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Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2017
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 24/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων πλατείας Παραµάνα του
οικισµού Θέρµης.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 30η Οκτωβρίου  2017  ηµέρα της εβδοµάδας

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

µετά από την αριθµ. 38524/25-10-2017  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 5  µέλη, ήτοι:

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

2. Γκιζάρης Στέργιος 2. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα

3. Ζελιλίδης ∆αµιανός 3. Ιωσηφίδης Ιωάννης

4. Χρυσοχόου Παύλος 4. Σφονδύλας ∆ηµήτριος

5. Σαραφιανός Χρήστος

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 05-09-2017 σχετική εισήγηση του

Γραφείου ∆ηµάρχου  στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Α. Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων 

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 4 του ως άνω Κανονισµού, που τιτλοφορείται «Τέλη χρήσης των χώρων στάθµευσης» καθορίζει την

κατηγοριοποίηση των θέσεων στάθµευσης για την επιβολή τέλους στάθµευσης, καθώς και τις κατηγορίες και το

ύψος των επιβαλλόµενων τελών.

Με  τις  υπ’ αριθ.  556/2012,  250/2015  και  296/2017  Κανονιστικές  αποφάσεις  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου

τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του Κανονισµού ως προς το ωράριο λειτουργίας του σταθµού αυτοκινήτων.

Β. Τροποποίηση Κανονισµού ως προς τα τέλη χρήσης του σταθµού

Με τη συνηµµένη στην παρούσα υπ’ αριθ. 297/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τροποποιήθηκε η υπ’

αριθ. 87/2012 προηγούµενη απόφασή του, ως προς τα τέλη χρήσης του σταθµού (άρθρο 4).

Ωστόσο, κατά τον έλεγχο νοµιµότητας της ως άνω απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η αρµόδια Υπηρεσία

της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  αποφάνθηκε  ότι  ο  Κανονισµός  Λειτουργίας  του  σταθµού  δεν  πρέπει  να

περιλαµβάνει το ύψος των τελών στάθµευσης, αλλά απλώς «να θέτει κανόνες ή όρους και προϋποθέσεις για τη

ρύθµισή τους», µε βάση ερµηνεία της µε αριθ. 41/2007 (αριθ. πρωτ. 12243/14.6.2007) εγκυκλίου του Υπουργείου

Εσωτερικών.



Γ. Εισήγηση

Λαµβάνοντας υπόψη:

α. το  µε  αριθ.  πρωτ.  53599/29.8.2017 έγγραφο  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Μακεδονίας-

Θράκης/∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης, µε θέµα: «Έλεγχος νοµιµότητας της υπ’ αριθ. 297/2017 απόφασης του ∆.Σ.

του ∆ήµου Θέρµης», και

β. τη µε αριθ. 41/2007 (αριθ. πρωτ. 12243/14.6.2007) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

προτείνεται  η  τροποποίηση του  Κανονισµού  λειτουργίας  του  υπόγειου  σταθµού αυτοκινήτων  της  πλατείας

Παραµάνα του οικισµού Θέρµης και της µε αριθ. 87/2012 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς το

περιεχόµενο του άρθρου 4, που αφορά στα τέλη χρήσης του σταθµού. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 4 δεν θα

περιλαµβάνονται οικονοµικά στοιχεία των τελών στάθµευσης, δηλαδή το ύψος αυτών, αλλά µόνο περιγραφικά

στοιχεία, όπως οι διαφορετικές κατηγορίες των χρηστών στις οποίες θα υποβάλλονται τέλη στάθµευσης, οι

κατηγορίες των τελών στάθµευσης κ.λπ. Στο ίδιο άρθρο θα αναφέρεται ότι το ύψος των τελών στάθµευσης θα

καθορίζεται µε χωριστή απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από σχετική εισήγηση της Οικονοµικής

Επιτροπής του ∆ήµου.

