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Από τα πρακτικά της 4/2013 συνεδριάσεως του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου

Αριθμός Απόφασης Περίληψη

22/2013 Μεταφορά στάσης αστικής συγκοινωνίας επί 
της οδού Καπετάν Άγρα

Στη Σίνδο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας, σήμερα την 14η του
μηνός Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, ύστερα από την
αριθ. 7329/7.3.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σ΄ όλα τα μέλη
του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν
παρόντα τέσσερα (4), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αναγνώστου Ανδρέας, Πρόεδρος
2. Αρβανιτίδης Νικόλαος

3. Σταυρίδου Χαρίκλεια
4. Τσαβδάρης Σοφοκλής

1. Βούλγαρης Αλέξανδρος
που δεν παρουσιάστηκε αν και κλήθηκε νόμιμα

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Χαζαράκης Θεόκριτος.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι επί της οδού
Καπετάν Άγρα και σε σημείο πλησίον της διασταύρωσής της με την οδό Χρυσοστόμου
Σμύρνης υφίσταται στάση της αστικής συγκοινωνίας.

Το συγκεκριμένο τμήμα της οδού Καπετάν Άγρα, στο οποίο βρίσκεται και η
προαναφερόμενη στάση, παρουσιάζει στένωση, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα
στην ομαλή ροή των οχημάτων ιδιαίτερα τις στιγμές που σταματούν τα οχήματα της
αστικής συγκοινωνίας για την επιβίβαση-αποβίβαση των επιβατών τους.

Προτείνω την λήψη απόφασης με την οποία θα εισηγούμαστε την μεταφορά της στάσης
αυτής σε άλλο σημείο της ίδιας οδού προς τη διασταύρωσή της με την οδό Μάρκου

Μπότσαρη και στο τμήμα της που αποκτά πλέον το μέγιστο πλάτος της και κάλεσε το
Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση
του Προέδρου, την υφιστάμενη κατάσταση επί της οδού Καπετάν Άγρα, τις διατάξεις
των άρθρων 83 και 84 του Ν. 3852/2010
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υπέρ της μεταφοράς της υφιστάμενης στάσης της αστικής συγκοινωνίας επί της οδού
Καπετάν Άγρα και σε σημείο πλησίον της διασταύρωσής της με την οδό Χρυσοστόμου
Σμύρνης σε άλλο σημείο της ίδιας οδού προς τη διασταύρωσή της με την οδό Μάρκου
Μπότσαρη και στο τμήμα της που αποκτά πλέον το μέγιστο πλάτος της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2013.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναγνώστου Ανδρέας
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