
 
 

 

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 07/01-03-2018 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 57/2018 ΘΕΜΑ : Εφαρµογή ελεγχόµενης στάθµευσης 

στο κέντρο του οικισµού της Θέρµης.  
 
Στον Τρίλοφο  και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Τριλόφου σήµερα την 01η-03-2018 ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 19:00 µµ συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’ αριθ. 
6401/23-02-2018 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  25  
δηλαδή : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
Αντιπρόεδρος 

1 Βογιατζής ∆ηµήτριος 

2 Τιτέλης Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆Σ 2 Γκουστίλης Θεόδωρος  Πρόεδρος 

3 Αγοραστούδη Ευγενία 3 Κοντοπίδης Γεώργιος 

4 Αποστόλου Στυλιανό 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

5 Αναγνώστου Πασχάλη 5 Μπίκος Κωνσταντίνος 

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

7 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

8 Γκιζάρης Στέργιος 8 Λαγός Νικόλαος 

9 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

10 Καραουλάνης ∆ηµήτριος    

11 Καρκατζίνος Νικόλαος   

12 Κεφαλάς Ανέστης   

13 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

14 Λιάντας ∆ηµήτριος   

15 Μουστάκας Βασίλειος   

16 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

17 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)   
18 Πονερίδης Παναγιώτης   

19 Πράτανος Απόστολος   

20 Σαµαράς Σωκράτης   

21 Σαραφιανός Χρήστος   

22 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

23 Τσολάκης Απόστολος   

24 Χρυσοχόου Παύλος   

25 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

κηρύχτηκε από τον Αντιπρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
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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, το 11ο και  12ο θέµα  καθώς και το 17ο µε το 19ο  
συζητήθηκαν µαζί. 
 
Για τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος κλήθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης κ. 

Βογιατζής Σωτήριος µε το υπ αριθµ. 6402 /23-02-2018 έγγραφο του Προέδρου του ∆.Σ., ο οποίος 
παραστάθηκε. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα 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.  
 
Όπως προκύπτει από την από 31/1/2018 εισήγηση του Γραφείου του ∆ηµάρχου Θέρµης µε  τις υπ’ 

αριθ. 25/2007 και 581/2012 κανονιστικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η 

εφαρµογή ελεγχόµενης στάθµευσης στα τµήµατα των οδών: 

α.          Α. & Γ. 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. 

Επίσης, θέσεις στάθµευσης σε εσοχές υπάρχουν και στο τµήµα της οδού Ελ. Βενιζέλου µεταξύ 

Μακρυγιάννη και Καπ. Χάψα, στην πλευρά των αρτίων αριθµών και προτείνεται να ενταχθούν στο 

σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης. 

Περαιτέρω, µετά την ολοκλήρωση του έργου της οδού Β. Ταβάκη και, επιπλέον, µε βάση τη µελέτη 

συντήρησης της πλατείας Παραµάνα που πρόκειται να υλοποιηθεί σύντοµα, δηµιουργούνται 

πρόσθετες θέσεις στάθµευσης και συγκεκριµένα: 
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α. Πλατεία Παραµάνα: στο τµήµα µεταξύ Α. & Γ. Ταβάκη και Αθαν. ∆ιάκου (έναντι του ΟΤ 35): 

τέσσερις (4) θέσεις στάθµευσης, και 

β. Πλατεία Παραµάνα: στο τµήµα µεταξύ Β. Ταβάκη και Ηρώων Πολυτεχνείου (έναντι του ΟΤ 64): 

δύο (2) θέσεις στάθµευσης, 

γ. Β. Ταβάκη: στο τµήµα µεταξύ ∆ηµοκρατίας και πλατείας Παραµάνα (έναντι του ∆ηµαρχείου): τρεις 

(3) θέσεις στάθµευσης, 

που προτείνεται να ενταχθούν στο σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης. 

