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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 26/23-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 

Αριθµ. Απόφ. 462/2013      ΘΕΜΑ :  «Χορήγηση αδειών 

στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου και 
πεζοδρόµου για την εξυπηρέτηση της 

εισόδου και της εξόδου οχηµάτων σε 
ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης εκτός 

οδού των οικισµών του ∆ήµου 

Θέρµης» 

  

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 23η-10-2013 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από 
την υπ’ αριθ. 43743/18-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που 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 20 δηλαδή : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1. Κουγιάµης Αργύριος, Πρόεδρος ∆.Σ. 1.  Αντωνίου Αντώνιος 

2.  Αναγνώστου Πασχάλης 2. Βασιλειάδου Σοφία  

3.  Αποστόλου Στυλιανός 3. Γιαννακίδου Κυριακή  

4. Βεζυρτζής Νικόλαος (απεχώρησε µετά τη 
συζήτηση του 1ου εκτός ηµερήσιας διάταξης 
θέµατος) 

4. Γκρόζος Παναγιώτης  

5.  Βογιατζής ∆ηµήτριος (απεχώρησε µετά τη 
συζήτηση των εκτός ηµερήσιας διάταξης 
θεµάτων) 

5. Ηρακλής Βασίλειος (προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 1ου εκτός ηµερήσιας 
διάταξης θέµατος) 

6. Γκουστίλης Θεόδωρος 6. Καπουσούζη Μαριάνθη  

7.  Γακούδη Βασιλική 7. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 

8. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 8. Μπίκος Κωνσταντίνος 

9.  Καρκατζίνος Νικόλαος 9. Παπαφιλίππου Νικόλαος  

10.  Κοντοπίδης Γεώργιος  10. Σαµαράς Νικηφόρος  

11.  Κουγιουµτζίδης Σταύρος (απεχώρησε κατά 
τη συζήτηση του 1ου εκτός ηµερήσιας 
διάταξης θέµατος) 

11. Τριανταφυλλίδης Παύλος  

12. Μουστάκας Βασίλειος  12. Τσιλιάς Χρήστος  

13. Πονερίδης Παναγιώτης   13. Φάµελλος Σωκράτης 

14. Σαµαράς Σωκράτης    

15. Τιτέλης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.    

16. Στάθης Κωνσταντίνος   

17. Τσιολάκης Αριστόβουλος, Γραµµατέας ∆.Σ.    

18. Τσολάκης Απόστολος   

19. Χίνη ∆ήµητρα   

20. Χρυσοχόου Παύλος   

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, υπάλληλος του ∆ήµου 
Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Τα εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα συζητήθηκαν πριν από την ηµερήσια διάταξη σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 1Β.ν του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 
άρθρου 79 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006) οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα 
της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές  αποφάσεις, στο πλαίσιο της 
κείµενης νοµοθεσίας … για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και 
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων 
στάθµευσης των οχηµάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία µετρητών ή 
εγκαταστάσεων ρύθµισης της στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους. 
 

Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των ∆ήµων εισηγείται στο δηµοτικό 
συµβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαµερίσµατος 
ή οικισµού, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διαµορφώνει την εισήγησή της, µετά από γνώµη του 
οικείου τοπικού συµβουλίου. 
 

Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 52 παρ. 1 του  Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κ.Ο.Κ», «µέτρα, που 
αφορούν την ρύθµιση της κυκλοφορίας, τον καθορισµό µονοδρόµων, ποδηλατοδρόµων, και 
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την προτεραιότητα οδών, την αλλαγή διατοµής του 
οδοστρώµατος ή της οδού, τον προσδιορισµό και την λειτουργία των χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά τον καθορισµό χώρων στάθµευσης και την 
επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθµευσης, λαµβάνονται µε 
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε βάση µελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από 
τις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Οι κανονιστικές 
αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων που αφορούν  την κυκλοφορία, κοινοποιούνται στις 
κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας και στη ∆ηµοτική Αστυνοµία.  
 
Κατά τη συνεδρίαση της 12ης -06-2013 τέθηκαν υπόψη του συµβουλίου :  

- η από 22-05-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 
(Τµήµα Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων) του ∆ήµου Θέρµης σχετικά µε το αντικείµενο του θέµατος στην οποία 
διαλαµβάνονται γενικά οι προϋποθέσεις και ο τρόπος χορήγησης αδειών στιγµιαίας 
χρήσης πεζοδροµίου και πεζοδρόµου για την εξυπηρέτηση της εισόδου και της 
εξόδου οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης οχηµάτων εκτός οδού, εντός 
των οικισµών του ∆ήµου Θέρµης.  

- οι αποφάσεις των συµβουλίων ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου και 
συγκεκριµένα : 

o 22/2013 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης,  
o 7/2013 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου,  
o 1/2013 της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ραιδεστού,  
o 2/2013 της Τοπικής Κοινότητας Ταγαράδων,  
o 8/2013 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου,  
o 7/2013 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου, 
o 3/2013 της Τοπικής Κοινότητας Καρδίας,  
o 2/2013 της Τοπικής Κοινότητας Κ. Σχολαρίου,  
o 16/2013 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών,  
o 1/2013 της Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς και  
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o 1/2013 της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής  

- η υπ αριθµ. 218/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης µε την οποία 
εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση τελών στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου 
και πεζοδρόµου για την εξυπηρέτηση της εισόδου και της εξόδου οχηµάτων σε 
ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης εκτός οδού εντός των οικισµών του ∆ήµου Θέρµης 
έγκριση των Τελών και ∆ικαιωµάτων των ∆ηµοτικών κοιµητηρίων ∆ήµου Θέρµης ως 
εξής : 

o Για τη χορήγηση της άδειας επιβάλλεται στους ενδιαφερόµενους ετήσιο τέλος, 
το οποίο ανέρχεται σε €5,0/τ.µ. κοινόχρηστου χώρου. Ο χώρος επί του 
οποίου επιβάλλεται το τέλος προσδιορίζεται από το πλάτος του πεζοδροµίου 
και το συνολικό µήκος του υποβιβασµένου ή µη πεζοδροµίου 
(συµπεριλαµβανοµένου και του µήκους προσαρµογής σε περίπτωση 
υποβιβασµού). 

o Κατ’ εξαίρεση, η άδεια χορηγείται ατελώς σε αιτούντες που ανήκουν στις 
κατηγορίες των τριτέκνων µε οικογενειακό εισόδηµα λιγότερο των 25.000,00€, 
πολυτέκνων µε οικογενειακό εισόδηµα λιγότερο των 35.000,00€, άνεργων και 
απόρων µε οικογενειακό εισόδηµα λιγότερο των 8.000,00€ και ατόµων µε 
αναπηρία (εφόσον διαθέτουν αναπηρικό αυτοκίνητο), οπότε απαιτείται η 
προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών απόδειξής της ιδιότητας αυτής. 
Επίσης, η άδεια χορηγείται ατελώς σε περιπτώσεις δηµοτικών και δηµοσίων 
χρήσεων, εκκλησιών και Ν.Π.∆.∆. 

o ∆εν επιβάλλεται τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε περίπτωση µη 
ύπαρξης πεζοδροµίου έµπροσθεν της εισόδου-εξόδου για την οποία 
χορηγείται η άδεια 

o Στην περίπτωση διέλευσης από πεζόδροµο, το τέλος χρήσης υπολογίζεται 
από την Υπηρεσία µε βάση το µήκος της διαδροµής των οχηµάτων επί του 
πεζοδρόµου, για την προσπέλαση στον χώρο στάθµευσης και για πλάτος 
διαδροµής ίσο µε 3,0 µ. 

- η υπ αριθµ. 45/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Θέρµης µε την οποία 
εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης ως εξής :  
α. Το Τµήµα Σ.Κ.Υ.Ε.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  
χορηγεί άδειες στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου και άδειες διέλευσης από 
πεζοδρόµους ή οδούς ήπιας κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση της προσπέλασης 
(εισόδου και εξόδου) οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης οχηµάτων εκτός 
οδού, εντός των οικισµών του ∆ήµου Θέρµης και των περιοχών επέκτασής τους, 
όπου υπάρχει εγκεκριµένο και θεσµοθετηµένο ρυµοτοµικό σχέδιο. 

   Ως ιδιωτικοί χώροι στάθµευσης οχηµάτων εκτός οδού νοούνται: 
i. Οι χώροι στάθµευσης οχηµάτων σε πυλωτές, υπαίθριους ή 

στεγασµένους χώρους οικοδοµών, όπως προβλέπονται από την οικοδοµική 
άδεια της αρµόδιας πολεοδοµικής Υπηρεσίας. 

ii. Οι χώροι στάθµευσης εντός οικοπέδων, δοµηµένων ή αδόµητων, µε την 
προϋπόθεση ότι διατίθεται, αφενός επαρκής χώρος για τη στάθµευση των κατά 
περίπτωση οχηµάτων, και, αφετέρου, ο απαιτούµενος χώρος για τους ελιγµούς 
εισόδου-εξόδου. Ειδικά για την περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων ο χώρος 
στάθµευσης εντός του οικοπέδου πρέπει να έχει ελάχιστες διαστάσεις 2,50 µ. 
(πλάτος) x 5,0 µ. (µήκος) και επαρκές ελεύθερο ύψος. 

β. Για κάθε οικοδοµή επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης µέχρι δύο τµηµάτων 
πεζοδροµίου για την είσοδο και έξοδο οχηµάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθµευσης εκτός 
οδού, των οποίων το πλάτος δεν θα υπερβαίνει τα 3,0 µ. (µη συµπεριλαµβανοµένων 
των µηκών προσαρµογής του κεκλιµένου επιπέδου, το µήκος των οποίων δεν θα 
υπερβαίνει το 1,0 µ. εκατέρωθεν). Κατ’ εξαίρεση, εφόσον υπάρχει βεβαιωµένη ανάγκη 
από την Υπηρεσία, είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης επιπλέον τµηµάτων του 
πεζοδροµίου, κατά περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη : 
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i. την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και τη διατήρηση 

ελεύθερων χώρων πεζοδροµίων για την κίνηση των πεζών 
ii. το µέγεθος του οικοπέδου και των κτιρίων 
iii. τον αριθµό των εξυπηρετουµένων κατοικιών (µέχρι µία θέση στάθµευσης 

ανά κατοικία), και 
iv. τον αριθµό των θέσεων στάθµευσης που δεσµεύονται εντός του 

οικοπέδου (υπόγειων και στεγασµένων), σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια. 
γ. Σε περίπτωση ύπαρξης κατασκευασµένου πεζοδροµίου κατά µήκος της 
εισόδου-εξόδου, κατασκευάζεται κεκλιµένο επίπεδο (ράµπα) µε υποβάθµιση του 
κρασπέδου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, µε µέριµνα και δαπάνη του 
ενδιαφεροµένου. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια εκδίδεται µετά από έλεγχο εκ 
µέρους της Υπηρεσίας της ορθής κατασκευής του κεκλιµένου επιπέδου. 
 ∆εν απαιτείται κατασκευή κεκλιµένου επιπέδου αν το ύψος του κρασπέδου 
είναι µικρότερο των 8 εκ. από το οδόστρωµα. 
δ. Για την έκδοση της άδειας η Υπηρεσία ζητά τη γνωµοδότηση του αρµόδιου 
Τµήµατος Τροχαίας, το οποίο θα βεβαιώνει ότι δεν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της 
κυκλοφορίας των πεζών ή τροχοφόρων, που επιβάλλουν τη µη χορήγηση αυτής. Σε 
περίπτωση µη ανταπόκρισης της Τροχαίας εντός 15 ηµερών, η άδεια χορηγείται και 
χωρίς τη γνωµοδότησή της, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας και 
της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
ε. Η αίτηση του ενδιαφερόµενου υπογράφεται από όλους τους ιδιοκτήτες των 
κτισµάτων του οικοπέδου που θα εξυπηρετηθεί από την παραχώρηση της χρήσης 
του πεζοδροµίου, ή από έναν από αυτούς, οπότε θα συνοδεύεται από Υπεύθυνες 
∆ηλώσεις των υπολοίπων, µε τις οποίες θα δηλώνεται αφενός ότι η αίτηση γίνεται 
και εξ ονόµατός τους και, αφετέρου, ότι γνωρίζουν όλα τα στοιχεία της αίτησης. 
Επίσης, η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία, 
όπως αυτά αναγράφονται στο ειδικό πληροφοριακό έντυπο της Υπηρεσίας. 
στ. Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να τοποθετήσουν, µε δαπάνη τους, κατάλληλη 
πινακίδα σήµανσης για την υπόδειξη της εισόδου- εξόδου οχηµάτων (πινακίδα Ρ-40 
του Κ.Ο.Κ.), στην οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός της χορηγηθείσας 
άδειας. Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση σταθερών ή κινητών εµποδίων (αλυσίδες, 
κολωνάκια κ.λ.π.) επί του οδοστρώµατος ή του πεζοδροµίου, σύµφωνα µε το άρθρο 
48 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α). Σε περίπτωση τοποθέτησης σταθερών ή κινητών 
εµποδίων, η ∆ηµοτική Αστυνοµία Θέρµης θα προβαίνει σε όλες τις νόµιµες ενέργειες. 
ζ. Σε περίπτωση ισογείου καταστήµατος ή άλλου χώρου που έχει κατασκευαστεί 
για διαφορετική χρήση, και το οποίο πρόκειται να µετατραπεί σε χώρο στάθµευσης, 
απαιτείται επιπλέον προσκόµιση της σχετικής άδειας αλλαγής χρήσης από τη 
∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θέρµης. 
η. Η χορηγηθείσα άδεια θα ανανεώνεται ετησίως µε την υποβολή αίτησης στη 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης, η οποία θα συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση του (των) αιτούντος (ων) ότι δεν έχουν µεταβληθεί τα στοιχεία 
που υποβλήθηκαν µε την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων 
γίνεται εκ νέου ο έλεγχος από την Υπηρεσία και χορηγείται νέα άδεια αν συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις της παρούσας. 
θ. Ο ∆ήµος δε δεσµεύεται για χορήγηση άδειας, σε περιπτώσεις τροποποιήσεων 
των οικοδοµικών αδειών, που περιλαµβάνουν εκ των υστέρων νοµιµοποίηση 
θέσεων στάθµευσης. 
ι. Σε περίπτωση µη έκδοσης της απαιτούµενης ως άνω άδειας, ο ∆ήµος Θέρµης 
επιφυλάσσεται να λάβει κάθε νόµιµο µέτρο για την επιβολή αυτής της υποχρέωσης. 
ια. Το   ύψος   του   ετήσιου   τέλους   που   θα     επιβληθεί    καθώς και τον   
τρόπο  υπολογισµού  του    θα εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µε σχετική 
απόφαση που θα λάβει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου λόγω αρµοδιότητας.  
 Κατ’ εξαίρεση, η άδεια προτείνεται να  χορηγείται ατελώς σε αιτούντες που 
ανήκουν στις κατηγορίες των τριτέκνων, πολυτέκνων και ατόµων µε αναπηρία 
(εφόσον διαθέτουν αναπηρικό αυτοκίνητο), οπότε απαιτείται η προσκόµιση των  
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απαραίτητων δικαιολογητικών απόδειξής της ιδιότητας αυτής. Επίσης, η άδεια 
προτείνεται να  χορηγείται ατελώς σε περιπτώσεις δηµοτικών και δηµοσίων 
χρήσεων, εκκλησιών και Ν.Π.∆.∆. 
 Προτείνεται επίσης να µην  επιβάλλεται τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε 
περίπτωση µη ύπαρξης πεζοδροµίου έµπροσθεν της εισόδου-εξόδου για την οποία 
χορηγείται η άδεια. 
ιβ. Σε περίπτωση κατά την οποία εκλείψουν οι προϋποθέσεις, µε βάση τις οποίες 
χορηγήθηκε η άδεια, ο ∆ήµος την ανακαλεί και αν έχουν πραγµατοποιηθεί εργασίες 
στο πεζοδρόµιο (υποβάθµιση κρασπέδου, κεκλιµένο πεζοδρόµιο), αυτό 
αποκαθίσταται µε µέριµνα και δαπάνη του ιδιοκτήτη. Επίσης, σε περίπτωση κατά 
την οποία εκλείψουν οι προϋποθέσεις ατέλειας κατά τη χορήγηση της άδειας, ο 
∆ήµος επιβάλλει τα ισχύοντα τέλη κατά την ανανέωσή της. 
 ιγ. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, καταργούνται: (α) οι υπ’ 
αριθ.  261/1999 και 552/2007 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, ως 
προς το  µέρος τους που αφορά την παραχώρηση της χρήσης πεζοδροµίων για 
την ανάγκη  διέλευσης οχηµάτων σε χώρους στάθµευσης µέσα σε ιδιοκτησίες, (β) η 
υπ’ αριθ.  335/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, και (γ) η υπ’ 
αριθ. 191/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Μίκρας. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ αριθµ. 228/2013 απόφασή του ανέβαλε τη συζήτηση του 
θέµατος προκειµένου να επανεξεταστεί από τα συµβούλια των ∆ηµοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων, καθώς είχαν εκφραστεί αρνητικές γνώµες.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου  
Α. τις νέες αποφάσεις που ελήφθησαν από τα συµβούλια των ∆ηµοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων του ∆ήµου και συγκεκριµένα  

o 99/2013 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης,  
o 22/2013 της Τοπικής Κοινότητας Ταγαράδων,  
o 30/2013 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου,  
o 20/2013 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου, 
o 16/2013 της Τοπικής Κοινότητας Καρδίας,  
o 12/2013 της Τοπικής Κοινότητας Κ. Σχολαρίου,  
o 34/2013 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών,  
o 8/2013 της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής  
o 24/2013 της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου 
o 17/2013 της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής.  

 
Β. την από 09-10-2013 νέα συµπληρωµατική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην οποία 
γίνεται µνεία στην υπ αριθµ. 523/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης όπου 
καθορίστηκε ενιαίο τέλος για τη διέλευση οχηµάτων από τα πεζοδρόµια σε ιδιωτικούς 
χώρους στάθµευσης, για όλες τις ζώνες και όλους τους οικισµούς του ∆ήµου, το οποίο 
ανέρχεται σε 7,00 €/τ.µ. ετησίως καθώς και στις υπ ατιθµ. 34/2013 και 8/2013 γνωµοδοτήσεις 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών και Τοπικής Κοινότητας Αγ. Παρασκευής, που είναι 
πλέον θετικές.  
 
Γ. την υπ αριθµ. 76/2013 εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, τις αποφάσεις των συµβουλίων 
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και τις 
αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του 
Ν. 3852/2010   
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα 

 
 
 
Καθορίζει τη διαδικασία και το τέλος για τη χορήγηση αδειών στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου 
και πεζοδρόµου για την εξυπηρέτηση της εισόδου και της εξόδου οχηµάτων σε ιδιωτικούς 
χώρους στάθµευσης εκτός οδού εντός των οικισµών του ∆ήµου Θέρµης ως εξής :  
α. Το Τµήµα Σ.Κ.Υ.Ε.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  χορηγεί 
άδειες στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου και άδειες διέλευσης από πεζοδρόµους ή οδούς ήπιας 
κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση της προσπέλασης (εισόδου και εξόδου) οχηµάτων σε 
ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης οχηµάτων εκτός οδού, εντός των οικισµών του ∆ήµου 
Θέρµης και των περιοχών επέκτασής τους, όπου υπάρχει εγκεκριµένο και θεσµοθετηµένο 
ρυµοτοµικό σχέδιο. 
Ως ιδιωτικοί χώροι στάθµευσης οχηµάτων εκτός οδού νοούνται: 
i. Οι χώροι στάθµευσης οχηµάτων σε πυλωτές, υπαίθριους ή στεγασµένους χώρους 
οικοδοµών, όπως προβλέπονται από την οικοδοµική άδεια της αρµόδιας πολεοδοµικής 
Υπηρεσίας. 
ii. Οι χώροι στάθµευσης εντός οικοπέδων, δοµηµένων ή αδόµητων, µε την προϋπόθεση ότι 
διατίθεται, αφενός επαρκής χώρος για τη στάθµευση των κατά περίπτωση οχηµάτων, και, 
αφετέρου, ο απαιτούµενος χώρος για τους ελιγµούς εισόδου-εξόδου. Ειδικά για την περίπτωση 
επιβατικών αυτοκινήτων ο χώρος στάθµευσης εντός του οικοπέδου πρέπει να έχει ελάχιστες 
διαστάσεις 2,50 µ. (πλάτος) x 5,0 µ. (µήκος) και επαρκές ελεύθερο ύψος. 
β. Για κάθε οικοδοµή επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης µέχρι δύο τµηµάτων 
πεζοδροµίου για την είσοδο και έξοδο οχηµάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθµευσης εκτός οδού, των 
οποίων το πλάτος δεν θα υπερβαίνει τα 3,0 µ. (µη συµπεριλαµβανοµένων των µηκών 
προσαρµογής του κεκλιµένου επιπέδου, το µήκος των οποίων δεν θα υπερβαίνει το 1,0 µ. 
εκατέρωθεν). Κατ’ εξαίρεση, εφόσον υπάρχει βεβαιωµένη ανάγκη από την Υπηρεσία, είναι 
δυνατή η παραχώρηση της χρήσης επιπλέον τµηµάτων του πεζοδροµίου, κατά περίπτωση, 
λαµβάνοντας υπόψη: 
i. την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και τη διατήρηση ελεύθερων χώρων 
πεζοδροµίων για την κίνηση των πεζών 
ii. το µέγεθος του οικοπέδου και των κτιρίων 
iii. τον αριθµό των εξυπηρετουµένων κατοικιών (µέχρι µία θέση στάθµευσης ανά κατοικία), και 
iv. τον αριθµό των θέσεων στάθµευσης που δεσµεύονται εντός του οικοπέδου (υπόγειων και 
στεγασµένων), σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια. 
γ. Σε περίπτωση ύπαρξης κατασκευασµένου πεζοδροµίου κατά µήκος της εισόδου-
εξόδου, κατασκευάζεται κεκλιµένο επίπεδο (ράµπα) µε υποβάθµιση του κρασπέδου, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, µε µέριµνα και δαπάνη του ενδιαφεροµένου. Στην 
περίπτωση αυτή, η άδεια εκδίδεται µετά από έλεγχο εκ µέρους της Υπηρεσίας της ορθής 
κατασκευής του κεκλιµένου επιπέδου. 
∆εν απαιτείται κατασκευή κεκλιµένου επιπέδου αν το ύψος του κρασπέδου είναι µικρότερο 
των 8 εκ. από το οδόστρωµα. 
δ. Για την έκδοση της άδειας η Υπηρεσία ζητά τη γνωµοδότηση του αρµόδιου Τµήµατος 
Τροχαίας, το οποίο θα βεβαιώνει ότι δεν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας των 
πεζών ή τροχοφόρων, που επιβάλλουν τη µη χορήγηση αυτής. Σε περίπτωση µη 
ανταπόκρισης της Τροχαίας εντός 15 ηµερών, η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωµοδότησή 
της, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας και της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
ε. Η αίτηση του ενδιαφερόµενου υπογράφεται από όλους τους ιδιοκτήτες των κτισµάτων 
του οικοπέδου που θα εξυπηρετηθεί από την παραχώρηση της χρήσης του πεζοδροµίου, ή 
από έναν από αυτούς, οπότε θα συνοδεύεται από Υπεύθυνες ∆ηλώσεις των υπολοίπων, µε 
τις οποίες θα δηλώνεται αφενός ότι η αίτηση γίνεται και εξ ονόµατός τους και, αφετέρου, ότι 
γνωρίζουν όλα τα στοιχεία της αίτησης. Επίσης, η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά και στοιχεία, όπως αυτά αναγράφονται στο ειδικό πληροφοριακό έντυπο της 
Υπηρεσίας. 
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στ. Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να τοποθετήσουν, µε δαπάνη τους, κατάλληλη 
πινακίδα σήµανσης για την υπόδειξη της εισόδου- εξόδου οχηµάτων (πινακίδα Ρ-40 του 
Κ.Ο.Κ.), στην οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός της χορηγηθείσας άδειας. 
Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση σταθερών ή κινητών εµποδίων (αλυσίδες, κολωνάκια κ.λ.π.) 
επί του οδοστρώµατος ή του πεζοδροµίου, σύµφωνα µε το άρθρο 48 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 
57 Α). Σε περίπτωση τοποθέτησης σταθερών ή κινητών εµποδίων, η ∆ηµοτική Αστυνοµία 
Θέρµης θα προβαίνει σε όλες τις νόµιµες ενέργειες. 
ζ. Σε περίπτωση ισογείου καταστήµατος ή άλλου χώρου που έχει κατασκευαστεί για 
διαφορετική χρήση, και το οποίο πρόκειται να µετατραπεί σε χώρο στάθµευσης, απαιτείται 
επιπλέον προσκόµιση της σχετικής άδειας αλλαγής χρήσης από τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας 
του ∆ήµου Θέρµης. 
η. Η χορηγηθείσα άδεια θα ανανεώνεται ετησίως µε την υποβολή αίτησης στη 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης, η οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνη 
δήλωση του (των) αιτούντος (ων) ότι δεν έχουν µεταβληθεί τα στοιχεία που υποβλήθηκαν µε 
την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων γίνεται εκ νέου ο έλεγχος από 
την Υπηρεσία και χορηγείται νέα άδεια αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας. 
θ. Ο ∆ήµος δε δεσµεύεται για χορήγηση άδειας, σε περιπτώσεις τροποποιήσεων των 
οικοδοµικών αδειών, που περιλαµβάνουν εκ των υστέρων νοµιµοποίηση θέσεων 
στάθµευσης. 
ι. Σε περίπτωση µη έκδοσης της απαιτούµενης ως άνω άδειας, ο ∆ήµος Θέρµης 
επιφυλάσσεται να λάβει κάθε νόµιµο µέτρο για την επιβολή αυτής της υποχρέωσης. 
ια. Το   ύψος   του   ετήσιου   τέλους για τη χορήγηση της άδειας καθορίζεται ως εξής :  
o Για τη χορήγηση της άδειας επιβάλλεται στους ενδιαφερόµενους ετήσιο τέλος, το 
οποίο ανέρχεται σε 5,0 €/τ.µ. κοινόχρηστου χώρου. Ο χώρος επί του οποίου επιβάλλεται το 
τέλος προσδιορίζεται από το πλάτος του πεζοδροµίου και το συνολικό µήκος του 
υποβιβασµένου ή µη πεζοδροµίου (συµπεριλαµβανοµένου και του µήκους προσαρµογής σε 
περίπτωση υποβιβασµού). 
o Κατ’ εξαίρεση, η άδεια χορηγείται ατελώς σε αιτούντες που ανήκουν στις κατηγορίες 
των τριτέκνων µε οικογενειακό εισόδηµα λιγότερο των 25.000,00€, πολυτέκνων µε 
οικογενειακό εισόδηµα λιγότερο των 35.000,00€, άνεργων και απόρων µε οικογενειακό 
εισόδηµα λιγότερο των 8.000,00€ και ατόµων µε αναπηρία (εφόσον διαθέτουν αναπηρικό 
αυτοκίνητο), οπότε απαιτείται η προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών απόδειξής της 
ιδιότητας αυτής. Επίσης, η άδεια χορηγείται ατελώς σε περιπτώσεις δηµοτικών και δηµοσίων 
χρήσεων, εκκλησιών και Ν.Π.∆.∆. 
o ∆εν επιβάλλεται τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε περίπτωση µη ύπαρξης 
πεζοδροµίου έµπροσθεν της εισόδου-εξόδου για την οποία χορηγείται η άδεια 
o Στην περίπτωση διέλευσης από πεζόδροµο, το τέλος χρήσης υπολογίζεται από την 
Υπηρεσία µε βάση το µήκος της διαδροµής των οχηµάτων επί του πεζοδρόµου, για την 
προσπέλαση στον χώρο στάθµευσης και για πλάτος διαδροµής ίσο µε 3,0 µ. 
ιβ. Σε περίπτωση κατά την οποία εκλείψουν οι προϋποθέσεις, µε βάση τις οποίες 
χορηγήθηκε η άδεια, ο ∆ήµος την ανακαλεί και αν έχουν πραγµατοποιηθεί εργασίες στο 
πεζοδρόµιο (υποβάθµιση κρασπέδου, κεκλιµένο πεζοδρόµιο), αυτό αποκαθίσταται µε 
µέριµνα και δαπάνη του ιδιοκτήτη. Επίσης, σε περίπτωση κατά την οποία εκλείψουν οι 
προϋποθέσεις ατέλειας κατά τη χορήγηση της άδειας, ο ∆ήµος επιβάλλει τα ισχύοντα τέλη 
κατά την ανανέωσή της. 
ιγ. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, καταργούνται: (α) οι υπ αριθµ. 
261/1999 και 552/2007 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, ως προς το µέρος τους  
που αφορά την παραχώρηση της χρήσης πεζοδροµίων για την ανάγκη διέλευσης οχηµάτων 
σε χώρους στάθµευσης µέσα σε ιδιοκτησίες, (β) η υπ αριθµ. 335/2012 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, και (γ) η υπ αριθµ. 191/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Μίκρας.  
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Η παρούσα απόφαση : 
Α. να κοινοποιηθεί προς κάθε  εµπλεκόµενο  οργανισµό  ή  Υπηρεσία, προς  το Τµήµα 
Τροχαίας Θέρµης και τη ∆ηµοτική Αστυνοµία Θέρµης  
Β. να δηµοσιευθεί σε µία τουλάχιστον  τοπική  εφηµερίδα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
79 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και  
Γ. να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 462/2013. 
 
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. 

 

 

                    ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


