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ΘΕΜΑ

Αίτηση κ.∆ούµπλιου Ιωάννη

Στα Βασιλικά,  σήµερα την 3-7-2017 ηµέρα ∆ευτέρα και  ώρα 19:30  στο  γραφείο της ∆ηµοτικής

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

από την υπ΄αριθµ.21936/28-6-2017 έγγραφή πρόσκληση του Προέδρου, 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 πέντε (5) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.∆ούµπλιος Στυλιανός                        Κανείς
(βγαίνει  εκτός  αίθουσας  συνεδρίασης  κατά  την  έναρξη  συζήτησης  του  1ου θέµατος  της  ηµερησίας

διατάξεως σύµφωνα µε αρ.99Ν.3463/2006 λόγω βαθµού συγγενείας µε τον αναφερόµενο στο 1ου θέµα και

επιστρέφει στην αίθουσα µετά τη ψήφισή του)

2.Βέργος Χρήστος

3.Τσολάκη Ελευθερία          

4.Γραµµένος Λεωνίδας

    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελευθερία-Τριανταφυλλιά Κυρκούδη, υπάλληλος

του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.

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

ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του συµβουλίου την µε αριθµ.πρωτ.:21655/26-6-

2017   αίτηση  του  κ.Ιωάννη  ∆ούµπλιου  µε  τα  συνηµµένα  δικαιολογητικά

(σχέδια,τοπ.διάγραµµα),  σύµφωνα  µε  την  οποία  αιτείται  την  τοποθέτηση  ενός

ελαφρού  τύπου  σκίαστρο  (πέργολα  µε  πανί)  σε  αντικατάσταση  τεσσάρων

ακαλαίσθητων µεγάλων οµπρελών στον µισθωµένο κοινόχρηστο χώρο εξυπηρέτησης

πελατών που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος 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 Αντιπροέδρου και την αίτηση του κ.Ιωάννη ∆ούµπλιου



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται  θετικά στην τοποθέτηση ενός ελαφρού τύπου σκίαστρο (πέργολα µε πανί)  σε

αντικατάσταση τεσσάρων ακαλαίσθητων µεγάλων οµπρελών στον µισθωµένο κοινόχρηστο

χώρο εξυπηρέτησης  πελατών που βρίσκεται  στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών µε την

υποχρέωση  τήρησης  του  ισχύοντα  κανονισµού  χρήσης  κοινοχρήστων  χώρων  και

εφαρµόζοντας όλες τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 11/2017

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΟΥΜΠΛΙΟΣ


