
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό   9/29-9-2017 Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου  Δήμου Θέρμης.

 ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 24/2017 

ΘΕΜΑ:   Παραχώρηση  οικοπέδου  κατά  χρήση  στην  εταιρεία  “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΑΕ”  για  την  κατασκευή  του  2ου  Δημοτικού  Σχολείου

Πλαγιαρίου.

Στη Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου σήμερα την 29η Σεπτεμβρίου 2017

ημέρα Παρασκευή και  ώρα 7.00  μμ,   συνήλθε  το  Τ.Σ  της  Δημοτικής

Κοινο# τητας,  σε  συνεδρι#αση  υ# στερα  απο#  την  υπ  άριθμ. 33372/26-9-2017

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 Τ.Σ. διαπίστωσε ότι από

τα πέντε (5) μέλη του Τοπικού  Συμβουλίου ήταν:

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

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: 

Στο Πλαγιάρι πρόκειται να ανεγερθεί  το 2ο 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο, στο 547

αγροτεμάχιο στο ΟΤ3, όπου βρίσκεται και το κτίριο πολλαπλών χρήσεων, μέσω

ΣΔΙΤ.  Έπειτα  από  την  εισήγηση  του  γραφείου  Δημάρχου,  πρέπει  να

αποφασίσουμε σχετικά με την πρόταση αυτή.



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

διαλογική συζήτηση,

                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συμφωνεί με την πρόταση της εισήγησης του Δημάρχου Θέρμης, σχετικά με την

παραχώρηση   κατά πλήρες  δικαίωμα  χρήσης,  από τον Δήμο Θέρμης  προς  την

«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΑΕ»,  για  χρονικό  διάστημα  πενήντα  (50)  ετών,  του

τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου που εμφανίζεται υπό στοιχεία Τ1-Τ2-Τ3-

Τ4-Τ5-Τ6-Τ7-Τ8-Τ9-Τ10-Τ1 στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, και υπό

στοιχεία  Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-α-β-Ζ  στην  υπ’  αριθ.

6687/29.10.2004  απόφαση  του Γενικού  Γραμματέα της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας (ΦΕΚ 60 Δ/26.1.2005) (έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου),  και

είναι  χαρακτηρισμένο  ως  «χώρος  Δημοτικού  Σχολείου»,  συνολικού  εμβαδού

13.560,00 τ.μ.,  και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου, προκειμένου να ανεγερθεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5)

ετών από την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου το διδακτήριο του

2ου Δημοτικού σχολείου Πλαγιαρίου, με τους όρους και τις μελέτες που θα εγκρίνει η

«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ».

                            Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24/2017

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


