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9/2018
ΘΕΜΑ
Καθορισμός θέσεων
στάσης/στάθμευσης(πιάτσας) ΤΑΧΙ στη Δημοτική
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής

Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 6η του μηνός
Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Αγίας Παρασκευής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:23463/οικ/2-7-2018 έγγραφη
Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, διαπίστωσε ότι
σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ-ΤΖΙΩΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ-ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε η ορισθείσα Δημοτική υπάλληλος του
Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία των μελών, με παρόντα μέλη πέντε (5) μέλη από σύνολο πέντε
(5) μελών, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο και εισηγούμενη το 1 ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης έθεσε στα μέλη του Συμβουλίου τo υπ. αρ. Πρωτ.οικ.ΔΥ/26-6-2018

έγγραφο

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης (Γραφείο Αντιδημάρχου) σύμφωνα με το οποία
αιτείται

από

το

Τοπικό

Συμβούλιο

να

γνωμοδοτήσει

για

τον

καθορισμό

θέσεων

στάσης/στάθμευσης(πιάτσας) ΤΑΧΙ στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 14 του Ν 4530/2018.
Η Πρόεδρος είπε ότι στην Αγία Παρασκευή δεν έχουν καθοριστεί θέσεις στάσης/στάθμευσης(πιάτσας)
ΤΑΧΙ έως σήμερα και πρότεινε λόγω της σημαντικής αύξησης του πληθυσμού στον οικισμό και λόγω μη
συχνής ύπαρξης αστικής συγκοινωνίας για την εξυπηρέτηση των δημοτών, κυρίως σε επείγουσες
περιπτώσεις,

να καθοριστεί μία(1) θέση

στάσης/στάθμευσης(πιάτσας) ΤΑΧΙ. Επίσης πρότεινε η

ανωτέρω να καθοριστεί στην θέση “Μπογιάτα” στην κεντρική πλατεία του χωριού( πλατεία Ελευθερίας).
Η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .

Τα μέλη μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν
ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
να καθοριστεί μία(1) θέση στάσης/στάθμευσης(πιάτσας) ΤΑΧΙ στην θέση “Μπογιάτα” στην κεντρική
πλατεία Αγίας Παρασκευής(πλατεία Ελευθερίας), λόγω της σημαντικής αύξησης του πληθυσμού στον
οικισμό και λόγω μη συχνής ύπαρξης αστικής συγκοινωνίας για την εξυπηρέτηση των δημοτών, κυρίως
σε επείγουσες περιπτώσεις.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2018.
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα

ΤΑ ΜΕΛΗ

H Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής

Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία

