
                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ.Αποφ.08/2017

Από το υπ’ αριθ. 5/2017 Πρακτικό συνεδρίασης του Τοπικού Συµβουλίου 

Ν. Ραιδεστού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

Επαγγελµατική δραστηριότητα κυκλοφορίας των ζωήλατων οχηµάτων στο ∆ήµο Θέρµης.

Στη Ν. Ραιδεστό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 09/06/2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

15.00 µ.µ. συνεδρίασε το Τοπικό Συµβούλιο της ∆ηµ.Κοιν.  Ν. Ραιδεστού µετά  την  µε 

αρ.πρωτ.17966/30-05-2017, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ.. που επιδόθηκε σε καθένα

σύµβουλο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί  σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 4 

δηλαδή:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ    

Κατρανιάς  Παναγιώτης                                                                Σαµψωνίδου Μαρία

Ιζδράς Ανέστης

Αµπουµατχανά Μάριαµ

Κυριακίδου Ειρήνη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κετσενεβλή Κατερίνα γραµµατέας της ∆ηµ.Κοινότητας  

Ν.Ραιδεστού  του ∆ήµου Θέρµης για την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου.

Κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2ο  θέµα  της ηµερησίας 

διάταξης  είπε ,ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης προέβη στην εγκριση κανονισµού για τη 

ρύθµιση της επαγγελµατικής δραστηριότητας κυκλοφορίας των 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. Το Τοπικό Συµβούλιο επεσήµανε οτι αν υπάρξει 

αίτηση για την ∆ηµοτική Κοινότητα Ν.Ραιδεστού, θα πρέπει να επανεξετάσει την αίτηση.

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

Το Τοπικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 

του Προέδρου

                                          ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ-ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Σε ότι αφορά το άρθρο 7 ΄΄ Χώροι στάθµευσης (Αφετηρίες) – Τουριστικές διαδροµές΄΄του 

κανονισµού καθορίζει τα παρακάτω για την εδαφική περιφέρεια ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Ν.Ραιδεστού

1. Καθορίζει δύο (2) άδειες κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων

2. Ως χώρος στάθµευσης (Αφετηρία) των ζωήλατων οχηµάτων, ορίζεται το τέλος της οδού 

Κολοκοτρώνη αριστερά, στο εκκλησάκι της Αγ.Αναστασίας.

 Ως τουριστικές διαδροµές, ορίζει τις διαδροµές προς ποδηλατόδροµο,οικισµό Φιλοθέης εώς το 

εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και επιστροφή στην Αφετηρία.

ΑΔΑ: 694ΙΩΡΣ-ΧΙΓ



Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως λύνεται η συνεδρίαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 08/2017.

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο  Πρόεδρος                                                                          Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασµα

   Ο Πρόεδρος

ΚΑΤΡΑΝΙΑ Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: 694ΙΩΡΣ-ΧΙΓ
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