
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό   5/13-6-2017 Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου  Δήμου Θέρμης.

 ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 16/2017 

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για δωρεάν  παραχώρηση τμήματος του υπ΄αρίθμ.

547  αγροτεμαχίου  της  Δ.Κ.  Πλαγιαρίου  για  την  Εγκατάσταση  Σταθμών

Διανομής Φυσικού Αερίου. 

Στη  Δημοτική  Κοινότητα  Πλαγιαρίου  σήμερα  την  13η Ιουνίου  2017

ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μμ,  συνήλθε το  Τ.Σ  της Δημοτικής Κοινότητας, σε

συνεδρι$αση υ$ στερα απο$  την υπ άριθμ. 18777/6-6-2017 έγγραφη πρόσκληση

του  Προέδρου  Αργυρίου  Μωραΐτη,  που  επιδόθηκε  σε  κάθε  μέλος   και

δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι από

τα πέντε (5) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

Μωραΐτης Αργύριος   παρών
Γιαλαμά Σοφία   παρούσα
Κουλέτας Νικόλαος   παρών
Στάθης Τοπαλίδης Ζήσης   παρών 
Γουλάρας Ιωάννης   παρών

Στη συνεδρίαση παρέστη και η Καλαφάτη Μαρία, υπάλληλος του Δήμου Θέρμης,

για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου (σύμφωνα με την υπ’  αριθμ.

134/19-1-2011 που τροποποιήθηκε με την υπ άριθμ  299/11-2-2015 και στη

συνέχεια με την 2749/17-11-2015 Απόφαση Δημάρχου Θέρμης).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου εισηγούμενος το παραπάνω

θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής: 

Με την υπ άριθμ. 14928/6-6-2017 ειση$ γηση της Δ/νσης Τεχνικω$ ν Υπηρεσιω$ ν

του  Δήμου  Θέρμης,  ζητείτε  η  σύμφωνη  γνώμη  μας  σχετικά  με  την  δωρεάν

παραχω$ ρηση τμη$ ματος του υπ άρι$θμ.  547 αγροτεμαχι$ου της Δ.Κ.  Πλαγιαρι$ου

για  την  Εγκατάσταση  Σταθμών  Διανομής  Φυσικού  Αερίου,  για  τις  ανάγκες

επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στο Δήμο Θέρμης και συγκεκριμένα στη

Δ.Κ. Πλαγιαρίου.



 Το συμβούλιο μετά το πέρας της ενημέρωσης του Προέδρου και ύστερα από

διαλογική συζήτηση,

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Λαμβα$ νοντας υπ ό$ ψη: 

α)  Το  υπ άριθμ.14928/09-05-2017  ε$γγραφο  της  ΕΔΑ Θεσσαλονι$κης-Θεσαλι$ας

Α.Ε. και τα επισυναπτόμενα αυτού, 

β) Το απόσπασμα της από 13-2-2013 έκθεσης νομικού ελέγχου της δικηγόρου

 κ. Μεντεσίδου Ανατολής, 

γ) Την  υπ άριθμ.  14928/6-6-2017  εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου Θέρμης,

δ)  Την παράγραφο 2β του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 “περί  Αρμοδιοτήτων

συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων”,

Γνωμοδοτει $ θετικα$  στην  δωρεα$ ν   παραχω$ ρηση τμη$ ματος του υπ άρι$θμ.  547

αγροτεμαχίου  της  Δ.Κ.  Πλαγιαρίου  για  την  Εγκατάσταση  Σταθμών  Διανομής

Φυσικού Αερίου, 35 τ.μ. για τις ανάγκες επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου

στο Δήμο Θέρμης και συγκεκριμένα στη Δ.Κ. Πλαγιαρίου διάρκειας χρόνου όσο

υφίστανται οι λόγοι που την υπαγορεύουν, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση των

μόνιμων  συνδέσεων  των  καταναλωτών  της  περιοχής,  και  η  ενδεχόμενη

ανάκληση  της  παρούσης  θα  γίνει  με  λήψη  σχετικής  απόφασης  Δημοτικού

Συμβουλίου.

                            Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2017

Αφού  συντάχθηκε  και   αναγνώστηκε   το  παρόν  πρακτικό  υπογράφεται  ως

κάτωθι:

Ο Πρόεδρος                                                              Τα μέλη

Μωραϊτης Αργύριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ


