
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό   3/11-5-2017 Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου  Δήμου Θέρμης.

 ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 10/2017 

ΘΕΜΑ:   Υποβολή προτάσεων σχετικά με τη ρύθμιση της επαγγελματικής

δραστηριότητας  και  κυκλοφορίας  των  ζωήλατων  οχημάτων,  στη

Δημοτική κοινότητα Πλαγιαρίου.

Στη Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου σήμερα την 11η Μαϊου 2017 ημέρα

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

συνεδρι#αση υ# στερα απο#  την υπ άριθμ. 14012/3-5-2017 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: 

Συ# μφωνα  με  την  υπ άριθμ.  367/2016  απο# φαση  του  Δημοτικου#  Συμβουλι#ου

άρθρο  7.,   τα  τοπικά  συμβούλια  πρέπει  να  προσδιορίσουμε  στα  όρια  των

εδαφικών  μας  περιφερειών   α)  το  μέγιστο  αριθμό  χορηγούμενων  αδειών

ζωήλατων  οχημάτων,  β)  τους  χώρους  στάθμευσης  (αφετηρίες  ),  και  τις

τουριστικές  διαδρομές,  και  γ)  τις  ρυθμίσεις  κυκλοφορίας  των  ζωήλατων

οχημάτων  εάν  αυτό  κρίνεται  σκόπιμο  για  την  διασφάλιση  της  εργασιακής

ηρεμίας και των ίσων ευκαιριών.



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

διαλογική συζήτηση,

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει    σχετικά  με  τη  ρύθμιση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας  και

κυκλοφορίας των ζωήλατων οχημάτων,  στη Δημοτική κοινότητα Πλαγιαρίου τα

εξής: 

  α)  τρεις (3) άδειες ζωήλατων οχημάτων,

  β)  ως χώρο στάθμευσης και  αφετηρία  των ζωήλατων οχημάτων, προτείνει το

κοινόχρηστο οικόπεδο βορείως του γηπέδου ποδοσφαίρου, και

 γ)  προτεινόμενη  διαδρομή,  να  ξεκινάει  από  την  αφετηρία,  (κοινόχρηστο

οικόπεδο  βορείως  του  γηπέδου  ποδοσφαίρου),  κατευθυνόμενα  προς  την  Αν.

Θράκης,  στη συνέχεια δεξιά στροφή προς Μαραθώνος ,  έπειτα αριστερά στην

Αδ. Κοραή, στη συνέχεια  να συναντά την Περικλέους, και τέλος δεξιά από τον

αγροτικό δρόμο προς πηγάδι, να φτάνει στο δασάκι ( τούμπα Πλαγιαρίου).

                            Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2017

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


