
                                      

                                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου  ∆ήµου Θέρµης.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 12/2016 

ΘΕΜΑ:   Λήψη απόφασης για την αλλαγή ονόµατος της στάσης µπροστά

στο Ξενοδοχείο Ambassador.

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  5o  θέµα

της   εκτός  ηµερήσιας διάταξης πρότεινε τη συζήτηση εκτός ηµερησίας του

θέµατος “αλλαγή ονόµατος της στάσης µπροστά στο Ξενοδοχείο  Ambassador”

καθώς υπάρχει έντονη και εγγράφως διαµαρτυρία του επιχειρηµατία σχετικά

µε το όνοµα της στάσης που βρίσκεται έµπροσθεν της επιχείρησής του όπου

θεωρεί ότι είναι αδικηµένος σε σχέση µε άλλες επιχειρήσεις.

Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   οµόφωνα



Κρίνει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα εξής:  

Με την από 23-3-2016 αίτηση της,  η Α.Ε  Επιχείρηση ∆.Αγγούρας & Υιοί

Ξεν/κές Επ/σεις Ξενοδοχείο Ambassador, διαµαρτύρεται στο γεγονός ότι ενώ ο

ΟΑΣΘ  το  2001  ονοµάτισε  την  εν  λόγω  στάση  Λεωφορείου  µε  το  όνοµα

Ambassador  στη συνέχεια παρατηρήθηκε ότι η στάση αναφέρεται µε το όνοµα

“κοιλάδα”, όνοµα το οποίο δεν χαρακτηρίζει τίποτα στην περιοχή. Το 2012 µε

το  υπ΄αριθµ.  11773/9.11.2012  έγγραφό  του  ο  ΟΑΣΘ,  µας  ζήτησε  τη

µετονοµασία  όλων  των  στάσεων  των  επιχειρήσεων  για  λόγους  αποφυγής

αθέµιτου  ανταγωνισµού  (  διαφήµιση  κάποιας  Επ/σης,  ενώ  πιθανόν  να

υπάρχουν και άλλες στην περιοχή). Για τους  παραπάνω λόγους  πρέπει να

αποφασίσουµε  και  να  προτείνουµε  προς  τον  ΟΑΣΘ  την  µετονοµασία   της

στάσης που βρίσκεται έµπροσθεν και από τις δύο κατευθύνσεις της παραπάνω

επιχείρησης. 

 

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

διαλογική συζήτηση,

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Τ.Σ αποφασίζει  τη µετονοµασία της  στάσης “AMBASSADOR” και από τις

δύο  κατευθύνσεις  έµπροσθεν  του  ξενοδοχείου   και  προτείνει  το  όνοµα

“ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ”.

                     Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 12/2016

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


