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Αριθ.Αποφ   21/2020 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

του ∆ήµου Θερµαϊκού 

Περίληψη: Προτάσεις για το πρόγραµµα ΤΡΙΤΣΗΣ. 

 
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 τακτικό θέµα έθεσε 

υπόψη του συµβουλίου το ΦΕΚ 1386/Β’/14-4-2020, στο οποίο ανακοινώθηκε το πρόγραµµα ανάπτυξης και 

αλληλεγγύης των ΟΤΑ «Αντώνης Τρίτσης», καθώς και οι θεµατικοί άξονες τους οποίους περιλαµβάνει. Μετά από 

διαλογική συζήτηση το συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα να προτείνει τα εξής έργα: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Ενεργειακή αναβάθµιση σχολείων (Πρόγραµµα Παρεµβάσεις και δράσεις βελτίωσης και διαχείρισης 

ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Θεµατικός υποτοµέας :Στήριξη ενεργειακής 

απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δηµόσιες υποδοµές) 

2. Ενεργειακή αναβάθµιση κολυµβητηρίου Κ.Α.Π.Π.Α (Πρόγραµµα Παρεµβάσεις και δράσεις βελτίωσης 

και διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Θεµατικός υποτοµέας 

:Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δηµόσιες υποδοµές) 



3. Προσεισµικός έλεγχος και Προσεισµική προστασία στα σχολεία (Πρόγραµµα ∆ράσεις για υποδοµές που 

χρίζουν αντισεισµικής προστασίας) 

4. Μελέτη αποστράγγισης όµβριων υδάτων(Πρόγραµµα Ωρίµανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση 

του Προγράµµατος) 

5. ∆ιαµόρφωση και εξοπλισµός αύλειων χώρων (Πρόγραµµα Ωρίµανση έργων και δράσεων για την 

υλοποίηση του Προγράµµατος) 

6. Κατασκευή παιδικής Χαράς στο 6ο Νηπιαγωγείο Περαιας 

7. Προµήθεια αθλητικού υλικού (Μπάλες, σχοινάκια, δίκτυα κ.λ.π) 

 

Η απόφαση διαβιβάζεται στην αρµόδια υπηρεσία για περαιτέρω ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 21/2020 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ    

   
   ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ   


