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Από το πρακτικό της αριθµ. 15/2018
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης 37/2018

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Καθορισµός  θέσεων  στάσης,  στάθµευσης,  επιβίβασης  &  αποβίβασης  επιβατών
(«πιάτσες») ταξί στους οικισµούς του ∆ήµου Θέρµης.

Στη Θέρµη και  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης,  σήµερα την 12η Σεπτεµβρίου  2018

ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και  ώρα 13:00 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η

Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  του  ∆ήµου  Θέρµης  µετά  από  την  αριθµ.  31178  /7-9-2018

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. Χρυσοχόου Παύλος

2. Γκιζάρης Στέργιος 2. Ζελιλίδης ∆αµιανός

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα 

4. Σαραφιανός Χρήστος 4. Ιωσηφίδης Ιωάννης

5. Σφονδύλας ∆ηµήτριος  

 

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πανταζή Ιωάννα, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  και
εισηγούµενος  το παραπάνω  θέµα,  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 01-08-2018
εισήγηση του Γραφείου ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την  οποία:

Α. Με το µε  αριθ.  πρωτ.  1056/4.6.2018 έγγραφο του  Οργανισµού  Συγκοινωνιακού

Έργου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΣΕΘ ΑΕ) ζητήθηκαν από τον ∆ήµο µας στοιχεία σχετικά µε:

α. τις  υφιστάµενες  θέσεις  στάσης,  στάθµευσης,  επιβίβασης  &  αποβίβασης  επιβατών

(εφεξής «πιάτσες») ταξί στους οικισµούς του ∆ήµου, καθώς και

β. προτάσεις σχετικά µε τη διατήρηση ή µετατόπιση των παραπάνω θέσεων.

Η ενέργεια αυτή του ΟΣΕΘ ΑΕ αποτελεί µέρος της διαδικασίας που ξεκίνησε για τον καθορισµό

θέσεων για πιάτσες ταξί, κατά το άρθρο 17 του ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59 Α), που προβλέπει ότι:



«Στο βασικό ή κύριο οδικό δίκτυο των πρωτευουσών των περιφερειακών ενοτήτων οι ∆ήµοι

υποχρεούνται να καθορίσουν θέσεις στάσης/στάθµευσης (πιάτσες) και αποεπιβίβασης για τα

Ε.∆.Χ.  -  Ταξί  εντός  δεκαοκτώ (18)  µηνών.  Ως  αρµόδιοι  φορείς  για  την  Αθήνα  και  τη

Θεσσαλονίκη ορίζονται  ο ΟΑΣΑ και ο ΟΣΕΘ αντίστοιχα,  µετά από γνώµη των αρµόδιων

∆ήµων. Η παραπάνω προθεσµία για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ορίζεται σε δύο (2)

χρόνια».

Β. Σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ 2 ε του ν. 3852/2010, το συµβούλιο της ∆ηµοτικής

Κοινότητας εκφράζει γνώµη και διατυπώνει προτάσεις σχετικά µε «την κυκλοφορία και τη

συγκοινωνία της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας».

Με βάση την παραπάνω διάταξη, µε το από 26.6.2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών του ∆ήµου, ζητήθηκε από τα Συµβούλια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων η γνώµη

για την τυχόν υφιστάµενη πιάτσα ταξί στον οικισµό και πρόταση για συνέχιση λειτουργίας

της υφιστάµενης ή καθορισµό νέας πιάτσας.

Γ. Τα  συµβούλια  των  ∆ηµοτικών  Κοινοτήτων  γνωµοδότησαν  µε  τις  παρακάτω

αποφάσεις:

- 12/9.7.2018 απόφαση συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού

- 11/5.7.2018 απόφαση Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου

- 9/6.7.2018 απόφαση Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταγαράδων

- 13/9.7.2018 απόφαση Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου

- 16/9.7.2018 απόφαση Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου

- 8/5.7.2018 απόφαση Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίας

- 13/10.7.2018 απόφαση Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών, και

- 9/6.7.2018 απόφαση Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής.

Επίσης,  στις  περιπτώσεις  που είχαν ήδη καθοριστεί  και  λειτουργούν πιάτσες ταξί,  έγινε

προσπάθεια  να  βρεθούν οι  παλιές  αποφάσεις  των τοπικών συµβουλίων,  του  δηµοτικού

συµβουλίου  ή  της  αρµόδιας  ∆ιεύθυνσης  Μεταφορών  της  πρώην  Νοµαρχιακής

Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης δεν εξέδωσε νέα απόφαση, επειδή υπάρχει

πρόσφατη απόφασή του, καθώς και πρόσφατη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου

Θέρµης, που έχουν αποσταλεί στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών Ανατολικής Θεσσαλονίκης της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για να εκδοθεί η σχετική απόφαση.

Στον συνηµµένο πίνακα 1 παρουσιάζονται οι υφιστάµενες πιάτσες ταξί στους οικισµούς του

∆ήµου Θέρµης (θέση και χωρητικότητα), καθώς και οι  αποφάσεις  που έγινε δυνατόν να

συγκεντρωθούν.

Πίνακας 1: Υφιστάµενες θέσεις στάθµευσης (πιάτσες) ταξί στον ∆ήµο Θέρµης

Οικισµός Θέση Σχετικές
αποφάσεις

Αριθµός
θέσεων

Θέρµη Πλατεία Παραµάνα, µεταξύ των οδών 
Ηρώων Πολυτεχνείου και Καραολή & 
∆ηµητρίου (βλ. συνηµµένο σχέδιο)

Τέσσερις (4)

Ν. Ραιδεστός Κολοκοτρώνη (βλ. συνηµµένο σχέδιο) 199/2010  ∆Σ
Θέρµης

Τέσσερις (4)

Ν. Ρύσιο Εθνικής Αντιστάσεως-Αγίου Κωνσταντίνου
(Κοινοτικό  κατάστηµα,  αεροφωτογραφία
1)

526/2012  ∆Σ
Θέρµης

Τέσσερις (4)

Τρίλοφος Μεγάλου  Αλεξάνδρου  (πλατεία
∆ηµαρχείου, αεροφωτογραφία 3)

Τρεις (3)



Πλαγιάρι Λαµπράκη  (πριν  τη  συµβολή  µε  τη
Μιαούλη, αεροφωτογραφία 4)

Τρεις (3)

Βασιλικά Πλατεία «Χάνια» (µεταξύ φαρµακείου και 
περιπτέρου, αεροφωτογραφία 6)

∆ύο (2)

∆. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη:

α. τις διατάξεις των άρθρων:

- 73, παρ. 1 Β v και 83 παρ. 2 (ε) του ν. 3852/2010, και

- 17 του ν. 4530/2018,

β. τις  αποφάσεις  199/19.5.2010,  526/28.11.2012  και  323/5.9.2017  του  ∆ηµοτικού

Συµβουλίου Θέρµης,

γ. τις  αποφάσεις  5/9.7.2018  του  συµβουλίου  ∆Κ  Ν.  Ραιδεστού,  11/5.7.2018  του

συµβουλίου  ∆Κ  Νέου  Ρυσίου,  9/6.7.2018  του  συµβουλίου  ∆Κ  Ταγαράδων,

13/9.7.2018  του  συµβουλίου  ∆Κ  Τριλόφου,  16/9.7.2018  του  Συµβουλίου  ∆Κ

Πλαγιαρίου, 8/5.7.2018 του συµβουλίου ∆Κ Καρδίας, 13/10.7.2018 του συµβουλίου

∆Κ Βασιλικών και 9/6.7.2018 του συµβουλίου ∆Κ Αγίας Παρασκευής, , που λήφθηκαν

σύµφωνα µε την παρ. 2 (ε) του άρθρου 83 του ν. 3852/2010,

δ. την µε αριθ. πρωτ. 28931/3151/30.1.2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΜΕΘ, και

ε. το µε αριθ. πρωτ. 1056/4.6.2018 έγγραφο του ΟΣΕΘ ΑΕ,

το γραφείο ∆ηµάρχου εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  να γνωµοδοτήσει θετικά

επί  των  προτάσεων  που  περιλαµβάνονται  στον  συνηµµένο  πίνακα  2  σχετικά  µε  τη

διατήρηση ή τον καθορισµό νέων θέσεων για  πιάτσες ταξί  στους οικισµούς του ∆ήµου

Θέρµης 

Πίνακας 2: Προτεινόµενες θέσεις στάθµευσης (πιάτσες) ταξί στον ∆ήµο Θέρµης

Οικισµός Θέση Απόφαση Αριθµός
θέσεων

Θέρµη(1) Πλατεία Παραµάνα (βλ. συνηµµένο 
σχέδιο)

323/2017 ∆Σ 
Θέρµης

Έξι (6)

Ν.
Ραιδεστός(1)

Κολοκοτρώνη (βλ. συνηµµένο σχέδιο) 5/2018  συµβουλίου
∆Κ Ν. Ραιδεστού

Τέσσερις (4)

Ν. Ρύσιο(1) Εθνικής  Αντιστάσεως-Αγίου
Κωνσταντίνου  (Κοινοτικό  κατάστηµα,
αεροφωτογραφία 1)

11/2018 συµβουλίου
∆Κ Ν. Ρυσίου

Τέσσερις (4)

Ταγαράδες(2) Καραϊσκάκη  (δίπλα  στην  εκκλησία,
αεροφωτογραφία 2)

9/2018  συµβουλίου
∆Κ Ταγαράδων

Μία (1)

