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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. 
 Στη συζήτηση του θέματος παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι κατοίκων των υπογεγραμμένων 
την επιστολή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως έθεσε 
υπόψη του συμβουλίου την με αρ.πρωτ.:35049/24-9-2020 επιστολή κατοίκων 
Βασιλικών οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή πέριξ του Δημοτικού Σχολείου 
Βασιλικών,  σύμφωνα με την οποία γνωστοποίησαν τα προβλήματα 
ηχορύπανσης,θορύβου και παραβατικότητας που αντιμετωπίζουν καθημερινά και 
δημιουργούν ανησυχία στους πολίτες αλλά και φθορές στις περιουσίες τους. Επίσης 
πρότεινε να υπάρχει συνεχή πίεση για αστυνόμευση της περιοχής, να δημιουργηθεί 
μικτή ομάδα περιφρούρησης του χώρου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων & 
Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών και να διερευνηθεί η δυνατότητα 
τοποθέτησης καμερών ασφαλείας.    

Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους εκπροσώπους κατοίκων 
Βασιλικών οι οποίοι ανέλυσαν λεπτομερώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να εκθέσουν τις απόψεις τους επί 
του θέματος. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Με γνώμονα τις συνήθειες της νεολαίας που άλλαξαν λόγω των νέων 
δεδομένων (περιορισμοί covid-19) αλλά πάνω απ΄ όλα την προστασία των πολιτών, 
των περιουσιών τους καθώς και της δημόσιας περιουσίας η συστηματική παρουσία 
της αστυνομίας στην περιοχή είναι επιβεβλημένη. 
 Η επιπλέον φωταγώγηση του χώρου,η τοποθέτηση καμερών ασφαλείας, η 
αναζήτηση βοήθειας ειδικών συμβουλευτικών δομών και η δημιουργία   μικτής 
ομάδας περιφρούρησης του χώρου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων & 
Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών είναι μέτρα που θα βοηθήσουν στην 
αποτροπή εμφάνισης φαινομένων παραβατικότητας και όχλησης των κατοίκων της 
περιοχής.   

 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2020 
Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω 

 
 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών 

 
 
 

     ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ 
 