Συνεπώς, ο συνολικός αριθµός θέσεων ελεγχόµενης στάθµευσης στο κέντρο της Θέρµης θα είναι: 

εκατόν είκοσι τέσσερις (124), και αναλυτικά κατά οδό: 

Α. & Γ Ταβάκη: εξήντα δύο (62) θέσεις 

Ελ. Βενιζέλου: είκοσι τέσσερις (32) θέσεις 

Ηρώων Πολυτεχνείου: επτά (7) θέσεις 

Πλατεία Παραµάνα: είκοσι (20) θέσεις. 

Β. Ταβάκη: τρεις (3) θέσεις. 

Στις λοιπές θέσεις στάθµευσης της πλατείας Παραµάνα θα ισχύουν οι ρυθµίσεις που εγκρίθηκαν µε την 

υπ’ αριθ. 323/2017 κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (θέσεις φορτοεκφόρτωσης, θέσεις 

στάθµευσης για δίκυκλα, θέσεις στάθµευσης ΤΑΧΙ). 

Το σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης θα λειτουργεί µε µηχανήµατα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων 

στάθµευσης, από τα οποία θα προµηθεύονται οι οδηγοί εισιτήρια, ανάλογα µε τον χρόνο που 

επιθυµούν να σταθµεύσουν. 

 

Σχετικά µε τις θέσεις ηλεκτρονικών παρκοµέτρων στη σηµερινή κατάσταση υπάρχουν τέσσερα 

µηχανήµατα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων στάθµευσης: τρία στην οδό Α. & Γ. Ταβάκη, ένα στον 

κόµβο Α. & Γ. Ταβάκη µε Ελ. Βενιζέλου, επί της Ελ. Βενιζέλου. 

Για τον προσδιορισµό του αριθµού και της θέσης των µηχανηµάτων ηλεκτρονικής έκδοσης 

εισιτηρίων λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 

- Μέγιστη ακτίνα κάλυψης κάθε µηχανήµατος : 100 µ. 

- Επιθυµητή ακτίνα κάλυψης κάθε µηχανήµατος : 50 µ. 

- Από κάθε θέση ελεγχόµενης στάθµευσης να είναι τουλάχιστον ένα µηχάνηµα ορατό (ή η 

πληροφοριακή σήµανση που το υποδεικνύει). 

Με βάση τα παραπάνω απαιτείται η τοποθέτηση εννέα (9) µηχανηµάτων ηλεκτρονικής έκδοσης 

εισιτηρίων, στις θέσεις που φαίνονται στο συνηµµένο σχέδιο 1, στο οποίο η θέση τους φαίνεται 

προσεγγιστικά. Η ακριβής θέση των µηχανηµάτων θα προσδιοριστεί επιτόπου, ανάλογα µε τα 

χαρακτηριστικά του µηχανήµατος (π.χ. διαστάσεις, τρόπος τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας), καθώς 

και µε τα χαρακτηριστικά του πεζοδροµίου (π.χ. διαθέσιµο πλάτος, κοντινές χρήσεις γης). 

  

Σχετικά µε το ωράριο ισχύος της, η ελεγχόµενη στάθµευση πρέπει να λειτουργεί κατά τις ώρες 

λειτουργίας των καταστηµάτων, ώστε να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι επισκέπτες. 

Προτείνεται το ωράριο της ισχύος της ελεγχόµενης στάθµευσης να είναι ως εξής: 

- Καθηµερινές: 08:30-20:30 

- Σάββατο και τις Κυριακές που είναι ανοικτά τα καταστήµατα: 08:30-15:00 

Τις υπόλοιπες ώρες και τις Κυριακές που τα καταστήµατα είναι κλειστά η στάθµευση θα είναι ελεύθερη. 

Τέλος όσον αφορά  την τροφοδοσία καταστηµάτων στην πλατεία Παραµάνα έχουν καθοριστεί θέσεις 

για την εξυπηρέτηση των φορτηγών και λοιπών οχηµάτων που τροφοδοτούν τα καταστήµατα 

(φορτοεκφόρτωση). 
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Προτείνεται να καθοριστούν στα τµήµατα των οδών που εφαρµόζεται η ρύθµιση ως θέσεις 

φορτοεκφόρτωσης για την τροφοδοσία των καταστηµάτων κάποιες από τις παραπάνω θέσεις 

ελεγχόµενης στάθµευσης και συγκεκριµένα: 1 ή 2 ανά οικοδοµικό τετράγωνο. 

