
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.11/2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

Αριθμ.Απόφασης: 21/2019

ΘΕΜΑ

Γνωμοδότηση για μετακίνηση κάδων απορριμμάτων στην στροφή Περιστεράς και

αποθήκες «Κορδογιάννη»

Στα  Βασιλικά,  σήμερα  την  30-10-2019  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 18:00  στο  γραφείο  της

Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συμβούλιο Βασιλικών σε τακτική

συνεδρίαση  ύστερα  από  την  υπ΄αριθμ.44051/23-10-2019  έγγραφή  πρόσκληση  του

Προέδρου,  η  οποία  ανακοινώθηκε  και  επιδόθηκε  εις  ένα  έκαστον  των  συμβούλων,

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.89 Ν.4555/18.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία,  γιατί  σε  σύνολο  επτά  (7)  μελών

βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Καρακώττας Αστέριος

2.Ιωαννίδης Νικόλαος                Κανείς

3.Μουστάκας Γεώργιος

4.Γιαννιού Όλγα

5.Καραμανώλη Αργυρή

6.Σαλαγκούδη Ανδρονίκη

7.Βουλγαρούδης Γεώργιος

    

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 3ο θέμα της

ημερήσιας  διατάξεως  είπε  ότι  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  Καθαριότητας  του  Δήμου

Θέρμης  Άρθρο  11  «Διαχείριση  αποβλήτων  κατά  κατηγορία»  παρ.11.1  περ.2  για  την

μετακίνηση κάδων απαιτείται γνωμοδότηση του συμβουλίου της κοινότητας. Συνεχίζοντας

είπε  πως  υπάρχουν  στη  στροφή  Περιστεράς  δυο  κάδοι  απορριμμάτων  και  ένας

ανακύκλωσης  καθώς  επίσης  και  στη  θέση  «Κορδογιάννη  αποθήκες»  δυο  κάδοι

απορριμμάτων.  Οι  κάδοι  αυτοί  στα  συγκεκριμένα  σημεία  και  δεν  εξυπηρετούν  αλλά

δημιουργούν γύρο τους σκουπιδότοπο διότι τα απορρίμματα απορρίπτονται εκτός κάδου

από διερχόμενα οχήματα.

Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  υπάρχουν  περιοχές  που  θα  πρέπει  να  ενισχυθούν  με

κάδους  πρότεινε ένας κάδος απορριμμάτων και ένας ανακύκλωσης να τοποθετηθούν στο

δρόμο για Περιστερά στο σημείο πρώην κέντρο διασκεδάσεων «Παλατάκι», ένας κάδος επί

της  Ε.Ο.Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου  έμπροσθεν  οικίας  Πατίκα  Δημητρίου,  ένας  κάδος

μπροστά στην ταβέρνα «Τ΄ Αρχοντικό» και ένας κάδος στην πλατεία «Χάνια» δίπλα στο

καφενείο κ.Νικολούδη Γεωργίου.



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την

εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Γνωμοδοτεί θετικά στην μετακίνηση των κάδων που βρίσκονται στις θέσεις

στροφή Περιστεράς  και  «Καρδογιάννη  Αποθήκες»  και  την  τοποθέτησή  τους  στα

παρακάτω  σημεία  προκειμένου  να  ενισχυθούν  διότι  έχει  αποδειχθεί  ότι  οι

υπάρχοντες κάδοι δεν επαρκούν:

- ένας  κάδος  απορριμμάτων  και  ένας  ανακύκλωσης  να  τοποθετηθούν  στο

δρόμο για Περιστερά στο σημείο πρώην κέντρο διασκεδάσεων «Παλατάκι».

- ένας κάδος απορριμμάτων επί της Ε.Ο.Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου έμπροσθεν

οικίας Πατίκα Δημητρίου.

- ένας κάδος απορριμμάτων μπροστά στην ταβέρνα «Τ΄ Αρχοντικό».

- ένας κάδος απορριμμάτων στην πλατεία «Χάνια» δίπλα στο καφενείο κ.Νικολούδη

Γεωργίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2019

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών

        ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ

       


