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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 14/2015 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης
ΘΕΜΑ:

«Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας Υπόγειου Χώρου
Στάθµευσης Αυτοκινήτων στην πλατεία Παραµάνα»

Στη θέρµη, σήµερα, την 3η Iουνίου 2015 και ώρα 20:00 στο κτίριο του
Πολιτιστικού Κέντρου Θέρµης συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας θέρµης του ∆ήµου θέρµης, ύστερα από την υπ’ αρ. 20392/29-05-2015
πρόσκληση, που δηµοσιεύθηκε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Θέρµης και που επιδόθηκε σε
καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα οκτώ (8) µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βογιατζής Σωτήριος
1. ∆ήµου Ηλίας
2. Γιαβρίδου Ιωάννα
2. Ρικούδης Απόστολος
3. Καζίλης Βασίλειος
3. Τριανταφυλλίδηξς Παύλος
4. Πάσχου Μαρία
5. Γιαννακούλας Απόστολος
6. Πιστέλας Ευστ.
7. Πασπαλά Νικολέτα
8. Ντίντας Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Αντιδήµαρχος Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης,
Πολιτισµού και Νέας Γενιάς, κος Στυλιανός Αποστόλου. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
υπάλληλο Ραµπίδου Μελποµένη.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 83 παράγραφος 2 του Ν 3852/2010 το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητα γνωµοδοτεί σχετικά, µε θέµατα κυκλοφορίας και συγκοινωνίας της περιοχής
αρµοδιότητας της, για την εύρυθµη λειτουργία των δηµοτικών ιδρυµάτων, δηµοτικών
νοµικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, δηµοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των
παρεχόµενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δηµοτικής κοινότητας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν του συµβουλίου το από 28-5-2015
έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου Θέρµης µε το οποίο ζητάει από το συµβούλιο της
∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης γνωµοδοτήσει σχετικά µε το θέµα «Τροποποίηση κανονισµού
λειτουργίας Υπόγειου Χώρου Στάθµευσης Αυτοκινήτων στην πλατεία Παραµάνα», και
προχώρησε στην ανάγνωσή του :
«Με τη µε αριθµό 556/2012 απόφαση ∆.Σ., ο Υπόγειος ∆ηµοτικός Σταθµός Οχηµάτων
Θέρµης λειτουργεί από ∆ευτέρα έως Σάββατο -εκτός επίσηµων αργιών- δεκαέξι (16) ώρες

ηµερησίως από τις 6:00 π.µ. έως τις 22:00 µ.µ. Η συγκεκριµένη λειτουργία εξυπηρετείται
από τρεις (3) υπαλλήλους σε δυο βάρδιες (πρωινή 6:00-14:00 και απογευµατινή 14:0022:00). Mε βάση τα στατιστικά στοιχεία η χρήση του υπόγειου σταθµού τις πρωινές ώρες
είναι µηδενική από µη-µόνιµους χρήστες. Οµοίως φαίνεται ότι είναι σηµαντικότερο να
παραταθεί η λειτουργία κατά τις βραδινές ώρες γιατί εξυπηρετείται µε αυτόν τον τρόπο η
εµπορική κίνηση των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος γύρω από την Πλατεία
Παραµάνα. Επίσης έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο της συχνής απώλειας ή καταστροφής
από κακή χρήση των τηλεχειριστηρίων που δίδονται στους κατόχους µόνιµων θέσεων µε
αποτέλεσµα την επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας. Προτείνουµε κατά συνέπεια την
τροποποίηση του άρθρου 2 του κανονισµού λειτουργίας του Υπόγειου ∆ηµοτικού Σταθµού
Οχηµάτων Θέρµης ως εξής:
Άρθρο 2ο
Ο υπόγειος χώρος στάθµευσης στην Πλατεία Παραµάνα λειτουργεί από ∆ευτέρα ως
Παρασκευή, εκτός επισήµων αργιών, από τις 7:45 έως τις 23:45 και το Σάββατο από τις
8:00 έως τις 16:00. Για την εξυπηρέτηση των κατόχων µόνιµων θέσεων χορηγείται µε την
καταβολή εγγύησης καλής χρήσης ύψους είκοσι (20) Ευρώ (€), τηλεχειριστήριο, προκειµένου
να έχουν πρόσβαση στα οχήµατά τους όλο το 24ωρο.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι µε την µε την προτεινόµενη αλλαγή θα γίνεται
ορθότερη αξιοποίηση του υπογείου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων στην πλατεία Παραµάνα
και πρότεινε να υπάρξει θετική γνωµοδότηση, κάλεσε δε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Το µέλος του συµβουλίου Γιαννακούλας Απόστολος, πρότεινε κατά τις ώρες του
Σαββατοκύριακου που ο υπόγειος χώρος προβλέπεται να είναι κλειστός να παραµένει
ανοικτός µε ελεύθερη την πρόσβαση, προκειµένου να δοθεί κίνητρο στους κατόχους Ι.Χ. να
εξοικειωθούν µε την χρήση του.
Ο Πρόεδρος απάντησε ότι κάτι τέτοιο θα δηµιουργούσε προβλήµατα ασφάλειας του
χώρου και των οχηµάτων και ως εκ τούτου η πρότασή του δεν δύναται να ενσωµατωθεί στην
γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης .
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης ύστερα από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 83 παράγραφος
1α του Ν 3852/2010 και του αρ. 185 του Κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων

Γ ν ω µ ο δ ο τ ε ί οµόφωνα
Υπέρ της τροποποίησης του κανονισµού λειτουργίας του υπόγειου χώρου
στάθµευσης Αυτοκινήτων στην πλατεία Παραµάνα, σύµφωνα µε την εισήγηση του Γενικού
Γραµµατέα του ∆ήµου Θέρµης..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 61/2015
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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