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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 3/2019 της συνεδρίασης του Συμβουλίου  

της Τοπικής Κοινότητας Μικροθηβών  

του Δήμου Βόλου 

 

 

Αριθ. Απόφ.: 05/2019                                    

 

                                                                                           Περίληψη                                                                                                                                                   

Προτάσεις για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Βόλου . 

 

 

Στις Μικροθήβες και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Μικροθηβών της Δημοτικής 

Ενότητας Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου, σήμερα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 

, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας 

Μικροθηβών, κατόπιν της με αριθμό 78501/17-09-2019 έγγραφης πρόσκλησης του κ. Προέδρου του 

Συμβουλίου για συνεδρίαση του Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του 

Ν.4555/2018 το οποίο ισχύει σήμερα. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών  

βρέθηκαν παρόντα πέντε μέλη (5), δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Σταφυλοπάτης Νικόλαος (Πρόεδρος) 

2. Σίσκα Νικόλαος Χέμικ 

3. Γκαμάλιας Ιωάννης 

4. Καρακόζογλου Αποστολία 

5. Ρεντζούλα Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου 

 

- 

 

     ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούμενος δε το 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε ότι: 

Από το Γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης-Βιώσιμης Κινητικότητας του 

Δήμου Βόλου, με το υπ’ αριθ. 76592/11-09-2019 έγγραφό , ζητά τις προτάσεις μας ενόψει κατάρτισης 

του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 και το Συμβούλιο πρέπει να γνωμοδοτήσει σχετικά με τα 

έργα που πρέπει να εκτελεσθούν στην Τοπική Κοινότητα Μικροθηβών και τα οποία είναι απαραίτητα 

για να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων της και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής. 

Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης, κατά την οποία διατυπώθηκαν προτάσεις από όλα 

τα Μέλη του Συμβουλίου για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην Τοπική Κοινότητα, το 

Συμβούλιο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 το οποίο αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 84 του Ν.4555/2018 το οποίο ισχύει σήμερα,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 



 

Προτείνει  τα παρακάτω έργα προς ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βόλου για το έτος 

2020 , τα οποία είναι απαραίτητα να εκτελεστούν στην Τοπική Κοινότητα Μικροθηβών: 

 

1. Εσωτερική επισκευή των τοιχωμάτων του Υδατόπυργου και περίφραξη του εξωτερικού χώρου 

του. 

2. Αγροτική Οδοποιία. 

3. Εσωτερική Οδοποιία.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 05/2019. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

            Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται κανονικά όπως ακολουθεί: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

(Υπογραφή)  

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

       (Υπογραφές) 

 

 

Νέα Αγχίαλος 30 Σεπτεμβρίου 2019 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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