων φωτισµού στη θέση τους, ε) την 

επισκευή του εσωτερικού χώρου (τρύπες και ογκώδη υλικά) στ)την τοποθέτηση δίχτυ ασφαλείας ζ) την 

συντήρηση – αντικατάσταση των υδραυλικών σωληνώσεων  

Η απόφαση διαβιβάζεται στην αρµόδια υπηρεσία για περαιτέρω ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 20/2020 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ    

   
   ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ   