Το περιεχόµενο του άρθρου 4 του Κανονισµού λειτουργίας του σταθµού αυτοκινήτων προτείνεται να έχει ως

ακολούθως:

«Άρθρο 4: Τέλη χρήσης του χώρου στάθµευσης

1. Οι θέσεις στάθµευσης του υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων της πλατείας Παραµάνα του οικισµού Θέρµης

του ∆ήµου Θέρµης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (α) εκατόν δέκα (110) θέσεις µε ωριαία ή ηµερήσια

χρέωση (από τις οποίες 3 θέσεις διατίθενται σε αυτοκίνητα ατόµων µε αναπηρία), και (β) πενήντα δύο (52)

θέσεις µε µηνιαία χρέωση.

2. Για τις θέσεις µε ωριαία χρέωση µπορεί να καθορίζεται διαφορετικό ύψος τελών στάθµευσης για τις

καθηµερινές,  τα  Σαββατοκύριακα  και  τις  αργίες.  Επίσης,  µπορεί  να  καθορίζεται  χρονικό  διάστηµα

στάθµευσης χωρίς καταβολή τέλους.

3. Για τα δίκυκλα µπορεί να καθορίζεται τέλος στάθµευσης µειωµένο έναντι των επιβατικών οχηµάτων.

4. Η παραµονή των οχηµάτων µε καταβολή ηµερήσιου τέλους στάθµευσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις

δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες. Μετά τις δεκαπέντε (15) ηµέρες καταβάλλεται ποσό ίσο µε το

µηνιαίο τέλος χρήσης του σταθµού.

5. Η υποβολή αίτησης για παροχή θέσης στάθµευσης µε µηνιαία χρέωση προϋποθέτει ελάχιστη διάρκεια

τρίµηνης χρήσης και προκαταβολή τέλους ίσου µε τη χρέωση δύο (2) µηνών.

6. Για  τους  εργαζόµενους  περιµετρικά της  πλατείας  Παραµάνα µπορεί  να  καθορίζεται  µειωµένο τέλος

µηνιαίας χρήσης του σταθµού αυτοκινήτων. Η υπαγωγή σε ειδική κατηγορία µηνιαίων τελών γίνεται

κατόπιν υποβολής σχετικών δικαιολογητικών (π.χ. βεβαιώσεων επιµελητηρίων, βεβαιώσεων εργοδοτών

κ.λπ.).

7. Το ύψος όλων των κατηγοριών τελών στάθµευσης καθορίζεται µε χωριστή απόφαση του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου, µετά από σχετική εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής.».

Μετά τα  παραπάνω, και  λαµβάνοντας υπόψη και τις  τροποποιητικές µε  αριθµούς  556/2012,  250/2015 και

296/2017 Κανονιστικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο Κανονισµός λειτουργίας του υπόγειου σταθµού

αυτοκινήτων του ∆ήµου Θέρµης τροποποιείται και κωδικοποιείται ως ακολούθως:

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΑΝΑ 

ΘΕΡΜΗΣ

Άρθρο 1ο: Γενικά

Ο υπόγειος σταθµός αυτοκινήτων του ∆ήµου Θέρµης στην πλατεία Παραµάνα του οικισµού Θέρµης της οµώνυµης

∆ηµοτικής Κοινότητας διαθέτει εκατόν εβδοµήντα δύο (172) θέσεις οι οποίες είναι χωροθετηµένες σε δύο (2)

υπόγεια επίπεδα.

Άρθρο 2ο: Ωράριο λειτουργίας

2.1 Ο υπόγειος σταθµός αυτοκινήτων της Πλατείας Παραµάνα λειτουργεί:

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.

2.2 Για την εξυπηρέτηση των κατόχων µονίµων θέσεων χορηγείται, µε την καταβολή εγγύησης καλής χρήσης

ύψους είκοσι πέντε ευρώ (€25,00) τηλεχειριστήριο, προκειµένου να έχουν πρόσβαση στα οχήµατά τους όλο

το 24ωρο.

