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ΘΕΜΑ 

Χωροθέτηση Πράσινου Σηµείου γειτονιάς στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών 

 

Στα Βασιλικά, σήµερα την 24-10-2016 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 18:00 στο γραφείο της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συµβούλιο Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 

από την υπ΄αριθµ. 36109/19-10-2016 έγγραφή πρόσκληση του η οποία ανακοινώθηκε και επιδόθηκε 

εις ένα έκαστον των συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.88 Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τέσσερα (4) µέλη: 

 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.∆ούµπλιος Στυλιανός                 1.Βέργος Χρήστος       

2.Μιχαλάκα Αγγελική     

3.Τσολάκη Ελευθερία                                      

4.Γραµµένος Λεωνίδας  

                  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελευθερία-Τριανταφυλλιά Κυρκούδη, υπάλληλος 

του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1
ο
 θέµα της 

ηµερήσιας διατάξεως είπε ότι ο ∆ήµος Θέρµης στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού 

Σχεδίου Αποκέντρωσης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων ξεκίνησε τη διαδικασία 

χωροθέτησης των Πράσινων Σηµείων γειτονιάς, όπου κάθε οικισµός θα έχει ένα 

σηµείο, το οποίο και θα υποδειχθεί από τα κοινοτικά συµβούλια, και εκεί θα 

τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι για τη συλλογή ανακυκλώσιµων συσκευασιών, 

µπαταρίες,ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τηγανέλαια, ρούχα και άλλα 

ανακυκλώσιµα είδη. Το σηµείο που θα προταθεί θα πρέπει να βρίσκεται εντός των 

οικισµών, η έκτασή του να είναι δηµοτική και εµβαδού 100 έως 300τ.µ. και να έχει 

ευκολία πρόσβασης από τους πολίτες αλλά και από τα οχήµατα µεταφόρτωσης των 

υλικών. Επίσης αν κριθεί αναγκαίο  στο σηµείο θα γίνουν παρεµβάσεις για τη 

διευκόλυνση των πολιτών και των µεταφορέων. 

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εύρεσης δηµοτικής 

έκτασης εντός του οικισµού των Βασιλικών και πρότεινε ως καταλληλότερο σηµείο 

για τη δηµιουργία Πράσινου Σηµείο Γειτονιάς τµήµα του αύλειου χώρου του πρώην 

σφαγείου Βασιλικών. Ο χώρος είναι ιδανικός, περιφραγµένος, βρίσκεται στην είσοδο 

του χωριού, µπορεί να εξυπηρετήσει και τον οικισµό Λακκιάς και µε ανάλογη 

διαµόρφωση θα καταργηθεί η «χωµατερή» µε ογκώδη και άλλα απορρίµµατα που 



βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το προτεινόµενο σηµείο ως Πράσινο Σηµείο 

Γειτονιάς. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του ανωτέρω αιτήµατος και κάλεσε τα µέλη 

του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

 Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

 

 Προτείνει ως καταλληλότερο σηµείο για τη δηµιουργία Πράσινου Σηµείο 

Γειτονιάς τµήµα του αύλειου χώρου του πρώην σφαγείου Βασιλικών, διότι ο χώρος 

είναι περιφραγµένος, βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, µπορεί να εξυπηρετήσει και 

τον οικισµό Λακκιάς και µε ανάλογη διαµόρφωση θα καταργηθεί η «χωµατερή» µε 

ογκώδη και άλλα απορρίµµατα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το προτεινόµενο 

σηµείο ως Πράσινο Σηµείο Γειτονιάς. 

 Ο σύµβουλος κ.Γραµµένος Λεωνίδας ψηφίζει λευκό. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 19/2016 

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω 

 

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΟΥΜΠΛΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

    


