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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της 9ης/2012 συνεδριάσεως του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου

Αριθμός Απόφασης
30/2012

Περίληψη
Κυκλοφοριακή ρύθμιση οδού Κομνηνών και
κάθε κεντρικής εισόδου Δημοτικής
Κοινότητας Σίνδου

Στη Σίνδο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας, σήμερα την 25η του
μηνός Ιουνίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 05:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, ύστερα από την
αριθ. 18633/19.6.2012 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 τέσσερα (4), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Αναγνώστου Ανδρέας, Πρόεδρος
Αρβανιτίδης Νικόλαος
Βούλγαρης Αλέξανδρος
Σταυρίδου Χαρίκλεια
Τσαβδάρης Σοφοκλής

ΑΠΟΝΤΕΣ
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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι το Τμήμα
Τεχνικών Έργων & Πολεοδομικών Εφαρμογών μας απέστειλε το αριθ. 17028/5.6.2012
έγγραφο σύμφωνα με το οποίο καλείται το Συμβούλιό μας να εισηγηθεί περί της
κυκλοφοριακής ρύθμισης τόσο της οδού “Κομνηνών” όσο και των υπολοίπων
κεντρικών εισόδων της Δημοτικής Κοινότητας.
Αφορμή για την υποβολή πρότασης κυκλοφοριακής ρύθμισης στις προαναφερόμενες
εισόδους είναι τόσο παράπονα κατοίκων της περιοχής των οδών αυτών για την
διέλευση βαρέων οχημάτων, όσο και σχετικά με το θέμα έγγραφα του Τμήματος
Τροχαίας Χαλκηδόνος, αρμόδιο για την περιοχή μας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση
του Προέδρου, το αριθ. 17028/5.6.2012 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων &
Πολεοδομικών Εφαρμογών, τις τοπικές συνθήκες, τις διατάξεις των άρθρων 82 και 84
του Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 5 tn απ' όλες τις εισόδους του
οικισμού εκτός φυσικά των μέσων μαζικής μεταφοράς, με εξαίρεση τις χρονικές
περιόδους από 06:00 πμ έως 09:00 πμ και από 08:30 μμ έως 11:00 μμ για να
διενεργείται η τροφοδοσία των καταστημάτων.
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Κάθε άλλη περίπτωση να αντιμετωπίζεται με ειδική άδεια διέλευσης εκ μέρους της
Δημοτικής Αστυνομίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2012.
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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