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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης
Θέμα: Συζήτηση για την κατάσταση και λειτουργία του περιπτέρου Δολίχης
Στη Δολίχη, σήμερα την 29η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, το Τοπικό Συμβούλιο
της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο χώρο του Αγροτικού Ιατρείου (λόγω της
δυνατότητας θέρμανσής του), έπειτα από την υπ’ αριθμ. 1640/ 26.1.2015 έγγραφη πρόσκληση του
Πρόεδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ 2).
Η συνεδρίαση άρχισε, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Τσακνάκη Ευάγγελο.
Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσια διατάξεως διάβασε και
επέδειξε στα μέλη του τοπικού συμβουλίου το εσωτερικό υπηρεσιακό σημείωμα που υπογράφηκε
από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Διονύσιο Μπαλούκα την 19.12.2014 με το οποίο ζητείται από το
τοπικό συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για την κατάσταση, την επάρκεια και τη λειτουργία των
περιπτέρων. Συγκεκριμένα, εάν ο αριθμός των περιπτέρων είναι επαρκής, εάν είναι απαραίτητη η
λειτουργία περιπτέρου, εάν υπάρχουν κενωθέντα περίπτερα που πρέπει να διατηρηθούν ή να
καταργηθούν και σχετικά με τη διατήρηση ή όχι των διαστάσεων των υφιστάμενων περιπτέρων.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι στη Δολίχη δεν λειτουργεί κανένα περίπτερο τα τελευταία
χρόνια, αφού υφίστατο ένα περίπτερο εντός της κεντρικής πλατείας μέχρι την έναρξη των εργασιών
για την ανάπλασή της και δικαιούχος αυτού ήταν σύζυγος θύματος πολέμου, η οποία δεν βρίσκεται
πλέον εν ζωή και ξεκίνησε η κατασκευή ενός νέου περιπτέρου στο πάρκο δυτικά της κεντρικής
πλατείας, το οποίο περιλαμβάνει ιδιαίτερα μικρό εσωτερικό χώρο (διαστάσεις 133 x 138 cm), παρ'
όλο που δεν ολοκληρώθηκε καθώς υπολείπεται η κατασκευή της σκεπής, κουφωμάτων και ό, τι
άλλο προβλέπεται στη μελέτη του έργου, ο πρόεδρος πρότεινε αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του
περιπτέρου και παραδοθεί το έργο στο δήμο να δημοπρατηθεί ή να διενεργηθεί κλήρωση από την
αρμόδια δημοτική υπηρεσία προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία του περιπτέρου.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση το Τοπικό Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
τη λειτουργία του περιπτέρου (δημοπρασία ή κλήρωση) όταν ολοκληρωθεί και παραδοθεί το έργο
στο Δήμο από τον αρμόδιο εργολάβο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2015
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφτηκε ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τοπικό Συμβούλιο Δολίχης, Αρ. απόφασης 1/2015
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