Στις θέσεις αυτές προτείνεται  η φορτοεκφόρτωση να γίνεται: 

- Καθηµερινές: πριν τις 08:30 και µετά τις 20:30 

- Σάββατο και τις Κυριακές που είναι ανοικτά τα καταστήµατα: πριν τις 08:30 και µετά τις 15:00. 

Επισηµαίνεται ότι µέσω των τεχνικών χαρακτηριστικών των µηχανηµάτων, δεν θα επιτρέπεται 

συνεχόµενη στάθµευση για διάρκεια µεγαλύτερη της µίας ώρας. Θα επιτρέπεται στο ίδιο όχηµα να 

σταθµεύσει πάλι σε θέσεις ελεγχόµενης στάθµευσης µετά από χρονικό διάστηµα τριών (3) ωρών. 

 

Η ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης µε την υπ΄ αριθµ. 7/2018 απόφαση γνωµοδότησε υπέρ της 

εφαρµογής ελεγχόµενης στάθµευσης στο κέντρο του οικισµού της Θέρµης,  µε τις εξής προτάσεις:  

1) να εξεταστεί από την Ε.Π.Ζ. και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το ενδεχόµενο να αυξηθεί το χρονικό 

διάστηµα για τις θέσεις φορτοεκφόρτωσης  τις καθηµερινές δηλαδή από  20.30µ.µ.  έως  11.00π.µ. 

2) Να προστεθούν τέσσερις (4) θέσεις φορτοεκφόρτωσης, όπως φαίνεται στις συνηµµένες 

αεροφωτογραφίες, και συγκεκριµένα:  α) µία θέση επί της οδού Α.& Γ. Ταβάκη ανάµεσα στις οδούς 

Ανδρούτσου και Θ. Λίτσα, β)  µία θέση επί της οδού Α.& Γ. Ταβάκη ανάµεσα στις οδούς ∆ηµ. 

Υψηλάντη και Μακρυγιάννη (πλησίον της οδού ∆ηµ. Υψηλάντη), γ)  µία θέση επί της οδού Α.& Γ. 

Ταβάκη ανάµεσα στις οδούς Μακρυγιάννη και Ελ. Βενιζέλου, δ)  µία θέση επί της οδού  Ελ. 

Βενιζέλου ανάµεσα στις οδούς Μακρυγιάννη και Καπ. Χάψα ( πλησίον της οδού Μακρυγιάννη). 
 

 Τέλος η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µε την αριθ. 9/2018 απόφασή της  εισηγείται στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο την εφαρµογή ελεγχόµενης στάθµευσης στο κέντρο του οικισµού της Θέρµης 

ως εξής:  

• Επιβολή ελεγχόµενης στάθµευσης στα οδικά τµήµατα: 

α. Α. & Γ. Ταβάκη, από την πλατεία Παραµάνα µέχρι την οδό Καπετάν Χάψα στην πλευρά 

των περιττών αριθµών 

β. Ελ. Βενιζέλου, από την πλατεία Παραµάνα µέχρι την οδό Καπετάν Χάψα στην πλευρά 

των περιττών αριθµών στο τµήµα από την πλατεία ως την οδό Μακρυγιάννη 

(συµπεριλαµβανοµένης και της θέσης που βρίσκεται στην πλευρά των αρτίων αριθµών), 

και στην πλευρά των αρτίων αριθµών στο τµήµα από την οδό Μακρυγιάννη ως την οδό 

Καπετάν Χάψα. 

γ. Ηρώων Πολυτεχνείου, από την πλατεία Παραµάνα µέχρι την οδό Παπαναστασίου, στην 

πλευρά των περιττών αριθµών 

δ. Πλατεία Παραµάνα, σε όλες τις θέσεις στάθµευσης στην πλευρά των οικοδοµικών 

τετραγώνων και της πλατείας, πλην αυτών που έχουν οριστεί µε την απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µε αριθ. 323/2017, ως ειδικές θέσεις στάθµευσης (ΤΑΧΙ, µηχανάκια κ.λπ.). 

