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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Απόσπασµα από το Πρακτικό 4/31-5-2021 συνεδρίασης του συµβουλίου της κοινότητας Περαίας του 
∆ήµου Θερµαϊκού 

Περίληψη: Τοποθέτηση ειδικών κάδων για αποτσίγαρα στο 

παραλιακό µέτωπο. 

 

Στη Περαία και στο Γραφείο Προέδρου, της Κοινότητας Περαίας του ∆ήµου Θερµαϊκού, σήµερα την 31η Μαΐου 

2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00µ.µ., το Συµβούλιο της Κοινότητας Περαίας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια 

περιφοράς), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 

55/Α/11-3-2020) κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν.3852/10 (Α’ 87), µετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 5/26-03-2021 έγγραφη πρόσκληση 

της Προέδρου, η οποία δηµοσιεύτηκε και επιδόθηκε και τηλετυπικά (email), µε αποδεικτικό σε καθένα µέλος του 

Συµβουλίου. 

∆ιαπιστώθηκε πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) µελών παραβρέθηκαν στη 

συνεδρίαση δέκα (10) και ονοµαστικά οι παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (10) ΑΠΟΝΤΕΣ (1) 

1. ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 1. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

2. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

3. Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ  

4. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ  

5. ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ  

6. ∆ΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

7. ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ   

8. ΚΑΡΑΜΑΝΙ∆ΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  

9. ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ  

10. ΛΙΑΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κα Μοναστηρλή Αλεξάνδρα, ∆Ε Προσωπικού Η/Υ, υπάλληλος Ι∆ΑΧ του ∆ήµου 

Θερµαϊκού κατόπιν της ανάθεσης καθηκόντων ειδικού γραµµατέα από τον ∆ήµαρχο µε την υπ΄αριθµ 574/21092/22-11-

2019 απόφαση.   

Σύµφωνα µε την εισήγηση της πρόεδρου Κατά µήκος του παραλιακού πεζόδροµου εισηγούµεθα να 

τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι για τα αποτσίγαρα ώστε οι περιπατητές να σβήνουν τα τσιγάρα τους εκεί και να µην τα 

πετούν στον δρόµο δηµιουργώντας άσχηµη εικόνα µε πετάµενα τσιγάρα.  

Οι τοπικοί σύµβουλοι: κ.Βουλγαράκη Ιωάννα, κ.Βογιατζής Αντώνιος, κ.Γαργαροπούλου Βασιλεία, κ. Αδαµίδου 

Ουρανία, κ. Αγγελίδου Ελένη, κ.∆ούκας ∆ηµήτριος, Καραµανίδου Πολυξένη, κ. Καζάκος Μαυρουδής, κ. Κρουστάλη Μαρία 



είναι υπέρ, η κ. Λιάπη Χρυσούλα είναι υπέρ µε την εξής παρατήρηση: πως ίσως χρειάζεται µια καµπάνια σχετική, µε 

ανακοινώσεις ή και ωραία διαφηµιστικά πλακάτ κατά µήκος του πεζοδροµίου 

Κατόπιν όλων των ανωτέρων αποφασίζεται οµόφωνα υπέρ της εισήγησης  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εισηγούνται στην Τεχνική Υπηρεσία να µεριµνήσει άµεσα για την τοποθέτηση ειδικών κάδων για τα αποτσίγαρα 

στο παραλιακό µέτωπο.  

Η απόφαση διαβιβάζεται στην Τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου και τις δικές της ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 12/2021 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ    

   

   ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ   
 


