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

Αριθµ. Απόφασης. 18/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Ρυθµίσεις στάθµευσης στο κέντρο του οικισµού της Θέρµης.

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 2ο

θέµα   ηµερήσιας  διάταξης έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την  αρ. Πρωτ: 23210/07-07-2017  σχετική

εισήγηση του  Τµήµατος  Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών έργων της

∆ιεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου  µε  θέµα «Ρυθµίσεις στάθµευσης στο κέντρο του οικισµού της

Θέρµης» στην οποία αναφέρονται τα εξής : 

  “ Στην περιοχή του κέντρου του οικισµού της Θέρµης και συγκεκριµένα στην Πλατεία Παραµάνα και στις κάθετες

σ’ αυτήν οδούς Απ. & Γρ. Ταβάκη, Β. Ταβάκη, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ελ. Βενιζέλου έχουν διαµορφωθεί θέσεις

στάθµευσης σε εσοχές, µε τα έργα των αναπλάσεων και έχουν καθοριστεί ρυθµίσεις της στάθµευσης, οι οποίες

εγκρίθηκαν µε τις υπ’ αριθ. 25/2007 και 581/2012 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Οι ρυθµίσεις αυτές δεν

έχουν  υλοποιηθεί  στο  σύνολό  τους,  επειδή  περιλαµβάνουν  και  ρυθµίσεις  στο  όµορο  οδικό  δίκτυο,  θέµατα

διαχείρισης  της  στάθµευσης  και  άλλα  θέµατα  λειτουργίας  της  πλατείας  (θέσεις  φορτοεκφόρτωσης,  θέσεις

στάθµευσης δικύκλων κ.λπ.)  και  δεν έχουν ολοκληρωθεί  οι  απαιτούµενες διαδικασίες που περιλαµβάνουν την

προµήθεια  µηχανηµάτων  για  την  ελεγχόµενη στάθµευση,  προµήθεια  πινακίδων και  λοιπών  µέσων εφαρµογής

κυκλοφοριακών ρυθµίσεων.

   Ωστόσο,  επειδή παρατηρούνται σηµαντικά προβλήµατα στη λειτουργία της πλατείας λόγω της παράνοµης

στάθµευσης στις διασταυρώσεις των κόµβων της πλατείας και κυρίως σε σηµεία που η παράνοµη στάθµευση

παρακωλύει την κυκλοφορία και τους ελιγµούς των οχηµάτων και ιδιαίτερα των αστικών λεωφορείων και των

φορτηγών, ο δήµος µας, σε συνεργασία και µε το Τµήµα Τροχαίας και το Αστυνοµικό Τµήµα Θέρµης προωθεί την



υλοποίηση  ρυθµίσεων  για  τη  ρύθµιση της  παρά την  οδό  στάθµευσης,  σε  συνδυασµό  µε  επεµβάσεις  για  την

αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης σε συγκεκριµένα καίρια σηµεία.

Ειδικότερα, οι προτεινόµενες ρυθµίσεις και επεµβάσεις περιλαµβάνουν:

α. ρυθµίσεις του καθεστώτος στάθµευσης

β. επεµβάσεις για την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης

γ. καθορισµό ειδικών θέσεων στάθµευσης.

Α. Προτεινόµενες ρυθµίσεις στάθµευσης  

Με τις υπ’ αριθ. 25/2007 και 581/2012 κανονιστικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

αποφασίστηκε η εφαρµογή ελεγχόµενης στάθµευσης στα τµήµατα των οδών:

α. Απ. & Γρ. Ταβάκη, από την Πλατεία Παραµάνα µέχρι την οδό Καπετάν Χάψα

β. Ελ. Βενιζέλου, από την Πλατεία Παραµάνα µέχρι την οδό Μακρυγιάννη, στην πλευρά των περιττών 

αριθµών. Στο σύστηµα περιλαµβάνεται και µία θέση που βρίσκεται σ’ αυτό το οικοδοµικό τετράγωνο στην

πλευρά των αρτίων αριθµών.

γ. Ηρώων Πολυτεχνείου, από την Πλατεία Παραµάνα µέχρι την οδό Παπαναστασίου, στην πλευρά των 

περιττών αριθµών

δ. Πλατεία Παραµάνα, από την οδό Β. Ταβάκη ως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και από την οδό Ελ. 

Βενιζέλου ως την οδό Αγίου Νικολάου, στην πλευρά των οικοδοµικών τετραγώνων.

Συµπληρωµατικά µε τις παραπάνω ρυθµίσεις προτείνεται η επέκταση της ελεγχόµενης στάθµευσης και 

στα παραπάνω τµήµατα της Πλατείας Παραµάνα, στην πλευρά της πλατείας, σε θέσεις που δεν απαγορεύεται η 

στάθµευση από τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σε θέσεις που δεν χρησιµοποιούνται για 

άλλες χρήσεις (π.χ. θέσεις για φορτοεκφόρτωση).

Η ελεγχόµενη στάθµευση θα υλοποιηθεί όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συντήρησης και θέσης σε 

λειτουργία ή αντικατάστασης των µηχανηµάτων ή υλοποίησης άλλου συστήµατος ελέγχου της πληρωµής. Μέχρι

την έναρξη της εφαρµογής της θα επιτρέπεται η στάθµευση στα παραπάνω οδικά τµήµατα χωρίς περιορισµό.

Β. Επεµβάσεις για την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης  

Όπως προαναφέρθηκε, στην περιοχή της πλατείας Παραµάνα παρατηρούνται σηµαντικά προβλήµατα 

στην κυκλοφορία των οχηµάτων εξαιτίας της παράνοµης στάθµευσης και για τον λόγο αυτό προτείνονται οι 

ακόλουθες επεµβάσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου συντήρησης της πλατείας:

α. επεκτάσεις των πεζοδροµίων στις διασταυρώσεις,

β. διαµόρφωση των κόµβων στις συµβολές των οδών Ελληνικής Αεροπορίας & Αγίου Γεωργίου µε την 

Πλατεία καθώς και Αθανασίου ∆ιάκου & Ν. Πλαστήρα

γ. επεκτάσεις των πεζοδροµίων στις θέσεις των διαβάσεων πεζών, ώστε αφενός να αποτρέπεται η παράνοµη 

στάθµευση και αφετέρου οι πεζοί να είναι εκτεθειµένοι στο οδόστρωµα για µικρότερο µήκος κίνησης και 

λιγότερο χρόνο

δ. τοποθέτηση επαναφερόµενων πλαστικών πασσάλων, σε θέσεις που δεν θα υπάρχουν κατασκευές, για την 

αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης, π.χ. για την προστασία των διαβάσεων πεζών, ώστε η κίνηση των 

πεζών και των ΑΜΕΑ να είναι ανεµπόδιστη.

ε. µετατόπιση των κεκλιµένων επιπέδων (ραµπών) σύνδεσης της επιφάνειας του πεζοδροµίου µε το 

οδόστρωµα στις νέες θέσεις, όπου απαιτείται.

Οι παραπάνω επεµβάσεις φαίνονται στο συνηµµένο σχέδιο.

Γ. Μετατόπιση της πιάτσας των ΤΑΧΙ – Ειδικές θέσεις στάσης/στάθµευσης  



Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 5591/26.11.2015 (αρ. πρωτ. ∆ήµου 49747/02.12.2015) αίτηµα του Σωµατείου 

Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο ΕΡΜΗΣ» ζητείται από τον ∆ήµο µας η επέκταση της 

υφιστάµενης πιάτσας ΤΑΧΙ της πλατείας Παραµάνα κατά 3-4 επιπλέον θέσεις.

Με αφορµή το παραπάνω αίτηµα, προτείνεται η µεταφορά της πιάτσας των ΤΑΧΙ στην απέναντι πλευρά 

της πλατείας, όπου µπορεί να καθοριστεί µεγαλύτερος αριθµός θέσεων (από 4 σε 6 θέσεις στάθµευσης ΤΑΧΙ). 

Στην εσοχή µε τις θέσεις στάθµευσης στην πλευρά του οικοδοµικού τετραγώνου, όπου ήταν χωροθετηµένη η 

πιάτσα των ΤΑΧΙ και σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 581/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θέσεις 

φορτοεκφόρτωσης και θέσεις στάθµευσης δικύκλων, προτείνεται να χωροθετηθούν:

α. θέσεις στάθµευσης δικύκλων, από την Ηρώων Πολυτεχνείου και επί µήκους 10 µ.

β. δύο θέσεις φορτοεκφόρτωσης, επί µήκους 16 µ., και

γ.      θέσεις στάθµευσης δικύκλων επί µήκους 16 µ. και µέχρι την οδό ∆ηµητρίου & Καραολή.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται:

1. Κατάργηση της απαγόρευσης στάθµευσης και δηµιουργία θέσεων στάθµευσης οχηµάτων στα

τµήµατα της πλατείας Παραµάνα µεταξύ των οδών Β. Ταβάκη και Ηρώων Πολυτεχνείου και

µεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αγίου Νικολάου, στην πλευρά της πλατείας, όπως φαίνεται στο

συνηµµένο σχέδιο.

2. Εφαρµογή επεµβάσεων για την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης σε καίρια σηµεία της

πλατείας Παραµάνα του οικισµού της Θέρµης, όπως αυτά εµφανίζονται στο συνηµµένο σχέδιο,

µε  στόχο  την  αποτροπή  της  παρεµπόδισης  της  κίνησης  και  των  ελιγµών  των  αστικών

λεωφορείων και λοιπών οχηµάτων.

3. Μεταφορά  της  πιάτσας  των  ΤΑΧΙ  στην  απέναντι  πλευρά  της  πλατείας  Παραµάνα,  όπως

φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο και καθορισµός έξι θέσεων στάσης ΤΑΧΙ, και

4. Καθορισµός θέσεων στάθµευσης δικύκλων και φορτοεκφόρτωσης, όπως φαίνεται στο συνηµµένο

σχέδιο, στο τµήµα της πλατείας Παραµάνα µεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και ∆ηµητρίου

& Καραολή.

Στο  σηµείο αυτό  ο  Πρόεδρος  επισήµανε  την υπ.  αριθ.  47/2017 σχετική απόφαση του  Συµβουλίου  της

∆ηµοτικής  Κοινότητας  Θέρµης  σύµφωνα  µε  την  οποία  γνωµοδοτεί  οµόφωνα  υπέρ  των  ρυθµίσεων

στάθµευσης στο κέντρο του οικισµού της Θέρµης, σύµφωνα µε την εισήγηση της Υπηρεσίας, προτείνοντας

τις παρακάτω διορθώσεις : 

α) την µη αύξηση του πεζοδροµίου παραπλεύρως της εξόδου από το υπόγειο πάρκινγκ.
β)την αύξηση του πεζοδροµίου στη διάβαση µπροστά από το περίπτερο παραπλεύρως της εσοχής 

φορτοεκφόρτωσης αντί για την τοποθέτηση κώνων.
γ) την οριοθέτηση θέσης στάσης λεωφορείων για την επιβίβαση – αποβίβαση επιβατών (ΚΑΠΗ,σχολεία 

κ.τ.λ) επί της οδού Αγ. Νικολάου από την µεριά του ταχυδροµείου όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην 
πλατεία Παραµάνα.
δ)να ελεγχθεί το πλάτος των οδών στις παρεµβάσεις και τους στους κόµβους ώστε να µην παρεµποδίζεται η 

διέλευση των µεγαλύτερων οχηµάτων 
ε) να διαφυλαχθούν οι χώροι φορτοεκφόρτωσης και στάθµευσης µοτοσυκλετών µε µέσα αποτροπής 

παράνοµης στάθµευσης οχηµάτων  (αλυσίδες , κράσπεδα)
ζ)να ελεγχθεί η απρόσκοπτη κίνηση των πεζών σε όλες τις διαβάσεις 

η)να τοποθετηθεί εντός της πλατείας µία επιτύµβια στήλη για τον µεγάλο δωρητή του δήµου το όνοµα του

οποίου φέρει η πλατεία Παραµάνα.



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.

Κατά τη διαλογική συζήτηση ο ∆.Σ. Χρυσοχόου Παύλος είπε ότι για λόγους ασφάλειας και προστασίας του

Περιβάλλοντος διαφωνεί µε τις θέσεις στάσεις και στάθµευσης στην Πλατεία Παραµάνα, θεωρεί ότι πρέπει

να επιτραπούν µόνο θέσεις ελεγχόµενης  φορτοεκφόρτωσης και χρηµαταποστολών στις Τράπεζες.  

Να γίνει µεταφορά  της πιάτσας των ΤΑΧΙ επί της οδού Αγ. Νικολάου από την αριστερή πλευρά. Τέλος να

γίνει επέκταση της πλατείας και των κρασπέδων ώστε ο χώρος της πλατείας να είναι χώρος χωρίς κινδύνους

για τα παιδιά που παίζουν και τους πολίτες, επιπλέον γιατί υπάρχει και υπόγειο διώροφο πάρκινγκ για τη

στάθµευση των οχηµάτων. 

Η ∆.Σ. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα συµφωνεί µε την απαγόρευση της στάθµευσης στην πλατεία θεωρεί

όµως ότι πρέπει να υπάρχουν θέσεις για στάση των οχηµάτων.

Ο  ∆.Σ.  Ιωσηφίδης  Ιωάννης  συµφωνεί  µε  την  πρόταση  του  κ.  Χρυσοχόου  για  καµία  θέση  στάσης  και

στάθµευσης και για τη µεταφορά της πιάτσας των Ταξί επί της Αγ. Νικολάου. 