• Τοποθέτηση ηλεκτρονικών µηχανηµάτων έκδοσης εισιτηρίων στάθµευσης στις θέσεις 

που φαίνονται στο συνηµµένο σχέδιο 1. 

• Ωράριο ισχύος ελεγχόµενης στάθµευσης 

Η ελεγχόµενη στάθµευση θα ισχύει: 

- Καθηµερινές: 08:30-20:30 

- Σάββατο και τις Κυριακές που είναι ανοικτά τα καταστήµατα: 08:30-15:00 
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∆εν επιτρέπεται συνεχόµενη στάθµευση για διάρκεια περισσότερη τις µιας ώρας. Θα επιτρέπεται η 

στάθµευση στο ίδιο όχηµα µετά από παρέλευση χρονικού διαστήµατος τριών (3) ωρών 

 

• Τροφοδοσία καταστηµάτων 

Καθορίζονται τέσσερις (4) θέσεις φορτοεκφόρτωσης σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο ως εξής  α) 

µία θέση επί της οδού Α.& Γ. Ταβάκη ανάµεσα στις οδούς Ανδρούτσου και Θ. Λίτσα, β)  µία θέση 

επί της οδού Α.& Γ. Ταβάκη ανάµεσα στις οδούς ∆ηµ. Υψηλάντη και Μακρυγιάννη (πλησίον της 

οδού ∆ηµ. Υψηλάντη), γ)  µία θέση επί της οδού Α.& Γ. Ταβάκη ανάµεσα στις οδούς Μακρυγιάννη 

και Ελ. Βενιζέλου, δ)  µία θέση επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου ανάµεσα στις οδούς Μακρυγιάννη και 

Καπ. Χάψα ( πλησίον της οδού Μακρυγιάννη). 

 

 Η τροφοδοσία των καταστηµάτων θα γίνεται: 

- Καθηµερινές πριν τις 10:00 και µετά τις 20:30 

- Σάββατο και τις Κυριακές που είναι ανοικτά τα καταστήµατα: πριν τις 08:30 και µετά τις 

15:00. 

 
 Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ∆ήµαρχος ο οποίος πρότεινε το ωράριο της φορτοεκφόρτωσης να 
είναι 06.00 π.µ. έως 0.9.00 π.µ. ενώ τις Κυριακές να µην επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση. 
 
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 υπηρεσίας, την υπ αριθµ. 7/2018 γνωµοδότηση του συµβουλίου  της  

∆ηµοτικής  Κοινότητας  Θέρµης,  την  υπ  αριθµ.  9/2018  απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του άρθρου 73 του Ν. 

3852/2010  

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

 
Την εφαρµογή ελεγχόµενης στάθµευσης στο κέντρο του οικισµού της Θέρµης ως εξής:  

• Επιβολή ελεγχόµενης στάθµευσης στα οδικά τµήµατα: 

α. Α. & Γ. Ταβάκη, από την πλατεία Παραµάνα µέχρι την οδό Καπετάν Χάψα στην πλευρά 

των περιττών αριθµών 

β. Ελ. Βενιζέλου, από την πλατεία Παραµάνα µέχρι την οδό Καπετάν Χάψα στην πλευρά 

των περιττών αριθµών στο τµήµα από την πλατεία ως την οδό Μακρυγιάννη 

(συµπεριλαµβανοµένης και της θέσης που βρίσκεται στην πλευρά των αρτίων αριθµών), 

και στην πλευρά των αρτίων αριθµών στο τµήµα από την οδό Μακρυγιάννη ως την οδό 

Καπετάν Χάψα. 

γ. Ηρώων Πολυτεχνείου, από την πλατεία Παραµάνα µέχρι την οδό Παπαναστασίου, στην 

πλευρά των περιττών αριθµών 

δ. Πλατεία Παραµάνα, σε όλες τις θέσεις στάθµευσης στην πλευρά των οικοδοµικών 

τετραγώνων και της πλατείας, πλην αυτών που έχουν οριστεί µε την απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µε αριθ. 323/2017, ως ειδικές θέσεις στάθµευσης (ΤΑΧΙ, µηχανάκια κ.λπ.). 

• Τοποθέτηση ηλεκτρονικών µηχανηµάτων έκδοσης εισιτηρίων στάθµευσης στις θέσεις 

που φαίνονται στο συνηµµένο σχέδιο 1. 
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• Ωράριο ισχύος ελεγχόµενης στάθµευσης 

Η ελεγχόµενη στάθµευση θα ισχύει: 

- Καθηµερινές: 08:30-20:30 

- Σάββατο και τις Κυριακές που είναι ανοικτά τα καταστήµατα: 08:30-15:00 

 

∆εν επιτρέπεται συνεχόµενη στάθµευση για διάρκεια περισσότερη τις µιας ώρας. Θα επιτρέπεται η 

στάθµευση στο ίδιο όχηµα µετά από παρέλευση χρονικού διαστήµατος τριών (3) ωρών. Τις υπόλοιπες 

ώρες της ηµέρας θα είναι ελεύθερη η στάθµευση χωρίς αντίτιµο και χρονικούς περιορισµούς. 

 

• Τροφοδοσία καταστηµάτων 

Καθορίζονται τέσσερις (4) θέσεις φορτοεκφόρτωσης σύµφωνα µε τις συνηµµένες 

αεροφωτογραφίες ως εξής:  α) µία θέση επί της οδού Α.& Γ. Ταβάκη ανάµεσα στις οδούς 

Ανδρούτσου και Θ. Λίτσα, β)  µία θέση επί της οδού Α.& Γ. Ταβάκη ανάµεσα στις οδούς ∆ηµ. 

Υψηλάντη και Μακρυγιάννη (πλησίον της οδού ∆ηµ. Υψηλάντη), γ)  µία θέση επί της οδού Α.& Γ. 

Ταβάκη ανάµεσα στις οδούς Μακρυγιάννη και Ελ. Βενιζέλου, δ)  µία θέση επί της οδού  Ελ. 

Βενιζέλου ανάµεσα στις οδούς Μακρυγιάννη και Καπ. Χάψα ( πλησίον της οδού Μακρυγιάννη). 

 

 Η τροφοδοσία των καταστηµάτων θα γίνεται Καθηµερινές και Σάββατο µεταξύ 06:00 π.µ. και 09:00 

π.µ.   

Τις υπόλοιπες ώρες της ηµέρας στις θέσεις φορτοεκφόρτωσης θα ισχύουν οι ρυθµίσεις της 
ελεγχόµενης στάθµευσης. 
 
 
 
∆ιαφωνεί ο ∆.Σ. Σφονδύλας ∆ηµήτριος µε την επέκταση του µέτρου της ελεγχόµενης  στάθµευσης 
πέραν της πλατείας Παραµάνα σε όλο το εµπορικό κέντρο της Θέρµης. 
∆ιαφωνεί ο ∆.Σ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος µε την τοποθέτηση των παρκοµέτρων καθώς δεν 
λύνουν το πρόβληµα της κυκλοφορίας  
∆ιαφωνεί ο ∆.Σ. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος καθώς η ελεγχόµενη στάθµευση δεν λύνει το πρόβληµα 
αλλά π.χ. πρέπει να δηµιουργηθούν θέσεις στάθµευσης γύρω από το κέντρο της Θέρµης, να 
αγοραστούν οικόπεδα για το σκοπό αυτό και να µην παρκάρουν οι υπάλληλοι πίσω από το 
∆ηµαρχείο.  
 
Η παρούσα απόφαση : 
Α. να κοινοποιηθεί προς κάθε  εµπλεκόµενο  οργανισµό  ή  Υπηρεσία, προς το Τµήµα Τροχαίας 
Θέρµης και το αρµόδιο Αστυνοµικό Τµήµα  
Β. να δηµοσιευθεί σε µία τουλάχιστον τοπική εφηµερίδα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 109 
του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 79 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
και 
Γ. να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 57/2018. 
 
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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