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 Tακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της  ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου του ∆ήµου Θέρµης

                                                  Aριθ. Απόφασης : 09/04-06-2019

Θέµα: Πρόταση για την αντικατάσταση της σκεπής του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου της ∆ηµοτικής

Κοινότητας Τριλόφου .

Στον Τρίλοφο και στην ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, σήµερα την 04η Ιουνίου 2019 ηµέρα της εβδοµάδας

Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου,

µετά από την αριθµ. 22439/30-05-2019 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 5 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.   Λιόλιου Αικατερίνη

2.   Αµπατζή ∆έσποινα

3.   Σαµαράς Γεώργιος

4.   Αγραφιώτης Γεώργιος 

5.   Φυσέκης Γρηγόριος

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 και εισηγούµενη το  2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε

υπόψη των µελών του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου το από 30-05-2019 αίτηµα του Εκ-

κλησιαστικού Συµβουλίου Τριλόφου σύµφωνα µε το οποίο αιτείται την έγκριση από το Συµβούλιο της Κοι-

νότητας για την οικονοµική ενίσχυσή από τον ∆ήµο Θέρµης µε σκοπό την αντικατάσταση της σκεπής του Ιε-

ρού Ναού Αγίου Αθανασίου Τριλόφου η οποία χρήζει άµεσα επισκευή λόγο φθοράς και επικινδυνότητας. 



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  και το αίτηµα του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου Τριλόφου, καθώς επίσης

και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΊ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει την οικονοµική ενίσχυση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης για  την 

αντικατάσταση της σκεπής του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Τριλόφου η οποία χρήζει άµεσα επισκευή 

λόγο φθοράς και επικινδυνότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 09/04-06-2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

            Η Πρόεδρος       Τα µέλη   

            

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ

        ΛΙΟΛΙΟΥ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


