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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ                                             

        10/2016                                                                                 ΘΕΜΑ                                            
Χωροθέτηση  Πράσινων  Σημείων  γειτονιάς
στη Τ.Κ. Σουρωτής

Στην Σουρωτή, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 21η του μηνός
Σεπτεμβρίου  του έτους  2016,  ημέρα Τετάρτη   και  ώρα 18:00,  το  Συμβούλιο  της Τοπικής
Κοινότητας  Σουρωτής  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από την  αρ.πρωτ: 28396 /18-9-2016
έγγραφη  Πρόσκληση  του  Προέδρου  του  ,  η  οποία  επιδόθηκε  σε  κάθε  Τοπικό  Σύμβουλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:
   
 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.  ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ                                         
2.  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΝΟΣ                                                  Κανείς
3.  ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                          
Για  την  τήρηση  των  πρακτικών  της  συνεδρίασης,  παραβρέθηκε   η  ορισθείσα  Δημοτική
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 1ο θέμα της ημερήσιας είπε ότι σύμφωνα με το Δ.Υ./17-8-
2016 ενημερωτικό υπόμνημα του Γραφείου Δημάρχου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού
Σχεδίου  Αποκεντρωμένης  Διαχείρισης  Αποβλήτων  του  Δήμου  Θέρμης  προκειμένου  να
ξεκινήσουν  οι  απαιτούμενες  διαδικασίες  για  τη  λειτουργία  και  χωροθέτηση  των  Πράσινων
Σημείων Γειτονιάς, η Τ.Κ. Σουρωτής καλείτε να προτείνει από μία έως τρεις θέσεις για την
χωροθέτηση και  υλοποίηση των αναφερόμενων σημείων ώστε να επιλεγεί η προσφορότερη,
και πρότεινε ώς θέσεις τα εξής δημοτικά ακίνητα: α)τμήμα της κοίτης του ρέματος  απέναντι
από το γήπεδο, β) το αρ. τεμ.181 δημοτικό ακίνητο,γ) το αρ.τεμ.332 δημοτικό ακίνητο, δ) το
αρ.τεμ.332 δημοτικό αγροτεμάχιο, ε) το αρ.τεμ. 267 δημοτικό ακίνητο(εντός σχεδίου).

 Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική
συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει ως θέση για τη λειτουργία και χωροθέτηση των Πράσινων Σημείων Γειτονιάς,
στη Τ.Κ.Σουρωτής τα εξής δημοτικά ακίνητα: α)τμήμα της κοίτης του ρέματος  απέναντι από το
γήπεδο,  β)  το  αρ.  τεμ.181  δημοτικό  ακίνητο,γ)  το  αρ.τεμ.332  δημοτικό  ακίνητο,  δ)  το
αρ.τεμ.332 δημοτικό αγροτεμάχιο, ε) το αρ.τεμ. 267 δημοτικό ακίνητο(εντός σχεδίου).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2016.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

                                                          
                                                            ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
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