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Ρυθμίσεις  για  την  επαγγελματική
δραστηριότητα  κυκλοφορίας  ζωήλατων
οχημάτων

Στον Άγιο Αντώνιο, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 10η
του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9:00, το  Συμβούλιο
της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Αντωνίου  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την
αρ.πρωτ:2708/30-1-2017 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
Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η  Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
2. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                                           ΚΑΝΕΙΣ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                              

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Η  Πρόεδρος  εισηγούμενη  το  3ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  έθεσε  υπόψη  του
συμβουλίου την αρ.367/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση
κανονισμού  για  τη  ρύθμιση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας  κυκλοφορίας  των
ζωήλατων οχημάτων στο Δήμο Θέρμης. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του του Κανονισμού οι
τοπικές κοινότητες του Δήμου Θέρμης με αποφάσεις των συμβουλίων τους καθορίζουν
στα όρια των εδαφικών περιφεριών τους:

1. Τον μέγιστο αριθμό των χορηγούμενων αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων.
2. Τους χώρους στάθμευσης (Αφετηρίες) και τις τουριστικές διαδρομές.
3. Τις ρυθμίσεις κυκλοφορίας των ζωήλατων οχημάτων εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο

για διασφάλιση της εργασιακής ηρεμίας και των ίσων ευκαιριών.    

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την
εισήγηση της   Προέδρου,έλαβε υπόψη του την την αρ.367/2016 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου και ύστερα από διαλογική 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Για τον οικισμό Αγίου Αντωνίου καθορίζει:

α) τη χορήγηση μίας(1) άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος
β)Ως  αφετηρία  το  σημείο  στο  δασύλλιο  του  Αγ.Αντωνίου,  δίπλα  στο

καφεζαχαροπλαστείο του γυναικείου συνεταιρισμού
γ)Ως  τουριστική  διαδρομή:  από  το  δασύλλιο(αφετηρία),  προς  Κεντρική

Πλατεία(εκκλησία  Γενέθλιο  της  Θεοτόκου-σχολείο),  προς  κοινοτικό  κατάστημα,  προς
παρεκκλήσι  Αγίου  Αντωνίου,  προς  εξωκλήσι  Προφήτη  Ηλία,  προς  φράγμα,  προς
συνοικισμό Σαρακατσάνων, επιστροφή στην αφετηρία.  

   
Β) Για τον οικισμό Μονοπηγάδου καθορίζει:

α)  τη χορήγηση μίας(1) άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος
β)Ως αφετηρία τη Κεντρική Πλατεία 
γ)Ως  τουριστική  διαδρομή:  από  τη  Κεντρική  Πλατεία  (αφετηρία),  προς  Μουσείο
Ποντιακού  Ελληνισμού,  προς  εκκλησία  Μεταμορφώσεως  του  Σωτήρως  ,  κυκλική
διαδρομή προς έξοδο για Κρήνη, επιστροφή στην αφετηρία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2017.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Τ.Σ.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ


