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Από το πρακτικό της αριθµ. 02/2019 τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της  ∆ηµοτικής

Κοινότητας Τριλόφου του ∆ήµου Θέρµης

Θέµα: Πρόταση για τη διαµόρφωση βροχόκηπου στο πάρκο Στεφανιά και µελέτη για τη δηµιουργία

χώρου αναψυχής ή πάρκινγκ.

Στον Τρίλοφο και στην ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, σήµερα την 09η  Απριλίου 2019 ηµέρα της εβδο-

µάδας Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τρι-

λόφου, µετά από την αριθµ.14319/04-04-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Λιόλιου  Αικατερίνης

που επιδόθηκε στα µέλη του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10 (Φ.Ε.Κ.

87/  τεύχος   Α’/2010)  περί  “Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και  της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Πρόγραµµα Καλλικράτης”, και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 µελών

βρέθηκαν παρόντα 4 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.   Λιόλιου  Αικατερίνη, Πρόεδρος 1.Φυσέκης Γρηγόριος

2.   Αµπατζή ∆έσποινα

3.   Σαµαράς Γεώργιος

4.   Αγραφιώτης Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών

(σύµφωνα µε την  αριθµ. πρωτ : 2405/45243/12-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης). 

Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου και εισηγούµενη το

3ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης  είπε  ότι  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  83  του  Ν.  3852/2010  το  Συµβούλιο  της

∆ηµοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώµες και διατυπώνει προτάσεις είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν

παραποµπής, από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου.

Στη συνέχεια πρότεινε στα µέλη του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου να γίνει διαµόρφωση

στο συντριβάνι του πάρκου Στεφανιά το οποίο είναι ανενεργό και να µετατραπεί σε βραχόκηπο και τέλος να

γίνει σχετική µελέτη για τη δηµιουργία χώρου αναψυχής ή πάρκινγκ.

Κατόπιν η Πρόεδρος  κάλεσε το Συµβούλιο της Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.



Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου µετά από  διαλογική συζήτηση  και  αφού έλαβε υπόψη

του την εισήγηση της Προέδρου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει  να  γίνει  διαµόρφωση  στο  συντριβάνι  του  πάρκου  Στεφανιά  το  οποίο  είναι  ανενεργό  και  να

µετατραπεί σε βραχόκηπο και τέλος να γίνει σχετική µελέτη για τη δηµιουργία χώρου αναψυχής ή πάρκινγκ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 04/09-04-2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

            Η Πρόεδρος       Τα µέλη   

            

     Λιόλιου  Αικατερίνη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ

  ΛΙΟΛΙΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


