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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό  2/22-02-18 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης.

ΘΕΜΑ:   Επαγγελµατική  δραστηριότητα  κυκλοφορίας  των  ζωήλατων
οχηµάτων στο ∆ήµο Θέρµης.

Στο Ν. Ρύσιο, σήµερα,  22 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.00 στο Γραφείο της
∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης συνήλθε σε συνεδρίαση
το  Συµβούλιο  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Ν.  Ρυσίου  του  ∆ήµου  Θέρµης,
ύστερα από την 5831/20-2-2018 πρόσκληση του προέδρου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας  Ν.  Ρυσίου,  που  επιδόθηκε  νόµιµα  µε  αποδεικτικό  στα  µέλη,
σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν. 3852/10.

Αφού  διαπιστώθηκε  νόµιµη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  πέντε  (5)  µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΧΡΉΣΤΟΣ (πρόεδρος)  
     2.  ΧΡΟΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                          
     3.  ΜΠΥΡΟΥ ΑΚΡΙΒΗ
     4.  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ
     5.  ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κακαβούλη Θεοδώρα.

Κηρύχτηκε από τον πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος κ. Θωµάρεϊς Χρήστος εισηγούµενος το 2ο θέµα  της ηµερήσιας
διάταξης  «  Επαγγελµατική  δραστηριότητα  κυκλοφορίας  των  ζωήλατων
οχηµάτων στο ∆ήµο Θέρµης”  είπε ότι  στα πλαίσια  του κανονισµού “χώροι
στάθµευσης (Αφετηρίες) – Τουριστικές διαδροµές” τα συµβούλια δηµοτικών
και τοπικών κοινοτήτων  θα πρέπει να  ορίσουν στα όρια των εδαφικών τους
περιφερειών  α)  το  µέγιστο  αριθµό  στάθµευσης  χορηγούµενων  αδειών
κυκλοφορίας των ζωήλατων οχηµάτων β) τους χώρους στάθµευσης και τις
τουριστικές  διαδροµές  και  γ)  τις  ρυθµίσεις  κυκλοφορίας  των  ζωήλατων
οχηµάτων  εάν  αυτό  κρίνεται  σκόπιµο  για  τη  διασφάλιση  της  εργασιακής
ηρεµίας και ίσων ευκαιριών.



Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
να γνωµοδοτήσει σχετικά.

Το συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του

- την εισήγηση του Προέδρου
- το άρθρο 83 του Ν. 3852/10 πρόγραµµα Καλλικράτης
- την απόφαση του ∆.Σ. 367/21.09.2016µε θέµα: ”Έγκριση κανονισµού

για τη ρύθµιση της επαγγελµατικής δραστηριότητας κυκλοφορίας των
ζωήλατων οχηµάτων στο ∆ήµο Θέρµης”

Γνωµοδοτεί 

1. Καθορίζει µία (1) άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος.
2.  Ως  χώρος  στάθµευσης  ορίζεται  ο  χώρος  µπροστά  στο  κατάστηµα  της
∆ηµοτικής  Κοινότητας  Ν.  Ρυσίου  µε  διαδροµές  προς  τη  διασταύρωση
Θεσσαλονίκης – Ν. Ρυσίου και προς το Κέντρο Πολιτισµού Ν. Ρυσίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 3/2018

Αφού αναγνώστηκε  το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΧΡΉΣΤΟΣ


