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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 21 ης συνεδρίασης του Τοπικού Συµβουλίου 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς.

ΘΕΜΑ:<<  Κατάρτιση της Β΄φάσης του Ε.Π. ∆ήµου ∆ιονύσου για 

τα έτη 2012 – 2014 και ετήσιου προγράµµατος δράσης 2012  >>.

                  
   Στη ∆ροσιά σήµερα, 05 ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 09.00π.µ., 
στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς συνήλθε σε 
συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο, ύστερα από την 37765/30-11-
2011  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόµιµα  µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τα άρθρο 88 παρ. 1,2 και 3 
του Ν.3852/10.
Πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  διαπιστώθηκε  νόµιµη 
απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντα 
τα πέντε (5) µέλη ήτοι:

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωαννίδης Χαράλαµπος              
2. Μήλα Λαµπρινή                        
3. Καρκούλης Νικόλαος
4. Τεχλικίδης Μιχαήλ
5. Κωνσταντίνου Βίκτωρ

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Λιάλιαρη Καλλιόπη.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης λέει ότι:
Το Γραφείο ∆ηµάρχου του ∆ήµου ∆ιονύσου µε το υπ΄ 
αριθ. 36150/18-11-2011 έγγραφό του µας διαβίβασε: 
1. Χρονοδιάγραµµα για την κατάρτιση της Β΄φάσης 
του Ε. Π. 2012 – 2014 και του Ετήσιου Προγράµµατος 
∆ράσης για το έτος 2012.
2. Πίνακα Ι, που πρέπει να συµπληρωθεί µε τις 
προτάσεις µας, που αφορούν προτεινόµενες δράσεις 
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για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασµού του 
∆ήµου µας για τα έτη 2012 – 2014, προκειµένου να 
καταρτισθεί η Β΄φάση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος.
3. Πίνακα ΙΙ, που πρέπει να συµπληρωθεί µε τις 
προτεινόµενες δράσεις για το έτος 2012, 
προκειµένου να καταρτισθεί το Ετήσιο Πρόγραµµα 
∆ράσης του έτους 2012, σύµφωνα µε το Π. ∆. 89/2011 
( ΦΕΚ Α΄213/29.9.2011) και τις υπ΄ αριθ. 10809/ ΕΓΚ 
8/09 και 60256/09 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ.
  Επίσης επισήµανε ότι η πρώτη φάση έχει ψηφιστεί 
και πέρασε από ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η Β’ φάση 
πρέπει να ψηφιστεί από το Τοπικό Συµβούλιο.
  Στο σηµείο αυτό αποχώρησε η Αντιπρόεδρος κα 
Λαµπρινή Μήλα, διότι κατά την άποψή της δεν ήταν 
προετοιµασµένο το θέµα να εισαχθεί στο Τοπικό 
Συµβούλιο.
  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε την 
αναβολή του 4 ου θέµατος.
  Μετά τα παραπάνω

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την αναβολή του παρόντος θέµατος λόγω ελλιπούς εισήγησης.

Η  Απόφαση  αυτή  πήρε  τον  αριθµό  58/11  και  υπογράφεται 
από όλα τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου που συµµετείχαν 
στη Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆. Σ.                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              ΜΗΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
                                  ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                                  Τεχλικίδης Μιχαήλ
                                  Κωνσταντίνου Βίκτωρ- Παναγιώτης 
     Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου

    Ιωαννίδης Χαράλαµπος 
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