2.3 Η πρόσβαση των πεζών από τις εισόδους της πλατείας Παραµάνα (κλιµακοστάσιο και ανελκυστήρας) θα

είναι δυνατή από τις 07:45 µέχρι τις 21:00 από ∆ευτέρα ως Σάββατο και από 07:45 ως 15:45 τις Κυριακές

που θα είναι ανοικτός ο σταθµός αυτοκινήτων. Τις υπόλοιπες ώρες δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στον

σταθµό από τις συγκεκριµένες εισόδους.

Άρθρο 3ο: ∆ικαίωµα στάθµευσης χωρίς την καταβολή τέλους στάθµευσης

3.1 Στον υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων και συγκεκριµένα στο δεύτερο υπόγειο επίπεδο διατίθενται δέκα (10)

θέσεις στις οποίες έχουν δικαίωµα στάθµευσης χωρίς την καταβολή τέλους δέκα συγκεκριµένες οικογένειες

που κατοικούν περιµετρικά της πλατείας Παραµάνα.

3.2 ∆ικαίωµα ωριαίας ή ηµερήσιας στάθµευσης χωρίς την καταβολή τέλους έχουν επίσης τα ειδικά οχήµατα των

ατόµων µε αναπηρία κινητικής µορφής άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), τα οποία είναι ειδικά

διαµορφωµένα για τη µετακίνησή τους.

Άρθρο 4ο: Τέλη χρήσης του χώρου στάθµευσης

4.1 Οι θέσεις στάθµευσης του υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων της πλατείας Παραµάνα του οικισµού Θέρµης του

∆ήµου Θέρµης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (α) εκατόν δέκα (110) θέσεις µε ωριαία ή ηµερήσια χρέωση

(από τις οποίες 3 θέσεις διατίθενται σε αυτοκίνητα ατόµων µε αναπηρία), και (β) πενήντα δύο (52) θέσεις µε

µηνιαία χρέωση.

4.2 Για τις  θέσεις  µε ωριαία χρέωση µπορεί  να  καθορίζεται  διαφορετικό  ύψος τελών στάθµευσης  για  τις

καθηµερινές,  τα  Σαββατοκύριακα  και  τις  αργίες.  Επίσης,  µπορεί  να  καθορίζεται  χρονικό  διάστηµα

στάθµευσης χωρίς καταβολή τέλους.

4.3 Για τα δίκυκλα µπορεί να καθορίζεται τέλος στάθµευσης µειωµένο έναντι των επιβατικών οχηµάτων.

4.4 Η παραµονή  των οχηµάτων µε  καταβολή ηµερήσιου τέλους  στάθµευσης δεν  µπορεί  να  υπερβαίνει  τις

δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες. Μετά τις δεκαπέντε (15) ηµέρες καταβάλλεται ποσό ίσο µε το µηνιαίο

τέλος χρήσης του σταθµού.

4.5 Η υποβολή  αίτησης  για παροχή  θέσης στάθµευσης µε  µηνιαία χρέωση προϋποθέτει  ελάχιστη διάρκεια

τρίµηνης χρήσης και προκαταβολή τέλους ίσου µε τη χρέωση δύο (2) µηνών.

4.6 Για τους εργαζόµενους περιµετρικά της πλατείας Παραµάνα µπορεί να καθορίζεται µειωµένο τέλος µηνιαίας

χρήσης  του  σταθµού  αυτοκινήτων.  Η  υπαγωγή  σε  ειδική  κατηγορία  µηνιαίων  τελών  γίνεται  κατόπιν

υποβολής σχετικών δικαιολογητικών (π.χ. βεβαιώσεων επιµελητηρίων, βεβαιώσεων εργοδοτών κ.λπ.).

4.7 Το  ύψος  όλων  των  κατηγοριών  τελών  στάθµευσης  καθορίζεται  µε  χωριστή  απόφαση  του  ∆ηµοτικού

Συµβουλίου, µετά από σχετική εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής.

Άρθρο 5ο: Όροι χρήσης του χώρου στάθµευσης

5.1 Η στάθµευση των επιβατικών οχηµάτων και των δικύκλων γίνεται εντός των ορίων κάθε θέσης.

