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ΘΕΜΑ 
  Αίτημα για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην Κοινότητα Βασιλικών για τη 
στάθμευση οχήματος της εταιρείας ΕΔΑ ΘΕΣΣ για ενημέρωση του κοινού για το 
φυσικό αέριο. 

 
Στα Βασιλικά, σήμερα την 28-9-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο γραφείο της 
Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συμβούλιο Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση,  
ύστερα από την υπ΄αριθμ.35063/24-9-2020 έγγραφή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία 
ανακοινώθηκε και επιδόθηκε εις ένα έκαστον των συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις 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 πέντε (5) μέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.Καρακώττας Αστέριος      
2.Ιωαννίδης Νικόλαος         1.Μουστάκας Γεώργιος     
3.Καραμανώλη Αργυρή         2.Γιαννιού Όλγα 
4.Σαλαγκούδη Ανδρονίκη      
5.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 είπε ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρ.74 παρ.7 Ν.4555/2018 πριν τη συζήτηση των θεμάτων της 
ημερησίας διατάξεως θέτω προς συζήτηση το εκτός ημερησίας διατάξεως θέμα: 
«Αίτημα για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην Κοινότητα Βασιλικών για τη 
στάθμευση οχήματος της εταιρείας ΕΔΑ ΘΕΣΣ για ενημέρωση του κοινού για το 
φυσικό αέριο». 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την με 
αρ.πρωτ.:35300/25-9-2020 αίτηση της εταιρείας ΕΔΑ ΘΕΣΣ σύμφωνα με την οποία 
αιτείται την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην κοινότητα Βασιλικών στις 20-
10-2020 από ώρα 10:00 έως 14:00, προκειμένου  Επειδή δεν υπάρχει 
προγραμματισμός για σύγκλιση κοινοτικού συμβουλίου πριν την 15η Οκτωβρίου 
2020 θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με το θέμα η οποία  να κοινοποιηθεί 
εγκαίρως στο Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης και Οικονομίας για την έκδοση της σχετικής 
άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και παρακάλεσε για τη λήψη της σχετικής 
απόφασης. 



 Όλοι οι παρόντες σύμβουλοι αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα εκτός 
ημερησίας διατάξεως. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κρίνει 
ΟΜΟΦΩΝΑ το παραπάνω θέμα ως κατεπείγον. 
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διατάξεως είπε ότι 
σύμφωνα με το άρθρο 84  παρ.2β του Ν.4555/2018 το συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας γνωμοδοτεί σχετικά με θέματα αξιοποίησης δημοτικών ακινήτων που 
βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε μορφή εκμίσθωσης ή παραχώρησης εκτάσεων 
εντός των ορίων αυτής, καθώς και την εκποίηση,εκμίσθωση,δωρεάν παραχώρηση 
χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που 
βρίσκονται στα όρια κοινότητας.  

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 
έμπροσθεν στο Κοινοτικό Κατάστημα Βασιλικών προκειμένου  να σταθμεύσει όχημα 
εξυπηρέτησης καταναλωτών της εταιρείας ΕΔΑ ΘΕΣΣ στις 20-10-2020 από ώρα 
10:00 έως 14:00 ώστε να γίνει ενημέρωση πολιτών, να συγκεντρωθούν αιτήσεις 
σύνδεσης με το φυσικό αέριο και να συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών για την 
ασφαλή χρήση του φυσικού αερίου. 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 και τις του άρθρου 84 παρ.2β του Ν.4555/2018. 
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Υπέρ της παραχώρησης της χρήσης του χώρου έμπροσθεν του Κοινοτικού 
Καταστήματος Βασιλικών στις 20-10-2020 κατά τις ώρες από 10:00 έως 14:00 στην 
εταιρεία ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τη στάθμευση οχήματος εξυπηρέτησης καταναλωτών της 
εταιρείας, προκειμένου να γίνει ενημέρωση πολιτών, να συγκεντρωθούν αιτήσεις 
σύνδεσης με το φυσικό αέριο και να συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών για την 
ασφαλή χρήση του φυσικού αερίου με την προϋπόθεση αποκατάστασης του χώρου 
μετά το πέρας της χρήσης του, την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διατάξεων για 
την ασφαλή διέλευση πεζών, οχημάτων,Κ.Ο.Κ. 
Η παραχώρηση ισχύει μόνον κατά την ημέρα που αναφέρεται παραπάνω. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2020 
Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω 

 
 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών 

 
 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ 

 

 


