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ΘΕΜΑ
Προστάσεις για θέσεις στάσης/στάθμευσης («πιάτσες») ΤΑΧΙ
Στα Βασιλικά, σήμερα την 10-7-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο γραφείο της Δημοτικής
Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συμβούλιο Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση ύστερα
από την υπ΄αριθμ. 24340/6-7-2018 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.Δούμπλιος Στυλιανός
2.Γιαννιού Όλγα
3.Σμυρναίος Γεώργιος
4.Τσολάκη Ελευθερία
5.Γραμμένος Λεωνίδας

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελευθερία-Τριανταφυλλιά Κυρκούδη, υπάλληλος
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του συμβουλίου το με αριθμ.πρωτ.:Δ.Υ./26-6-2018
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης σύμφωνα με το οποίο και
κατόπιν παραγγελίας του Οργανισμού Συγκοινωνιακού έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. το
συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Βασιλικών θα πρέπει να λάβει απόφαση σχετικά με την
υφιστάμενη θέση στάσης/στάθμευσης ΤΑΧΙ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι εδώ και είκοσι χρόνια περίπου υφίσταται θέση
στάσης/στάθμευσης δύο (2) οχημάτων ΤΑΧΙ στην Πλατεία «Χάνια» κα συγκεκριμένα σε
ειδική εσοχή, για το σκοπό αυτό, μεταξύ του φαρμακείου Μ. Κ. και περιπτέρου Σ. Σ. Τα
τελευταία χρόνια δε χρησιμοποιείται αλλά για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών
πρότεινε τη συνέχιση ύπαρξης της υφιστάμενης πιάτσας.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διατήρηση της υφιστάμενης θέσης στάσης/στάθμευσης δύο (2) οχημάτων ΤΑΧΙ στην Πλατεία
«Χάνια» κα συγκεκριμένα σε ειδική εσοχή, για το σκοπό αυτό, μεταξύ του φαρμακείου Μ.Κ.
και περιπτέρου Σ.Σ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2018
Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΟΥΜΠΛΙΟΣ

