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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό τα πρακτικά της 2/2012 συνεδριάσεως τουΣυμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου
Αριθμός Απόφασης Περίληψη
3/2012 Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση οδού 

Μ.ΑλεξάνδρουΣτη Σίνδο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας, σήμερα την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, ύστερα από την αριθ.  2149/20.1.2012  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 τρία (3), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ1. Αναγνώστου Ανδρέας, Πρόεδρος2. Σταυρίδου Χαρίκλεια3. Τσαβδάρης Σοφοκλής 1. Αρβανιτίδης Νικόλαος2. Βούλγαρης Αλέξανδρος

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Χαζαράκης Θεόκριτος.Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τι σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου  83  §2ε  του  Ν.3852/2011  προβλέπεται  το  Συμβούλιο  να διατυπώνει προτάσεις σχετικά με την κυκλοφορία και την συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.Στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητας υποβλήθηκε εκ μέρους  του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου μας η αριθ. 413/23.1.2012 εισήγηση περί της κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης της οδού Μ. Αλεξάνδρου του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γκλαβέρη Θεοδώρου.Σύμφωνα  με  την  παραπάνω  εισήγηση,  προτείνεται  η  τοποθέτηση  απαγορευτικών σημάτων για στάση και στάθμευση σ' όλο το μήκος της οδού Μ. Αλεξάνδρου και προς τις δύο κατευθύνσεις.Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.Το  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την  αριθ. 413/23.1.2012 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Πολεοδομικών Εφαρμογών του  Δήμου  μας,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  83  §2ε  του  Ν.3852/2010,  τις  τοπικές συνθήκες που επικρατούν στον οικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, καθώς και το γεγονός ότι η οδός Μ. Αλεξάνδρου είναι από τους πλέον εμπορικούς και κεντρικούς δρόμους του οικισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑΠροτείνει  για την αποσυμφόρησης  της  οδού Μ.  Αλεξάνδρου την εκ περιτροπής  ανά μήνα και ανά πλευρά της οδού απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης για το τμήμα 
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της οδού που περιλαμβάνεται μεταξύ της διασταύρωσής της με την οδό Χρ. Σμύρνης και της  διασταύρωσής  της  με  την  οδό  Γ.  Ολυμπίου,  το  οποίο  παρουσιάζει  και  την μεγαλύτερη ροή οχημάτων.Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2012.Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣΑκριβές απόσπασμαΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣΑναγνώστου Ανδρέας
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