5.2 Οι έχοντες το δικαίωµα µηνιαίας στάθµευσης οφείλουν να χρησιµοποιούν αποκλειστικά τη θέση που τους

διατίθεται.

5.3 Η  καταβολή  του  µηνιαίου  τέλους  γίνεται  υποχρεωτικά  τις  δέκα  (10)  πρώτες  ηµέρες  κάθε  µήνα.  Η

εκπρόθεσµη  καταβολή  επιφέρει  πρόστιµο  ίσο  µε  το  ήµισυ  της  εκάστοτε  χρέωσης,  το  οποίο  θα

συνυπολογίζεται στη χρέωση του επόµενου µήνα.

5.4 Σε περίπτωση µη καταβολής του µηνιαίου τέλους για περισσότερο από τρεις (3) µήνες το όχηµα θα θεωρείται

ότι έχει εγκαταλειφθεί και θα ξεκινά διαδικασία αποµάκρυνσής του από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία. Το κόστος

της αποµάκρυνσης θα επιβαρύνει τον κάτοχο του οχήµατος.5.5 Η  πρόκληση  φθορών  στην

υλικοτεχνική υποδοµή του χώρου από απρόσεκτη ή επικίνδυνη οδήγηση επιβαρύνει οικονοµικά τον υπαίτιο

πρόκλησης της φθοράς. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ∆ήµος Θέρµης επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε

προβλεπόµενου νοµίµου δικαιώµατός του.



5.6 Η διοίκηση  του  ∆ήµου  Θέρµης  και  οι  εργαζόµενοι  στον  χώρο στάθµευσης  αυτοκινήτων  της  πλατείας

Παραµάνα δεν φέρουν καµία ευθύνη για τυχόν φθορές που µπορεί να προκληθούν στα σταθµευµένα οχήµατα

από οποιαδήποτε αιτία, συµπεριλαµβανοµένων και των φυσικών καταστροφών και ιδίως από τρίτους.

5.7 Η Ελληνική Αστυνοµία ή η τυχόν ∆ηµοτική Αστυνοµία Θέρµης έχουν πλήρη δικαιοδοσία άσκησης των

αρµοδιοτήτων τους εντός του υπόγειου χώρου στάθµευσης, συµπεριλαµβανοµένης και της αρµοδιότητας

αποµάκρυνσης  εγκαταλειµµένων οχηµάτων ή ελέγχου οχηµάτων υπόπτων για  συµµετοχή σε αξιόποινες

πράξεις.

5.8 Ο υπόγειος σταθµός αυτοκινήτων του ∆ήµου Θέρµης στην πλατεία Παραµάνα διαθέτει  εικοσιτετράωρο

σύστηµα καταγραφής του χώρου (µαγνητοσκόπησης). Τα προϊόντα της καταγραφής θα διατίθενται µόνο στις

αρµόδιες Αρχές (π.χ. Ελληνική Αστυνοµία, ∆ικαστικές Αρχές), στην περίπτωση που συνδέονται µε την τέλεση

αξιόποινων πράξεων.

5.9 Η ωριαία, ολιγόωρη, ηµερήσια, ολιγοήµερη και µηνιαία χρήση του υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων της

πλατείας Παραµάνα του ∆ήµου Θέρµης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος

Κανονισµού,  ο  οποίος  θα  βρίσκεται  αναρτηµένος  εντός  του  σταθµού  και  θα  επιδίδεται  σε  κάθε

ενδιαφερόµενο.

Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από ......».

Η ισχύς του τροποποιηµένου Κανονισµού αρχίζει αµέσως µετά την ανάρτηση της απόφασης του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου στη  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.

Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος επισήµανε την υπ. αριθ. 58/2017 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, 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 του Γραφείου ∆ηµάρχου, την  υπ. Αριθ. 58/2017 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής

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

αποφάσεις

                     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  οµόφωνα

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

αυτοκινήτων πλατείας Παραµάνα του οικισµού Θέρµης, σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου ∆ηµάρχου.

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: 24/2017

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

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

                                                        ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ


