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Από το πρακτικό της αριθµ. 09/2017
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 17/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων πλατείας Παραµάνας του
οικισµού Θέρµης ως προς το ωράριο λειτουργίας (άρθρο 2).

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 25η Ιουνίου  2017  ηµέρα της εβδοµάδας

Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης µετά

από την αριθµ. 25043/20-07-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε

καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος

Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και  της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα

Καλλικράτης» και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν

παρόντα 6  µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Κουγιουµτζίδης Σταύρος

2. Σφονδύλας ∆ηµήτριος 2. Γκιζάρης Στέργιος

3. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα 3. Σαραφιανός Χρήστος

4. Χρυσοχόου Παύλος

5. Ιωσηφίδης Ιωάννης

6. Ζελιλίδης ∆αµιανός

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος  το 1ο θέµα

ηµερήσιας   διάταξης  έθεσε  υπόψη των µελών της  Επιτροπής την  από 26-06-2017 σχετική εισήγηση του

Γραφείου ∆ηµάρχου  στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Α. Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων – Ωράριο λειτουργίας – Τέλη 

στάθµευσης

Με  την  υπ’  αριθ.  87/2012  κανονιστική  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  εγκρίθηκε  ο  Κανονισµός

Λειτουργίας του δηµοτικού υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων που βρίσκεται στην πλατεία Παραµάνα του οικισµού

της Θέρµης.

Το άρθρο 2 του ως άνω Κανονισµού, που τιτλοφορείται «Ωράριο λειτουργίας» ορίζει ότι:

α. Ο σταθµός λειτουργεί καθηµερινά είκοσι (20) ώρες, και συγκεκριµένα από τις 06:00 π.µ. ως τις 02:00 π.µ.

της εποµένης.

β. Η πρόσβαση πεζών από τις εισόδους-εξόδους της πλατείας (κλιµακοστάσιο και ανελκυστήρας) θα είναι

δυνατή από τις 06:00 π.µ. ως τις 9:00 µ.µ. Τις υπόλοιπες ώρες η πρόσβαση δεν θα γίνεται από αυτές τις

εισόδους-εξόδους.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Β. Τροποποιήσεις Κανονισµού ως προς το ωράριο λειτουργίας του σταθµού



Με τις υπ’ αριθ. 556/2012 και 250/2015 κανονιστικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τροποποιήθηκε η

υπ’ αριθ. 87/2012 προηγούµενη απόφασή του, ως προς το ωράριο λειτουργίας (άρθρο 2). Η πλέον πρόσφατη (και

ισχύουσα σήµερα) απόφαση ορίζει ότι:

α. Ο σταθµός λειτουργεί από ∆ευτέρα ως Παρασκευή, εκτός των επίσηµων αργιών, από τις 07:45 ως τις

23:45 και το Σάββατο από τις 08:00 ως τις 16:00.

β. Για την εξυπηρέτηση των κατόχων µόνιµων θέσεων χορηγείται µε την καταβολή εγγύησης καλής χρήσης

ύψους είκοσι πέντε (25) ευρώ (€), τηλεχειριστήριο, προκειµένου να έχουν πρόσβαση όλο το 24ωρο.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

Γ.1 Πρόταση τροποποίησης Κανονισµού ως προς το ωράριο λειτουργίας του σταθµού

Επειδή κατά  τους  θερινούς  µήνες  τα  εµπορικά  καταστήµατα  και  κυρίως  τα  καταστήµατα  αναψυχής  στην

κεντρική περιοχή του οικισµού εξυπηρετούν τους πολίτες πολύ περισσότερες ώρες της ηµέρας το Σάββατο και

επιπλέον έχει θεσµοθετηθεί η λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων συγκεκριµένες Κυριακές του έτους, µε

την παρούσα προτείνεται τροποποίηση του ισχύοντος ως άνω ωραρίου λειτουργίας του υπόγειου σταθµού

αυτοκινήτων  της  πλατείας  Παραµάνα  (άρθρο  2  του  Κανονισµού  λειτουργίας  υπόγειου  σταθµού

αυτοκινήτων, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε αριθ. 250/2015), ώστε να

εξυπηρετούνται οι πολίτες που επισκέπτονται τα εµπορικά καταστήµατα και τα καταστήµατα αναψυχής του

οικισµού.

Το προτεινόµενο νέο ωράριο λειτουργίας του υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων είναι το εξής:

α. ∆ευτέρα ως Σάββατο (εκτός των επίσηµων αργιών): από 07:45 ως 23:45, και

β. Κυριακή (όταν είναι ανοικτά τα εµπορικά καταστήµατα): από 07:45 ως 15:45.

Η ισχύς του προτεινόµενου ωραρίου και των προτεινόµενων τελών στάθµευσης θα αρχίσει αµέσως µετά την

ανάρτηση της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης πρότεινε ο υπόγειος σταθµός αυτοκινήτων να είναι ανοιχτός όλες

της Κυριακές ενώ ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σφονδύλας ∆ηµήτριος  καµία Κυριακή.

Στο σηµείο  αυτό  ο  Πρόεδρος  επισήµανε  την υπ.  αριθ.  44/2017 σχετική απόφαση του  Συµβουλίου  της

∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί οµόφωνα υπέρ της τροποποίησης του

Κανονισµού Λειτουργίας του υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων πλατείας Παραµάνα του οικισµού Θέρµης ως

προς το ωράριο λειτουργίας (άρθρο 2), σύµφωνα µε την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά και να διαµορφώσουν την

εισήγησή τους προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε  τις διατάξεις του άρθρ. 73 του Ν. 3852/2010,

όπου αναφέρονται αναλυτικά οι εισηγητικές αρµοδιότητες της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του

Προέδρου και της Υπηρεσίας, την  υπ. Αριθ. 44/2017 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας

Θέρµης, καθώς επίσης και τις διατάξεις  του  άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και τις προηγούµενες αποφάσεις

                     
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  µε πλειοψηφία

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του υπόγειου σταθµού

αυτοκινήτων πλατείας Παραµάνα του οικισµού Θέρµης ως προς το ωράριο λειτουργίας (άρθρο 2) ως εξής:

α. ∆ευτέρα ως Σάββατο (εκτός των επίσηµων αργιών): από 07:45 ως 23:45, και

β. Κυριακή (όταν είναι ανοικτά τα εµπορικά καταστήµατα): από 07:45 ως 15:45.

∆ιαφωνούν οι ∆.Σ. κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης καθώς θεωρεί ότι ο υπόγειος σταθµός αυτοκινήτων πρέπει να

είναι ανοιχτός όλες της Κυριακές και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σφονδύλας ∆ηµήτριος καθώς θεωρεί ότι



πρέπει να είναι κλειστός όλες  τις  Κυριακή.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και στην ιστοσελίδα του
∆ήµου πριν την υποβολή της στο ∆.Σ.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 17/2017

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                           Ακριβές απόσπασµα
                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                        ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ


