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ΘΕΜΑ
Έγκριση θέσεων για τοποθέτηση υπόγειων κάδων απορριµµάτων στη ∆ηµοτική
Κοινότητα Βασιλικών
Στα Βασιλικά, σήµερα την 21-2-2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 στο γραφείο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συµβούλιο Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση ύστερα
από την υπ΄αριθµ. 5637/16-2-2018 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 τρία (3) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.∆ούµπλιος Στυλιανός
2.Τσολάκη Ελευθερία
3.Γραµµένος Λεωνίδας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μιχαλάκα Αγγελική
2.Βέργος Χρήστος

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 2 ο θέµα της ηµερήσιας
διατάξεως είπε ότι η ∆/νση Καθαριότητας του ∆ήµου Θέρµης µας έστειλε το µε
αρ.πρωτ.:45027/8-12-2017 έγγραφό της σύµφωνα µε το οποίο µας γνωστοποιεί την πρόθεση
του ∆ήµου Θέρµης να τοποθετήσει υπόγειους κάδους απορριµµάτων στη ∆ηµοτική
Κοινότητα Βασιλικών.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι µετά από επιτόπιο έλεγχο αρµοδίων οργάνων του ∆ήµου
προτάθηκε η τοποθέτηση κάδων στις παρακάτω θέσεις οι οποίες πληρούν προϋποθέσεις και
για τις οποίες θα πρέπει να εκφράσουµε τις απόψεις µας :
1.Ένας κάδος στην καινούργια λαϊκή αγορά
2.Ένας κάδος στην παλιά λαϊκή αγορά
3.Ένας κάδος πλησίον Γυµνασίου Βασιλικών
4.Ένας κάδος έναντι παλαιού νεκροταφείου
5.Ένας κάδος στην πάροδο Αγίου Ιωάννη

Τελειώνοντας την εισήγησή του ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν
σχετικά.
Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση
του Προέδρου και το έγγραφο της ∆/νση Καθαριότητας του ∆ήµου Θέρµης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωµοδοτεί θετικά υπέρ της τοποθέτησης υπόγειων κάδων απορριµµάτων στις παρακάτω
θέσεις όπως αυτές επιλέχθηκαν, πληρώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις, από τα αρµόδια
όργανα του ∆ήµου και έχουν ως εξής:
1.Ένας κάδος στην καινούργια λαϊκή αγορά
2.Ένας κάδος στην παλιά λαϊκή αγορά
3.Ένας κάδος πλησίον Γυµνασίου Βασιλικών
4.Ένας κάδος έναντι παλαιού νεκροταφείου
5.Ένας κάδος στην πάροδο Αγίου Ιωάννη

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 5/2018
Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΟΥΜΠΛΙΟΣ

