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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό  9/7-07-15 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής

Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης.

ΘΕΜΑ:  Κατάρτηση Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Θέρµης για το  

                 έτος 2017.

                    
Στο Ν. Ρύσιο, σήµερα,  27 Ιουνίου και ώρα 19:00 στο Γραφείο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας  Ν.  Ρυσίου  του  ∆ήµου  Θέρµης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  το
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης, ύστερα
από  την  21604/22-06-2016  πρόσκληση  του  προέδρου  της  ∆ηµοτικής
Κοινότητας  Ν.  Ρυσίου,  που  επιδόθηκε  νόµιµα  µε  αποδεικτικό  στα  µέλη,
σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν. 3852/10.

Αφού  διαπιστώθηκε  νόµιµη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  πέντε  (5)  µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΘΩΜΑΡΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(πρόεδρος)        
2.        ΧΡΟΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ       
3.        ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΜΠΥΡΟΥ ΑΚΡΙΒΗ
5. ΦΡΑΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κακαβούλη Θεοδώρα.

Κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος , εισηγούµενος το 1ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης “ Κατάρτιση
Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Θέρµης για το έτος 2017” είπε ότι πρέπει
να εισηγηθούν προς την εκτελεστική Επιτροπή, τις δράσεις και τα έργα που,
κατά τη γνώµη τους πρέπει να προγραµµατισθούν για το έτος 2017.
Οι  προτάσεις  πρέπει  να  ιεραρχηθούν  κατά  σειρά  προτεραιότητας,  µε  βάση
τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας και τις
προτεραιότητες για την τοπική  ανάπτυξη, λόγω των δύσκολων οικονοµικών
συνθηκών, κάτω από τις οποίες λειτουργούν σήµερα οι ∆ήµοι.

1. Κυκλοφοριακή ρύθµιση στον κόµβο Νέου Ρυσίου – Καρδίας.

2. Συντήρηση πεζοδροµίων

3. Αξιοποίηση του Αλσυλλίου



4.   Ασφαλτοτάπητας  εκτός  οικισµού  στου  δρόµους  Αρετσούς  και
προέκταση  Παύλου Μελά µέχρι το κατάστηµα του Σιούτη.

Ύστερα  από  τα  παραπάνω  ο  πρόεδρος  κ.  Θωµάρεϊς  Χρήστος,  κάλεσε  το
συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

        -Το έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης
        -Την εισήγηση του προέδρου
        -Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ∆ΚΚ.
        -Το άρθρο  83 του Ν. 3852/10 πρόγραµµα Καλλικράτης.

Αποφασίζει 

Συµφωνούν οµόφωνα, να στείλουν την πρόταση µε τα παραπάνω έργα της 
∆.Κ. Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης που πρέπει να προγραµµατισθούν, προς 
την εκτελεστική επιτροπή του ∆ήµου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 14/2016.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
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