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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2/2014 συνεδρίασης του  συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας 

Κ.Τιθορέας .  

 

Σήμερα στις  03 Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 το Τοπικό 

Συμβούλιο  της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Τιθορέας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό 

Κατάστημα  Κάτω Τιθορέας ύστερα από  πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της 

Τοπικής Κοινότητας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας 

διάταξης . 

 

   

ΘΕΜΑ 2
ο
  : Τεχνικό πρόγραμμα. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης , ο κ. Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε 

σύνολο 3 μελών ήταν παρόντες 3 και απόντες 0. 

 

 

 

 

ΤΟΠΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 

 

 

                        Παρόντες          Απόντες 

                    1.Κατσινέλος Λουκάς  

                    2.Τσεκούρας Χρήστος            

                    3.Φίνος Γεώργιος 

                    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κος Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος  για την τήρηση των 

πρακτικών. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση πλειοψηφίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
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    ΘΕΜΑ 2
ο
      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13/2014 

  
Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το 2

ο
 Θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  

Αναλυτικά τα θέματα που θα πρέπει να προωθηθούν είναι τα παρακάτω : 

 

1) Τοποθέτηση φωτιστικών στην ΠΕΟ και σε τοποθεσίες που δεν υπάρχουν στήλοι 

2) Κατασκευή – διόρθωση αγροτικής οδοποιίας  

3) Τοποθέτηση φωτιστικών περιμετρικά και περίφραξη στον χώρο του Γυμνασίου – Λυκείου 

Κάτω Τιθορέας            

4) Προώθηση μελέτης για την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Κάτω Τιθορέα λόγω 

αμιάντου 

5) Εκπόνηση μελέτης πράξεων αναλογισμού και απαλλοτριώσεων σε τμήματα οδών στην 

Κάτω Τιθορέα 

6) Κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων 

7) Κατασκευή πεζοδρομίων επί της κεντρικής οδού  

8) Περίφραξη όπου χρειάζεται επισκευή και επέκταση κτιριακών υποδομών συν ολοκλήρωση 

φωτισμού του Σταδίου της Κ.Τιθορέας και νέα κερκίδα 

9) Ίδρυση ΚΑΠΗ 

10) Σχέδιο πόλης – επέκταση- 

11) Επαναφορά όρων δόμησης ως αναφορά το Ύψος 

12) Ασφαλτόστρωση όσων δρόμων είναι χωμάτινοι  

13) Ίδρυση ΚΕΠ στην Κάτω Τιθορέα  

 

 

Το τοπικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ 

 

1) Στο 1
ο
 σκέλος σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου περί τοποθέτησης φωτιστικών μετά 

την ανάπλαση – πεζοδρόμηση του τμήματος του κεντρικού δρόμου ως και το υπόλοιπο που 

θα μείνει εκατέρωθεν : 

Να προωθηθεί προς τις αρμόδιες υπηρεσίες το θέμα του φωτισμού κατά μήκος του δρόμου 

που έχει  αφαιρεθεί και στους κάθετους δρόμους ανά στήλο ώστε να φωτίσει η πόλη και να 

μετριαστούν οι φόβοι και οι κίνδυνοι στην ασφάλεια των πολιτών. 

 

2) Στο 2
ο
 σκέλος σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου  περί αγροτικών δρόμων και την 

προώθηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου : 

Να γίνει συντήρηση – επισκευή όλων των αγροτικών δρόμων της περιοχής όπως ισχύει κάθε 

έτος. 

 

3) Στο 3
ο
 σκέλος σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου  περί τοποθέτησης φωτιστικών 

περιμετρικά και περίφραξη στον χώρο του Γυμνασίου – Λυκείου Κάτω Τιθορέας : 

Να τοποθετηθούν φωτιστικά περιμετρικά του χώρου του Γυμνασίου – Λυκείου και να γίνει 

περίφραξη στα κατεστραμμένα τμήματα στο ήδη υπάρχον σύμπλεγμα  

 

4) Στο 4
ο
 σκέλος σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου  περί αντικατάστασης του δικτύου 

ύδρευσης : 

Να προωθηθεί η μελέτη ύδρευσης ώστε να γίνει αντικατάσταση ή αλλαγή σταδιακά του 

δικτύου όπου οι σωληνώσεις είναι από αμίαντο  
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5) Στο 5
ο
 σκέλος σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου περί διάνοιξης τυφλών δρόμων της 

Κάτω Τιθορέας : 

Να ζητηθεί η εκπόνηση μελέτης πράξεων απολογισμού & απαλλοτριώσεων σε «τυφλά» 

τμήματα διάνοιξης οδών της Κ.Τιθορέας 

 

