
 
 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 25/01-08-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
Αριθµ. Απόφ. 297/2017      ΘΕΜΑ :  «Τροποποίηση κανονισµού 

λειτουργίας του υπόγειου χώρου στάθµευσης 
αυτοκινήτων στην Πλατεία Παραµάνα ως προς 
τα τέλη χρήσης (άρθρο 4). 

  

Στον Τρίλοφο  και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Τριλόφου σήµερα την 01η-08-2017 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 20:00 µµ συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’ 
αριθ. 26263/28-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 27 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    

1  Γκουστίλης Θεόδωρος  Πρόεδρος  1. Ζελιλίδης ∆αµιανός 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
Αντιπρόεδρος 

2. Καραουλάνης ∆ηµήτριος 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆Σ 3. Μπίκος Κωνσταντίνος 

4 Αγοραστούδη Ευγενία 4. Πράτανος Απόστολος 

5 Αποστόλου Στυλιανό 5. Χρυσοχόου Παύλος 

6 Αναγνώστου Πασχάλη 6. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

7 Βογιατζής ∆ηµήτριος   

8 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

9 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

10 Γκιζάρης Στέργιος   

11 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

13 Καρκατζίνος Νικόλαος   

14 Κοντοπίδης Γεώργιος   

15 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

16 Κεφαλάς Ανέστης   

17 Λαγός Νικόλαος    

18 Λιάντας ∆ηµήτριος   

19 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 
αποχώρησε µετά από τη συζήτηση του 
2ου θέµατος. 

  

20 Μουστάκας Βασίλειος   

21 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)   

22 Πονερίδης Παναγιώτης    

ΑΔΑ: 6ΑΟΖΩΡΣ-ΨΡΣ



23 Σαµαράς Σωκράτης   

24 Σαραφιανός Χρήστος   

25 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

26 Τσολάκης Απόστολος   

27 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Το 1ο και 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί. 
 
 
Για τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος κλήθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Θέρµης κος Βογιατζής Σωτήριος µε το υπ αριθµ. 26338/28-07-2017 έγγραφο του 
Προέδρου του ∆.Σ., ο οποίος δεν παραστάθηκε.   
 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

µε την υπ αριθµ. 87/2012 (Α∆Α Β44ΜΩΡΣ-Λ3Λ) απόφασή του ενέκρινε τον κανονισµό 

λειτουργίας του υπόγειου σταθµού οχηµάτων της Πλατείας Παραµάνα στον οικισµό της 

Θέρµης.  

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού, που τιτλοφορείται «Τέλη χρήσης των χώρων 

στάθµευσης» ορίζει ότι: 

Για τις θέσεις µε ωριαία χρήση, το τέλος στάθµευσης καθορίζεται ως εξής: 

α. Για τα πρώτα τριάντα (30) λεπτά χρήσης δεν καταβάλλεται τέλος. 

β. Το υπόλοιπο µέχρι τη συµπλήρωση µιας (1) ώρας χρεώνεται µε 0,50 ευρώ. 

γ. Η ωριαία χρέωση ορίζεται στο ένα (1,00) ευρώ. 

δ. Τις Κυριακές: (i) από τις 06:00 ως τις 12:00 δεν καταβάλλεται τέλος, (ii) από τις 12:01 ως 

τις 05:59 π.µ. της ∆ευτέρας, η πρώτη ώρα είναι δωρεάν και κάθε επόµενη ώρα χρεώνεται 

µε ένα (1,00) ευρώ. 
  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου την από 26-06-2017 εισήγηση 

της επιστηµονικής συνεργάτιδας του ∆ηµάρχου κας Μαρίας Γρηγοριάδου  σύµφωνα 

µε την οποία προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του 

Κανονισµού λειτουργίας του υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων (Απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου 87/2012): 

Για τις θέσεις µε ωριαία χρήση, για όλες τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας του σταθµού 

αυτοκινήτων: 

α. Για την πρώτη (1) ώρα χρήσης του σταθµού αυτοκινήτων, δεν καταβάλλεται τέλος 

στάθµευσης. 

β. Για κάθε επόµενη ώρα το τέλος στάθµευσης ορίζεται στο ένα (1,00) ευρώ. 

γ. Μετά τις 21:00 δεν καταβάλλεται τέλος στάθµευσης. 

Το ηµερήσιο τέλος στάθµευσης επιβατικών οχηµάτων και δικύκλων παραµένει ως έχει στην παρ. 

2 του άρθρου 4 του Κανονισµού. 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου : 
- την υπ αριθµ. 44/2017 θετική γνωµοδότηση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Θέρµης  
- την υπ αριθµ. 443/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µε την οποία 
εισηγείται υπέρ της τροποποίησης του κανονισµού λειτουργίας του χώρου στάθµευσης 
αυτοκινήτων στην Πλατεία Παραµάνα όπως η ανωτέρω εισήγηση. 
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Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Κατά τη διαλογική συζήτηση του θέµατος ο ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης δήλωσε ότι 
συµφωνούν το µισάωρο να γίνει µία ώρα δωρεάν και πρέπει να υπάρχει αντικίνητρο ώστε να 
µη γίνεται κατάχρηση των θέσεων στάθµευσης καθώς ο χώρος είναι περιορισµένος. Θα 
έπρεπε το Σάββατο που είναι η λαϊκή να υπάρχει δίωρο δωρεάν στάθµευσης.  
 
Ο ∆.Σ. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος δήλωσε ότι διαφωνεί καθώς η χρήση του πάρκινγκ θα 
έπρεπε να είναι δωρεάν όλες τις ώρες και ηµέρες που είναι ανοιχτή η αγορά.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, την υπ αριθµ. 87/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την 
υπ αριθµ. 44/2017 απόφαση ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, την υπ αριθµ. 443/2017 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 
(Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       µε πλειοψηφία 
 
 

Τροποποιεί παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού λειτουργίας του υπόγειου σταθµού 

αυτοκινήτων (Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 87/2012) ως εξής: 

Για τις θέσεις µε ωριαία χρήση, για όλες τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας του σταθµού 

αυτοκινήτων: 

α. Για την πρώτη (1) ώρα χρήσης του σταθµού αυτοκινήτων, δεν καταβάλλεται τέλος 

στάθµευσης. 

β. Για κάθε επόµενη ώρα το τέλος στάθµευσης ορίζεται στο ένα (1,00) ευρώ. 

γ. Μετά τις 21:00 δεν καταβάλλεται τέλος στάθµευσης. 

Το ηµερήσιο τέλος στάθµευσης επιβατικών οχηµάτων και δικύκλων παραµένει ως έχει στην παρ. 

2 του άρθρου 4 του Κανονισµού. 

 
Κατά τη λοιπά ισχύει η υπ αριθµ. 87/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Η ισχύς του προτεινόµενου ωραρίου θα αρχίσει αµέσως µετά την ανάρτηση της απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
Η παρούσα απόφαση : 
Α. να κοινοποιηθεί προς κάθε  εµπλεκόµενο  οργανισµό  ή  Υπηρεσία και  
Β. να δηµοσιευθεί σε µία τουλάχιστον τοπική εφηµερίδα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
79 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 
 
Μειοψήφησε ο ∆.Σ. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 297/2017. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

                       ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
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