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ΘΕΜΑ 

Επαγγελµατική δραστηριότητα κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων

Στα Βασιλικά, σήµερα την 30-11-2016 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 στο γραφείο της ∆ηµοτικής

Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συµβούλιο Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση ύστερα

από  την  υπ΄αριθµ.  41532/29-11-2016  έγγραφή  πρόσκληση  του  Προέδρου  (µετά  την  µε

αρ.πρωτ.:40616/23-11-2016 ανακληθείσα συνεδρίαση λόγω µη απαρτίας), η οποία ανακοινώθηκε και

επιδόθηκε εις ένα έκαστον των συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.88 Ν.3852/10.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόµιµη  απαρτία,  γιατί  σε  σύνολο  πέντε  (5)  µελών  βρέθηκαν

παρόντα τέσσερα (4) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.∆ούµπλιος Στυλιανός             1.Μιχαλάκα Αγγελική       

2.Βέργος Χρήστος   

3.Τσολάκη Ελευθερία                                   

4.Γραµµένος Λεωνίδας

     

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελευθερία-Τριανταφυλλιά Κυρκούδη, υπάλληλος

του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 3ο θέµα της

ηµερήσιας διατάξεως είπε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης προέβη στην έγκριση

κανονισµού  για  τη  ρύθµιση  της  επαγγελµατικής  δραστηριότητας  κυκλοφορίας

ζωήλατων οχηµάτων στο ∆ήµο Θέρµης. Στα πλαίσια του κανονισµού και σύµφωνα

µε  το  άρθρο  7  «Χώροι  στάθµευσης  (Αφετηρίες)-Τουριστικές  διαδροµές»  τα

συµβούλια των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων θα πρέπει στα όρια των εδαφικών

τους  περιφερειών  να  ορίσουν:  α)  το  µέγιστο  αριθµό  χορηγούµενων  αδειών

κυκλοφορίας ζωήλατων  οχηµάτων  β) τους  χώρους  στάθµευσης και  τις τουριστικές

διαδροµές και γ) τις ρυθµίσεις κυκλοφορίας των ζωήλατων οχηµάτων ένα κρίνεται

σκόπιµο για τη διασφάλιση της εργασιακής ηρεµίας και των ίσων ευκαιριών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το  Συµβούλιο  µετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την

εισήγηση  του  Προέδρου,  και  τον  κανονισµό  για  τη  για  τη  ρύθµιση  της  επαγγελµατικής

δραστηριότητας κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων.



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Σε  ότι  αφορά  το  άρθρο  7  «Χώροι  στάθµευσης  (Αφετηρίες)-Τουριστικές  διαδροµές» του

κανονισµού  καθορίζει  τα  παρακάτω  για  την  εδαφική  περιφέρεια  ∆ηµοτικής  Κοινότητας

Βασιλικών:

1.Καθορίζει δύο (2) άδειες κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων.

2.Ως χώρος στάθµευσης των ζωήλατων οχηµάτων ορίζεται το πάρκινγκ οχηµάτων στη θέση

«Βακούφικο  Χάνι»  εντός  οικισµού  Βασιλικών.  Ως  τουριστικές  διαδροµές  ορίζει  τις

διαδροµές  προς  εκκλησία  Ι.Ν.Αγ.Κων/νου  &  Ελένης-  Έµπροσθεν  ∆ηµοτικού  Σχολείου

Βασιλικών-Θέση Γιατρού Βρύση-ιστορικό κέντρο Βασιλικών καθώς και τη διαδροµή προς

το εξωκκλήσι Αϊ-Γιάννη.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 27/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΟΥΜΠΛΙΟΣ

 