6) Στο 6ο σκέλος σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου  περί ανοίγματος αγωγών ομβρίων 

υδάτων και για το πώς θα εκτονωθεί ο όγκος των νερών της βροχής : 

Να κατασκευαστούν 3 ή 4 αγωγοί όμβριων υδάτων μέσα από μελέτη που θα προβλέπει την 

σύνδεση αυτών με τους αγωγούς που κατασκευάζει η ΕΡΓΟΣΕ και με τους οποίους θα 

πρέπει να συνδεθούν οι δικοί μας έτσι ώστε να γίνεται η εκτόνωση  του όγκου των ομβρίων  

προς τον ποταμό Κηφισσό   

 

7) Στο 7ο σκέλος σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου περί πεζοδρόμησης τμήματος του 

κεντρικού δρόμου : 

Να συντονιστεί και να προωθηθεί εγκαίρως η εκτέλεση της πεζοδρόμησης της κεντρικής 

οδού τουλάχιστον στα όρια που έχει ήδη δημοπρατηθεί μελέτη 

 

8)  Στο 8ο σκέλος σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου περί προβλημάτων που 

παρουσιάζει το Δημοτικό Στάδιο : 

Να ολοκληρωθεί η περίφραξη του Σταδίου όπου δεν υπάρχει , να γίνει συντήρηση κτιριακών 

εγκαταστάσεων και επέκταση αυτών με νέα αποθήκη και δύο γραφείων, συν κατασκευή νέας 

εξέδρας δίπλα στην ήδη βορεινή και να τοποθετηθούν δύο πυλώνες φωτισμού ώστε να 

ολοκληρωθεί ο ημιτελής φωτισμός του γηπέδου   

   

9) Στο 9ο σκέλος σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου  περί ανάγκης ίδρυσης ΚΑΠΗ στην 

Κάτω Τιθορέα : 

Να προωθηθεί μελέτη για ίδρυση ΚΑΠΗ στην Κ.Τιθορέα διότι με τα σημερινά δεδομένα της 

κοινωνικής υποβάθμισης και της αλλοίωσης των προσωπικών επαφών  να δοθεί η ευκαιρία 

σε όσους ανθρώπους της 3
ης

 ηλικίας βρίσκονται εν ζωή να δώσουν με την συντροφικότητα, 

τον διάλογο και την επαφή νέο νόημα στην ήδη καταδικασμένη και υποβαθμισμένη 

ποιότητα ζωής τους 

 

10)  Στο 10ο σκέλος σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου περί ανάγκης ψήφισης επέκτασης 

σχεδίου πόλης : 

Προτείνουμε την προώθηση των απαιτούμενων όσων απομένουν συμπληρωματικών 

ενεργειών και στοιχείων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή προς τα γνωμοδοτικά και αρμόδια όργανα του ΠΕΧΩΔΕ αφού έχει εκπονηθεί μελέτη 

αναθεώρησης και επέκτασης του Σχεδίου Πόλης από το πολεοδομικό γραφείο του 

κ.Καρβούνη 

 

11) Στο 11ο σκέλος σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου  περί επαναφοράς όρων δόμησης : 

Να προωθηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες η επαναφορά των όρων δόμησης καθ’ ύψος γιατί 

πολλές ιδιοκτησίες έχουν πρόβλημα και να δοθεί λύση από πολεοδομικής πλευράς  

 

12) Στο 12ο σκέλος σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου  περί  ασφαλτόστρωσης όσων 

δρόμων είναι χωμάτινοι : 

Να καταγραφούν και να οριοθετηθούν όσοι χωμάτινοι δρόμοι βρίσκονται στην Κ. Τιθορέα 

και να δρομολογηθεί η ασφαλτόστρωση τους 
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13)  Στο 13ο σκέλος σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου περί δημιουργίας ΚΕΠ στην 

Κ.Τιθορέα : 

Να προωθηθεί το θέμα στα αρμόδια τμήματα  του Δήμου γιατί οι Πολίτες του πρώην Δήμου 

Τιθορέας αναγκάζονται για ένα απλό χαρτί να μετακινούνται εκτός είτε στην Ελάτεια είτε 

στην Αμφίκλεια   

 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται , όπως φαίνεται ακόλουθα: 

 

 

  Ο Πρόεδρος                                                         Τα Μέλη 

 

            Κατσινέλος Λουκάς                                                   1.Τσεκούρας Χρήστος 

                                                              2. Φίνος Γεώργιος 

                                                       

        

                                                       Ακριβές απόσπασμα  

     Κάτω Τιθορέα 11-11-2014 

                                                             Ο Πρόεδρος  

                        

                                                         Κατσινέλος Λουκάς 
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