Ο ∆.Σ. Σφονδύλας ∆ηµήτριος επίσης συµφωνεί  µε την πρόταση του κ. Χρυσοχόου για καµία θέση στάσης

και  στάθµευσης  και  για  τη  µεταφορά  της  πιάτσας  των  Ταξί  επί  της  Αγ.  Νικολάου  ,  όµως  θα  πρέπει

µελλοντικά να γίνουν και κάποια σηµεία πεζόδροµοι περιµετρικά της πλατείας.

Τέλος ο Πρόεδρος κ. Σαµαράς Σωκράτης είπε ότι όσον αφορά την πρόταση του συµβουλίου της δηµοτικής

Κοινότητας  για  την  οριοθέτηση  θέσης  στάσης  λεωφορείων  για  την  επιβίβαση  –  αποβίβαση  επιβατών

(ΚΑΠΗ,σχολεία  κ.τ.λ)  επί  της  οδού  Αγ.  Νικολάου  από  την  µεριά  του  ταχυδροµείου  όσο  το  δυνατόν

πλησιέστερα  στην  πλατεία  Παραµάνα ,  υπάρχει  ήδη  η  στάση  αστικής  συγκοινωνίας  µπροστά  από  το

Ταχυδροµείο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτή.

Τέλος πρότεινε πριν  την υποβολή της εισήγησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ληφθούν υπόψη από την

υπηρεσία  οι  παρατηρήσεις  του  συµβουλίου  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  και  της  ΕΠΖ  ώστε  µε  σχετικό

έγγραφο να ενηµερώνει εάν είναι εφικτές τεχνικά και εάν µπορούν πράγµατι να συµβάλουν στην καλύτερη

ρύθµιση της κυκλοφορίας. 

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

Προέδρου και  της Υπηρεσίας,   τα συνηµµένα σχέδια και χάρτες,  την  υπ.  Αριθ.  47/2017 απόφαση του

Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, καθώς επίσης και τις διατάξεις  του  άρθρου 73 του Ν.

3852/2010 

                     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται  στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  την  έγκριση  της  πρότασης  που  αποτυπώνεται  στην  αριθ.  Πρωτ:

23210/07-07-2017  εισήγηση του Τµήµατος  Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών και Εγγειοβελ-

τιωτικών έργων  της  ∆ιεύθυνσης τεχνικών  υπηρεσιών  του  ∆ήµου   µε  θέµα «Ρυθµίσεις  στάθµευσης στο

κέντρο του οικισµού της Θέρµης» µε την οποία η υπηρεσία εισηγείται : 

1. Κατάργηση της απαγόρευσης στάθµευσης και δηµιουργία θέσεων στάθµευσης οχηµάτων στα

τµήµατα της πλατείας Παραµάνα µεταξύ των οδών Β. Ταβάκη και Ηρώων Πολυτεχνείου και

µεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αγίου Νικολάου, στην πλευρά της πλατείας, όπως φαίνεται στο



συνηµµένο σχέδιο.

2. Εφαρµογή επεµβάσεων για την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης σε καίρια σηµεία της

πλατείας Παραµάνα του οικισµού της Θέρµης, όπως αυτά εµφανίζονται στο συνηµµένο σχέδιο,

µε  στόχο  την  αποτροπή  της  παρεµπόδισης  της  κίνησης  και  των  ελιγµών  των  αστικών

λεωφορείων και λοιπών οχηµάτων.

3.  Μεταφορά της  πιάτσας  των ΤΑΧΙ  στην  απέναντι  πλευρά της  πλατείας  Παραµάνα,  όπως

φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο και καθορισµός έξι θέσεων στάσης ΤΑΧΙ, και

4. Καθορισµός θέσεων στάθµευσης δικύκλων και φορτοεκφόρτωσης, όπως φαίνεται στο συνηµµένο

σχέδιο, στο τµήµα της πλατείας Παραµάνα µεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και ∆ηµητρίου

& Καραολή

µε την επισήµανση ότι πριν την υποβολή της εισήγησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα εξεταστεί από

την υπηρεσία έαν είναι εφικτό τεχνικά και συµβάλει στην καλύτερη ρύθµιση της κυκλοφορίας η

δυνατότητα απαγόρευσης της  στάσης και  στάθµευσης ή µόνο της στάθµευσης περιµετρικά τη

πλατείας , η µεταφορά της πιάτσας των Ταξί επί της Αγ. Νικολάου από την πλευρά της εκκλησίας

και στο σηµείο που ήταν η πιάτσα των ταξί η επέκταση της πλατείας και των κρασπέδων.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 18/2017

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

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

                                                        ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ


