
                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5/9-5-2017  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Aρ. Απόφ.: 9/9-5-2017
Περίληψη:   Απόφαση επί  της  πρότασης διαμόρφωσης κόμβου στην οδό Μεγ.
Αλεξάνδρου και Αγίου Παντελεήμονος (Σχολεία).
Σήμερα, Τρίτη 9 Μαΐου και ώρα 12:00 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου
του Δήμου Θέρμης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοι-
νότητας  Τριλόφου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13826/2-5-2017  πρόσκληση της Προ-
έδρου κας Λιόλιου-Γεωργάκα Αικατερίνης,  που δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα
Τριλόφου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με
το άρθρο 88 του Ν.3852/10.    
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία αφού από τα πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου ήταν:
1.   Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη παρούσα
2.   Φυσέκης Γρηγόριος απών
3.   Σαμαράς Γεώργιος παρών
4.   Αγραφιώτης Γεώργιος παρών
5.   Αμπατζή Δέσποινα Παρούσα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαμιχαήλ Χρυσούλα (σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 299/11-2-2015 Απόφαση ΔημάρχοΑΠΟυ Θέρμης). 

Η πρόεδρος εισηγούμενη το  1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα παρακάτω:

Το συμβούλιο της Δ.Κ. Τριλόφου πρέπει να πάρει απόφαση για την πρόταση διαμόρφωσης
κόμβου στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου και Αγίου Παντελεήμονος (Σχολεία).

Κατόπιν  παρουσιάστηκε  από  την  συγκοινωνιολόγο  του  Δήμου  κ.  Μ.  Γρηγοριάδου  η
πρόταση για την εν λόγω διαμόρφωση.

Η  πρόεδρος  πρότεινε  την  αναβολή  του  θέματος  και  την  συζήτησή  του  στο  επόμενο
συμβούλιο προκειμένου οι σύμβουλοι να μελετήσουν την πρόταση. 

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

Το Συμβούλιο μετά από  διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και
την πρόταση της Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλλει την συζήτηση του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου το συμ-
βούλιο να μελετήσει την πρόταση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/9-5-2017
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:
            Η Πρόεδρος       Τα μέλη   
            
Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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