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ΘΕΜΑ
∆ιατήρηση ή κατάργηση περιπτέρου στην πλατεία «Χάνια» ∆ηµοτικής Κοινότητας
Βασιλικών
Στα Βασιλικά, σήµερα την 12-6-2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:30 στο γραφείο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συµβούλιο Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση ύστερα
από την υπ΄αριθµ. 20012/7-6-2018 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 πέντε (5) µέλη:

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

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γιαννιού Όλγα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελευθερία-Τριανταφυλλιά Κυρκούδη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενο το 1ο θέµα της ηµερήσιας
διατάξεως είπε ότι το Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Θέρµης
µας έστειλε το υπ΄αριθµ.∆.Υ./7-5-2018 έγγραφό του σύµφωνα µε το οποίο ζητείται η άποψη
του συµβουλίου σχετικά µε τη διατήρηση ή την αποξήλωση ενός κλειστού περιπτέρου που
βρίσκεται στην πλατεία «Χάνια» που το οποίο δεν λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια καθώς
οι καταναλώσεις ρεύµατος είναι µηδενικές σύµφωνα µε το αριθµ.9930/ 29-11-2016 έγγραφο
της ∆Ε∆∆ΗΕ.
Συνεχίζονται ο Πρόεδρος είπε ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου έδωσαν αρκετή
παράταση στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου να αποφασίσει για την επαναλειτουργία του αλλά
αυτό δεν κατέστη εφικτό µέχρι σήµερα και πρότεινε την αποµάκρυνση του περιπτέρου για
υγειονοµικούς και αισθητικούς λόγους και προπάντων για λόγους ασφαλείας διότι από το
σηµείο διέρχονται καθηµερινά πολίτες, παίζουν παιδιά , γίνονται εκδηλώσεις στην πλατεία
και υπάρχει κίνδυνος λόγω παλαιότητας, εγκατάλειψης και απρόβλεπτων καιρικών
φαινοµένων να αποκολληθεί κάποιο τµήµα του και να υπάρξει τραυµατισµός πολίτη χωρίς
όµως την κατάργηση της θέσης.

Στη συνέχεια 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 του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής
Ανάπτυξης του ∆ήµου Θέρµης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποµάκρυνση του περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία «Χάνια» Βασιλικών το οποίο
δεν λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια για υγειονοµικούς, αισθητικούς και λόγους ασφαλείας
των πολιτών, αφού πρωτίστως υπάρξει η διαβεβαίωση του ιδιοκτήτη ότι δεν πρόκειται να
επαναλειτουργήσει και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα καταργηθεί ή θέση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 10/2018
Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΟΥΜΠΛΙΟΣ

