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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8/2012 συνεδρίασης του  συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 

Κ.Τιθορέας .  

 

Σήμερα στις 7 Νοεμβρίου  του έτους 2012  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 μ.μ. το Τοπικό 

Συμβούλιο  της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Τιθορέας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 

Δημοτικό Κατάστημα  Κάτω Τιθορέας ύστερα από  τηλεφωνική πρόσκληση του Προέδρου του 

Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 

κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης . 

 

   
ΘΕΜΑ 2

ο :«Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013».  

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης , ο κ. Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε 

σύνολο 5 μελών ήταν παρόντες 4 και απόντες 1. 

 

 

 

 

                                   ΤΟΠΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 
 

 

Παρόντες               Απόντες 
1. Ζήσης Θεόδωρος             1. Ζήσης Ιωάννης 

2. Αργυρίου Γεωργία  

3. Μαμάκος Νικόλαος                                                                                       

4. Φίνου Γεωργία                                                                              

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κος Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος  για την τήρηση των 

πρακτικών. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση πλειοψηφίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 ΘΕΜΑ 2
ο
      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15/2012 

 
       

Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :    

Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τοπικού  Κοινοτικού Συμβουλίου και  μετά από 

διαβούλευση με τους κεντρικούς φορείς της περιοχής προτείνω για το έτος 2013 το Τεχνικό 

Πρόγραμμα ως εξής:   

Προτείνουμε  1
ον

  την άμεση χρηματοδότηση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης και 

Επέκτασης του Σχεδίου Πόλης της Κάτω Τιθορέας που απαιτούνται συμπληρωματικά για την 

προώθηση της τελικής φάσης.  

Προτείνουμε  2
ον

   την περίφραξη του Γυμνασίου – Λυκείου Κάτω Τιθορέας  όπου δεν υπάρχει. 

Προτείνουμε  3
ον

   τοποθέτηση φωτιστικών στην Π.Ε.Ο .  γιατί καταργήθηκαν λόγω της 

υπογειοποίησης που έγινε από την ΔΕΗ . 

Προτείνουμε  4
ον

   την εκπόνηση μελέτης πράξεων αναλογισμού  απαλλοτριώσεων σε τμήματα  

διάνοιξης οδών .  

Προτείνουμε  5
ον  

  κατασκευή  αγωγών όμβριων  υδάτων .    

Προτείνουμε  6
ον

   την κατασκευή αγροτικής οδοποιϊας  .     
     

Προτείνουμε  7
ον

   την περίφραξη σταδίου όπου δεν υπάρχει και την συντήρηση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων. 

 

Το τοπικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου 

 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα  
           Να γίνουν οι εξής προτάσεις :  

 
1

ον
  την άμεση χρηματοδότηση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης και Επέκτασης του 

Σχεδίου Πόλης της Κάτω Τιθορέας που απαιτούνται συμπληρωματικά για την προώθηση της 

τελικής φάσης.  

2
ον

   την περίφραξη του Γυμνασίου – Λυκείου Κάτω Τιθορέας  όπου δεν υπάρχει. 

3
ον

   τοποθέτηση φωτιστικών στην Π.Ε.Ο .  γιατί καταργήθηκαν λόγω της υπογειοποίησης που έγινε 

από την ΔΕΗ . 

4
ον

   την εκπόνηση μελέτης πράξεων αναλογισμού  απαλλοτριώσεων σε τμήματα  διάνοιξης οδών .  

5
ον  

  κατασκευή  αγωγών όμβριων  υδάτων .    

6
ον

   την κατασκευή αγροτικής οδοποιϊας  .     
     

7
ον

   την περίφραξη σταδίου όπου δεν υπάρχει και την συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

  

 

 

    Ο Πρόεδρος   Τα Μέλη                                Ο Γραμματέας 

 

 

            Ζήσης Θεόδωρος         1.  Αργυρίου Γεωργία                   Παπαγεωργίου Κων/νος  

            2.  Μαμάκος Νικόλαος 

            3.  Φίνου Γεωργία 

         

           

                                                      Ακριβές απόσπασμα  

    Κάτω Τιθορέα  08-11-2012 

  

                                                      Ο Πρόεδρος  

 

                        Ζήσης Θεόδωρος 


