
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό  3/6-3-2018 Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινότητας Πλαγιαρίου  Δήμου Θέρμης.

 ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 4/2018

ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση  χώρου  για  την  στάθμευση  ειδικά  διαμορφωμένου

αυτοκινούμενου  τροχόσπιτου  της εταιρείας  Φυσικό  Αέριο  Θεσσαλονίκης  –

Θεσσαλίας, προκειμένου να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό για τα οφέλη

σύνδεσης  και  εξοικονόμησης,  στο  δίκτυο  φυσικού  αερίου  στις  9

Μαρτίου2018.

Στη Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου σήμερα την 6η Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10.00 πμ,  συνήλθε το Τ.Σ  της Δημοτικής Κοινότητας, σε συνεδρίαση ύστερα 

από την υπ ΄αριθμ. 7459/02-03-2018 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   παρών
   Γουλάρας Ιωάννης   παρών

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  θέμα  της

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής: 

Σύμφωνα  με  το  από  28/2/2018  έγγραφο  της  εταιρείας  Φυσικό  Αέριο

Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας (πλέον Ζενίθ) πρόκειται  να πραγματοποιηθεί  Road

Show  – περιοδεία  σε  πόλεις  της  Κεντρικής  και  Βόρειας  Ελλάδας  προκειμένου  να

ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό, για τα οφέλη σύνδεσης και εξοικονόμησης, στο

δίκτυο φυσικού αερίου.

Για  το  σκοπό  αυτό  η  εταιρεία  αιτήθηκε  την  παραχώρηση  χώρου  στην  Δ.Κ.

Πλαγιαρίου  για  την  στάθμευση  του  ειδικά  διαμορφωμένου  αυτοκινούμενου

τροχόσπιτου με τις παρακάτω παραμέτρους:



Ημερομηνία: Παρασκευή 9 Μαρτίου,

Ώρες: 08:00-22:00

Σημείο: Σε κεντρικό σημείο του Πλαγιαρίου

Χώρος κάλυψης: 16 τμ2

Παροχή ρεύματος: Μονοφασική

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

διαλογική συζήτηση,

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παραχώρηση χώρου στην πλατεία  της Δ.Κ.  Πλαγιαρίου,  δίπλα στο  Κοινοτικό

κατάστημα,  για  την  στάθμευση  του  ειδικά  διαμορφωμένου  αυτοκινούμενου

τροχόσπιτου  της  εταιρείας  Φυσικό  Αέριο  Θεσσαλονίκης  –  Θεσσαλίας (πλέον

Ζενίθ)  την  Παρασκευή 9 Μαρτίου  κατά τις ώρες  08:00-22:00.

                     Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2018

Αφού συντάχθηκε και  αναγνώστηκε  το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κάτωθι:

Ο Πρόεδρος                                                              Τα μέλη

Μωραΐτης Αργύριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ


