
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό   1/18 -1-2018 Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινότητας Πλαγιαρίου  Δήμου Θέρμης.

 ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 2/2018

   ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκδήλωση που θα

πραγματοποιηθεί στην Δημ. Κοινότητα Πλαγιαρίου.

Στη Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου σήμερα την 18η Ιανουαρίου 2018 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 6.00 μμ,  συνήλθε το Τ.Σ  της Δημοτικής Κοινότητας, σε συνεδρίαση 

ύστερα από την υπ ΄αριθμ. 1378/15-1-2018 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   απών
   Γουλάρας Ιωάννης   απών

Στη συνεδρίαση παρέστη και η Παπαμιχαήλ Χρυσούλα, υπάλληλος του Δήμου Θέρμης,

για  την  τήρηση  των  πρακτικών  του  Συμβουλίου  (σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.

2405/12-12-2017 Απόφαση Δημάρχου Θέρμης).

Ο  Πρόεδρος  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Πλαγιαρίου  εισηγούμενος  το  2ο θέμα  της

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής: 

Προτείνω στις 10 Φεβρουαρίου  να πραγματοποιηθεί στο χωριό μας η  εκδήλωση με

το φανό από την Κοζάνη ο οποίος θα αναβιώσει το καθιερωμένο έθιμο όπως  κάθε

χρόνο.  Η εκδήλωση θα ξεκινήσει από το Πολιτιστικό Κέντρο και θα καταλήξει στο

Δημοτικό Πάρκο όπου και θα συνεχίσει με γλέντι μουσική και χορό. 

Λόγω του ότι οι δρόμοι περιμετρικά του πάρκου είναι πολυσύχναστοι από πεζούς και

οχήματα, προτείνω να υπάρξει μια ρύθμιση στην κυκλοφορία ώστε να καταστεί πιο

εύκολη  η  κίνηση  των  πεζών  των  επισκεπτών  και  συμμετεχόντων  της  παραπάνω

εκδήλωσης.

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

διαλογική συζήτηση,



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει  την  πραγματοποίηση  της  παραπάνω  εκδήλωσης  καθώς  επίσης  και  το

κλείσιμο των παρακάτω δρόμων περιμετρικά του Δημοτικού Πάρκου Πλαγιαρίου

 και κατά τις ώρες από 6 το απόγευμα έως 11 το βράδυ ως εξής:

Τις οδούς “Ηπείρου, Ιωνίας και Χρ. Βαϊράμη”που βρίσκονται μόνο περιμετρικά

γύρω από το πάρκο.

Επίσης ο δρόμος “28ης Οκτωβρίου” από το ύψος της “Πλάτωνος” έως τη διακλάδωση

“Β.  Κων/νου”  και  “Παπάγου”  να  χρησιμοποιηθεί  μόνο  για  το  παρκάρισμα  των

οχημάτων δεξιά και αριστερά κατά τις ίδιες ώρες που αναφέρονται παραπάνω.

                     Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2018

Αφού συντάχθηκε και  αναγνώστηκε  το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κάτωθι:

Ο Πρόεδρος                                                              Τα μέλη

Μωραϊτης Αργύριος
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