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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2/2015 συνεδρίασης του  συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας 

Κ.Τιθορέας .  

 

Σήμερα στις  19 Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 19:00 το Τοπικό 

Συμβούλιο  της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Τιθορέας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό 

Κατάστημα  Κάτω Τιθορέας ύστερα από  πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της 

Τοπικής Κοινότητας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας 

διάταξης . 

 

   

ΘΕΜΑ 1
ο
 : Υπόδειξη θέσεων περιπτέρων στην Κ.Τιθορέα 

 

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

σύνολο 3 μελών ήταν παρόντες 2 και απόντες 1. 

 

 

 

 

ΤΟΠΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 

 

 

                        Παρόντες          Απόντες 

                    1.Κατσινέλος Λουκάς   1. Φίνος Γεώργιος 

                    2.Τσεκούρας Χρήστος            

                     

                    

 

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

πρακτικών. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Β8Ζ6ΩΨΚ-37Ν



    ΘΕΜΑ 1
ο
      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  2/2015 

  
Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το 1

ο
 Θέμα της ημερήσιας διάταξης τόνισε την ανάγκη 

ύπαρξης εκτός των υφιστάμενων περιπτέρων που λειτουργούν στην Κ.Τιθορέα, να υπάρξουν δύο (2) 

ακόμη σημεία για την ίδρυση νέων περιπτέρων, το πρώτο σημείο να είναι στην ανατολική πλευρά 

του ΔΑΚ Κ.Τιθορέας και το δεύτερο σημείο στο πεζοδρόμιο του Γυμνασίου – Λυκείου Κ.Τιθορέας, 

άποψη την οποία δέχτηκε και ο κος Τσεκούρας. 

  

 

Το τοπικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

  
Υποδεικνύει τις δύο (2) επιπλέον θέσεις περιπτέρων, η μία στην ανατολική πλευρά του ΔΑΚ  

Κ.Τιθορέας και η άλλη στο πεζοδρόμιο του Γυμνασίου – Λυκείου Κ.Τιθορέας. 

Επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προσκομίσει κάθε έγγραφο που θα του ζητηθεί από το 

αρμόδιο τμήμα του Δήμου. 

 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται , όπως φαίνεται ακόλουθα: 

 

 

  Ο Πρόεδρος                                                         Τα Μέλη 

 

            Κατσινέλος Λουκάς                                                   Τσεκούρας Χρήστος 

                                                               

                                                       

        

                                                       Ακριβές απόσπασμα  

     Κάτω Τιθορέα 20-2-2015 

                                                             Ο Πρόεδρος  

                        

                                                         Κατσινέλος Λουκάς 
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