
                                      

                                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό   5/31-3-2016 Τακτικής Συνεδρίασης Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου  ∆ήµου Θέρµης.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 9/2016 

ΘΕΜΑ:  Λήψη  απόφασης  για  την  επέκταση  πεζοδροµίου  στην  οδό  “Αγ.

∆ηµητρίου” της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου.

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου σήµερα την  31η Μαρτίου 2016

ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00 µµ,  συνήλθε το Τ.Σ  της ∆ηµοτικής Κοινότητας,

σε  συνεδρίαση  ύστερα  από  την  υπ  ΄αριθµ. 10361/24-3-2016 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου Αργυρίου Μωραΐτη, που επιδόθηκε σε κάθε µέλος

και δηµοσιεύθηκε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.

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

τα πέντε (5) µέλη του ∆ηµοτικού 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  ∆ήµου

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 ∆ηµάρχου Θέρµης).

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου εισηγούµενος  το  2o  θέµα

της   ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα εξής:  

Στην  οδό  Αγ.  ∆ηµητρίου  στη  ∆ηµοτική  Κοινότητα  Πλαγιαρίου,  λόγω  του

∆ηµοτικού Σχολείου υπάρχει µεγάλη κίνηση οχηµάτων κατά της ώρες αιχµής

δηλαδή πρωινές και µεσηµεριανές ώρες, µε αποτέλεσµα να γίνεται επικίνδυνη

η διέλευση των πεζών , µαθητών και γονέων, από και προς το σχολείο, καθώς

επίσης υπάρχουν από τη µία πλευρά και παρκαρισµένα οχήµατα. Για το λόγο

αυτό προτείνω την επέκταση του πεζοδροµίου ώστε να να καθίσταται οµαλή η

διέλευση µαθητών.



 

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

διαλογική συζήτηση

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συµφωνεί µε την πρόταση του Προέδρου και προτείνει  την  επέκταση του

πεζοδροµίου επί της οδού Αγ. ∆ηµητρίου από την είσοδο από τη “Μιαούλη”

έως  την   1η  είσοδο  της  αυλόπορτας  του  ∆ηµοτικού  Σχολείου,  και  την

απαγόρευση της στάθµευσης των οχηµάτων στο κοµµάτι  του δρόµου που θα

γίνει η επέκταση. 

                     Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 9/2016

Αφού  συντάχθηκε  και   αναγνώστηκε   το  παρόν  πρακτικό  υπογράφεται  ως

κάτωθι:

Ο Πρόεδρος                                                              Τα µέλη

Μωραϊτης Αργύριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ


