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Επίλυση προβλήματος μετακίνησης
μαθητών Τοπικής Κοινότητας
Περιστεράς στο Γυμνάσιο Βασιλικών,
Λύκειο Βασιλικών και ΕΠΑΛ Βασιλικών

Στη Περιστερά , στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 18η του μηνός
Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Περιστεράς σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:6314/οικ/13-2-2019 έγγραφη Πρόσκληση
του 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
Τοπικής Κοινότητας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, διαπίστωσε ότι
σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
3. ΝΤΙΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε η ορισθείσα Δημοτική υπάλληλος του
Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών, αφού σε σύνολο τριών(3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία(3)
μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο και εισηγούμενος το 2ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης είπε ότι την μετακίνηση των μαθητών της Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς στο
Γυμνάσιο Βασιλικών, Λύκειο Βασιλικών και ΕΠΑΛ Βασιλικών την έχει αναλάβει ιδιωτικό πρακτορείο.Τα
παιδιά τα παραλαμβάνει καθημερινά λεωφορείο του πρακτορείου την 7:10 π.μ. από την Περιστερά και τα
αφήνει έξω από τον χώρο των σχολείων την 7:30 π.μ..Οι γονείς αντιδρούν σε αυτό το ωράριο, διότι τα
παιδιά ξυπνούν πολύ νωρίς για να φύγουν, αλλά και κυρίως γιατί φθάνουν στο σχολεία σε ώρα που αυτά
είναι κλειστά μέσα στην παγωνιά και ανεξέλεγκτα, αφού το κουδούνι του σχολείου χτυπάει την 8:15 π.μ..
Ο Πρόεδρος είπε ότι προέχει η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών και εισηγήθηκε ο Δήμος Θέρμης να
κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή ωραρίου παραλαβής των μαθητών από την Περιστερά για
μεταφορά τους στα σχολεία των Βασιλικών , έτσι ώστε οι μαθητές να φθάνουν στα σχολεία την ώρα που
είναι ανοιχτά.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .
Τα μέλη μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου
ψηφίζουν ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

ο Δήμος Θέρμης να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή ωραρίου παραλαβής των μαθητών
από την Περιστερά για μεταφορά τους στα σχολεία των Βασιλικών(Γυμνάσιο, Λύκειο και ΕΠΑΛ) από
ιδιωτικό πρακτορείο, έτσι ώστε οι μαθητές να φθάνουν στα σχολεία την ώρα που είναι ανοιχτά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2019.
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.
ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

