
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό   10/10-10-2017 Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου  Δήμου Θέρμης.

 ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 25/2017 

ΘΕΜΑ:  Καθορισμός κενωθείσας θέσης περιπτέρου στη  Δ.Κ. Πλαγιαρίου.

Στη Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου σήμερα την 10η Οκτωβρίου 2017

ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00 μμ,  συνήλθε το  Τ.Σ  της Δημοτικής Κοινότητας, σε

συνεδρι#αση υ# στερα απο#  την υπ άριθμ. 34923/4-10-2017 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   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: 

Έπειτα  από  εισήγηση  του  Αυτοτελές  Τμήματος  Τοπικής  Οικονομικής

Ανάπτυξης,  του  Δήμου  Θέρμης,  πρέπει  να  γνωμοδοτήσουμε  σχετικά  με  την

κενωθείσα θέση περιπτέρου επί της οδού ‘Μιάούλη”( τοποθεσία  Μπελμόντ), για

τη διατήρησή της ή όχι, έτσι ώστε να προχωρήσει το αρμόδιο τμήμα του Δήμου

μας στη διάθεσή του, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

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

διαλογική συζήτηση,



                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Λαμβάνοντας υπόψην:

1.Την περίπτ.3 της υπο. παρ.ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 

222/12.11.2012 τεύχος Α’)

2.Το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)

3. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014

4. Την υπ’ αριθ. 347/2017  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης περί διατήρησης των

   κενωθέντων περιπτέρων

5. Η αρ.1014/16/58-α’  απο 14-02-2017 γνωμοδότηση του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης,

Γνωμοδοτεί θετικά στη διατήρηση της παραπάνω θέσης περιπτέρου στη Δημ. Κοινότητα 

Πλαγιαρίου που βρίσκεται επί της οδού “Μιαούλη” στο ύψος του παλιού καταστήματος 

“Μπελμόντ”, ώστε να διατεθεί με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, από την αρμόδια υπηρεσία 

του Δήμου Θέρμης.

                            Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 25/2017

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


