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ΘΕΜΑ
Αίτημα Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών περί ίδρυσης-τοποθέτησης και
λειτουργίας Μετεωρολογικού Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών

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 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Δούμπλιος Στυλιανός
2.Γιαννιού Όλγα Κανείς
3.Σμυρναίος Γεώργιος
4.Τσολάκη Ελευθερία
5.Γραμμένος Λεωνίδας

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 2ο θέμα της
ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του συμβουλίου το με αριθμ.πρωτ.4531/29-6-2018 αίτημα
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών σύμφωνα με το οποίο καλεί το κοινοτικό
συμβούλιο Βασιλικών να αποφασίσει θετικά και να συνδράμει οικονομικά ο Δήμος Θέρμης
στις προσπάθειές του προκειμένου να ιδρυθεί, να τοποθετηθεί και να λειτουργήσει
Μετεωρολογικός Σταθμός στην Κοινότητα Βασιλικών.

Σύμφωνα με το ανωτέρω αίτημα η ίδρυση, τοποθέτηση και λειτουργία του σταθμού
θα γίνει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναλαμβάνοντας την ετήσια συντήρησή
του, σε κατάλληλο χώρο που να πληροί προϋποθέσεις και που θα πρέπει να παραχωρήσει ο
Δήμος Θέρμης, για το σκοπό αυτό. Τα δεδομένα του σταθμού θα επεξεργάζονται και θα
χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στους
πολίτες και ωφέλιμα κυρίως για τους αγρότες της ευρύτερης λεκάνης του Ανθεμούντα.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη του τις προϋποθέσεις που απαιτούνται,
όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο αίτημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών
και στο έγγραφο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, πρότεινε ως καταλληλότερα σημεία για
την τοποθέτηση του σταθμού το χώρο των πρώην σφαγείων Βασιλικών και ως δεύτερη
επιλογή το Κοινοτικό Κατάστημα Βασιλικών.



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, το αίτημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών και το
έγγραφο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με τις απαραίτητες διευκρινήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Γνωμοδοτεί θετικά για την ίδρυση, τοποθέτηση και λειτουργία Μετεωρολογικού Σταθμού
στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών.

Β) Προτείνει ως καταλληλότερα σημεία για την τοποθέτηση του σταθμού το χώρο των
πρώην σφαγείων Βασιλικών και ως δεύτερη επιλογή το Κοινοτικό Κατάστημα Βασιλικών και
καλεί το Δήμο Θέρμης να προβεί στη δωρεάν παραχώρηση του χώρου που τελικώς θα
επιλεγεί.

Γ) Προτείνει στο Δήμο Θέρμης να αναλάβει τη δαπάνη για την αγορά και εγκατάσταση του
σταθμού διότι πρόκειται για μια ενέργεια ωφέλιμη που θα εξυπηρετεί όλους τους πολίτες και
κυρίως τους αγρότες της ευρύτερης λεκάνης του Ανθεμούντα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2018
Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΟΥΜΠΛΙΟΣ


