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Γνωµοδότηση για την επαγγελµατική
δραστηριότητα κυκλοφορίας ζωήλατων
οχηµάτων στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αγίας
Παρασκευής

Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας συνήλθε σήµερα, την 16η του µηνός
Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 µ.µ., το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αγίας Παρασκευής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:4186/οικ/6-2-2018
έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και δηµοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, διαπίστωσε ότι
σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ-ΤΖΙΩΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ-ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥ∆ΕΙΣ

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε η ορισθείσα ∆ηµοτική υπάλληλος του
∆ήµου Θέρµης , Σαραφιανού Ειρήνη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία των µελών, µε παρόντα µέλη πέντε (5) µέλη από σύνολο πέντε
(5) µελών, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο και εισηγούµενη το 2 ο θέµα
της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Θέρµης έλαβε την 367/2016 απόφαση
σχετικά µε την έγκριση κανονισµού για τη ρύθµιση της επαγγελµατικής δραστηριότητας κυκλοφορίας των
ζωήλατων οχηµάτων στο ∆ήµο Θέρµης, απόφαση την οποία έθεσε στα µέλη.Σύµφωνα µε το άρθρο 7
της ανωτέρω απόφασης ζητείται οι ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου Θέρµης µε αποφάσεις
των συµβουλίων τους να καθορίσουν στα όρια των εδαφικών περιφερειών τους:
α) Τον µέγιστο αριθµό των χορηγούµενων αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων
β)Τους χώρους στάθµευσης(Αφετηρίες) και τις τουριστικές διαδροµές
γ)Τις ρυθµίσεις κυκλοφορίας των ζωήλατων οχηµάτων, εάν αυτό κρίνεται σκόπιµο για διασφάλιση της
εργασιακής ηρεµίας και των ίσων ευκαιριών
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Πρόεδρος πρότεινε ο µέγιστος αριθµός χορηγούµενων αδειών
κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής να είναι µία άδεια

κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων µε οριζόµενο χώρο στάθµευσης(αφετηρία) την κεντρική πλατεία Αγίας
Παρασκευής και η τουριστική διαδροµή που θα ακολουθεί το ζωήλατο όχηµα θα είναι από την αφετηρία
“κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής” ακολουθώντας το δρόµο προς τη θέση “Αγίασµα”, µετά θα γίνεται
αναστροφή στη θέση “Αγίασµα” και τερµατισµός στη κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής.
Η Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .
Τα µέλη µετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν
ως εξής:
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
σύµφωνα µε το άρθρο 7 κανονισµού για τη ρύθµιση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
κυκλοφορίας των ζωήλατων οχηµάτων στο ∆ήµο Θέρµης, ο οποίος εγκρίθηκε µε την αριθµ.
367/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, για την εδαφική περιφέρεια Αγίας
Παρασκευής :
1.Το µέγιστο αριθµό χορηγούµενων αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων στη ∆ηµοτική
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής την µία(1) άδεια κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων
2.Ως οριζόµενο χώρο στάθµευσης(αφετηρία) την κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής
3.Την τουριστική διαδροµή που θα ακολουθεί το ζωήλατο όχηµα: από την αφετηρία “κεντρική
πλατεία Αγίας Παρασκευής” ακολουθώντας το δρόµο προς τη θέση “Αγίασµα”, µετά θα γίνεται
αναστροφή στη θέση “Αγίασµα” και τερµατισµός στη κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 4/2018.
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασµα
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