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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων
Θεοδώρων  του  Δήμου  Λουτρακίου-Περαχώρας  -  Αγίων  Θεοδώρων
αριθμός 15 της      30-11-2020.
 

ΑΠΟΦΑΣΗ -32-

ΘΕΜΑ  1ο «Περί  κατάθεσης  προτάσεων-  δράσεων  των
κοινοτήτων  για  το  τετραετές  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  του
Δήμου μας».

                                                    
  
      Σήμερα την 30η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της 
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή (χρόνος  έναρξης) έως και 
12:30μμ (χρόνος λήξης), πραγματοποιήθηκε  τακτική διά περιφοράς μέσω
τηλεφώνου συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων 
Θεοδώρων, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου ( κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), κατόπιν της 
υπ΄αριθμ 22104/24-11-2020 πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Κωνσταντή
- Σκουληκαρίτη Αριστείδη η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις σε όλους τους Συμβούλους.
     Στην συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
επτά (7) μελών του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 
δήλωσαν συμμετοχή και τα επτά (7), ήτοι αριθμός μεγαλύτερος των 2/3 
του συνόλου των μελών, δηλαδή του ελαχίστου αριθμού μελών που 
απαιτείται με την κείμενη νομοθεσία, ήτοι οι κάτωθι:

Συμμετέχοντες: 1) Αριστείδης Κωνσταντής- Σκουλικαρίτης,2) Θεοδώρα 
Βλαστάρη -  Δέδε, 3) Άγγελος  Μποζίκης, 4) ΄Ελενα  Παπουτσή, 5) 
Ευάγγελος Μπινιάρης, 6) Σωτήριος Λημνιώτης 7) Κωνσταντίνος 
Καρβέλης

Μη συμμετέχοντες :Ουδείς
     

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας  διάταξης ο κ. Πρόεδρος είχε θέσει 
υπόψη στα μέλη του Συμβουλίου την με αρ. πρωτ 201901/3-11-2020 
εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής 
του Δήμου μας  για να γνωμοδοτήσουμε και να καταθέσουμε τις 
προτάσεις - δράσεις της Κοινότητας για το τετραετές επιχειρησιακό 
πρόγραμμα του Δήμου μας.
     Το Συμβούλιο της Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και 
απεχόντων των Παπουτσή ΄Ελενας,  Καρβέλη Κωνσταντίνου,  
Λημνιώτη Σωτήριου
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                                Αποφασίζει ομόφωνα

    Γνωμοδοτεί θετικά επί του σχεδίου του τετραετούς επιχειρησιακού 
προγράμματος του Δήμου, όσον αφορά την Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων 
όπως προτάθηκε από την Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής του Δήμου μας.

 Για αυτό το θέμα συντάχθηκε αυτή η απόφαση που πήρε αύξ.  Αριθμό
15/32/30-11-2020 και υπογράφεται από τα Μέλη που ήσαν παρόντα στη
Συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της  Κοινότητας
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