Τρίλοφος(1) Μεγάλου  Αλεξάνδρου  (πλατεία
∆ηµαρχείου, αεροφωτογραφία 3)

13/2018 συµβουλίου
∆Κ Τριλόφου

Τρεις (3)

Πλαγιάρι(1) Λαµπράκη  (πριν  τη  συµβολή  µε  τη
Μιαούλη, αεροφωτογραφία 4)

16/2018 συµβουλίου
∆Κ Πλαγιαρίου

Τρεις (3)

Καρδία(2) Κρυστάλλη  (δίπλα  στην  εκκλησία,
αεροφωτογραφία 5)

8/2018 συµβουλίου 
∆Κ Καρδίας

∆ύο (2)

Βασιλικά(1) Πλατεία «Χάνια» (µεταξύ φαρµακείου και
περιπτέρου, αεροφωτογραφία 6)

13/2018 συµβουλίου
∆Κ Βασιλικών

∆ύο (2)

Αγία
Παρασκευή(2

)

Πλατεία  Ελευθερίας  (θέση  «Μπογιάτα»,
αεροφωτογραφία 7)

9/2018 συµβουλίου 
∆Κ Αγ. Παρασκευής

Μία (1)



              (1) ∆ιατήρηση υφιστάµενης πιάτσας ταξί
(2) Πρόταση για νέα πιάτσα ταξί

Με τις υπ΄αριθµ. 5/2018  ∆Κ Ν. Ραιδεστού, 11/2018  ∆Κ Ν. Ρυσίου, 9/2018  ∆Κ Ταγαράδων,
13/2018   ∆Κ  Τριλόφου,  16/2018   ∆Κ  Πλαγιαρίου,  8/2018   ∆Κ  Καρδίας,  13/2018   ∆Κ
Βασιλικών, 13/2018  ∆Κ Βασιλικών, 9/2018  ∆Κ Αγ. Παρασκευής αποφάσεις, γνωµοδότησαν
θετικά επί της εισήγησης του Γραφείου ∆ηµάρχου.

 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την
εισήγηση  του Γραφείου ∆ηµάρχου µε συνηµµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  και τις
υπ΄αριθµ.  5/2018  ∆Κ Ν. Ραιδεστού, 11/2018  ∆Κ Ν. Ρυσίου, 9/2018  ∆Κ Ταγαράδων,
13/2018   ∆Κ  Τριλόφου,  16/2018   ∆Κ  Πλαγιαρίου,  8/2018   ∆Κ  Καρδίας,  13/2018   ∆Κ
Βασιλικών, 13/2018  ∆Κ Βασιλικών, 9/2018  ∆Κ Αγ. Παρασκευής αποφάσεις,  και σύµφωνα µε
τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/10  άρθρο  73  παρ.  1Α  «περί  αρµοδιοτήτων  της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωµοδοτεί  θετικά  επί των  προτάσεων  που  περιλαµβάνονται  στον  συνηµµένο  πίνακα
σχετικά µε τη διατήρηση ή τον καθορισµό νέων θέσεων στάσης, στάθµευσης, επιβίβασης
& αποβίβασης επιβατών («πιάτσες») ταξί στους οικισµούς του ∆ήµου Θέρµης  και
συγκεκριµένα:

Πίνακας: Προτεινόµενες θέσεις στάθµευσης (πιάτσες) ταξί στον ∆ήµο Θέρµης

Οικισµός Θέση Απόφαση Αριθµός
θέσεων

Θέρµη(1) Πλατεία Παραµάνα (βλ. συνηµµένο 
σχέδιο)

323/2017 ∆Σ 
Θέρµης

Έξι (6)

Ν.
Ραιδεστός(1)

Κολοκοτρώνη (βλ. συνηµµένο σχέδιο) 5/2018  συµβουλίου
∆Κ Ν. Ραιδεστού

Τέσσερις (4)

Ν. Ρύσιο(1) Εθνικής  Αντιστάσεως-Αγίου
Κωνσταντίνου  (Κοινοτικό  κατάστηµα,
αεροφωτογραφία 1)

11/2018 συµβουλίου
∆Κ Ν. Ρυσίου

Τέσσερις (4)

Ταγαράδες(2) Καραϊσκάκη  (δίπλα  στην  εκκλησία,
αεροφωτογραφία 2)

9/2018  συµβουλίου
∆Κ Ταγαράδων

Μία (1)

Τρίλοφος(1) Μεγάλου  Αλεξάνδρου  (πλατεία
∆ηµαρχείου, αεροφωτογραφία 3)

13/2018 συµβουλίου
∆Κ Τριλόφου

Τρεις (3)

Πλαγιάρι(1) Λαµπράκη  (πριν  τη  συµβολή  µε  τη
Μιαούλη, αεροφωτογραφία 4)

16/2018 συµβουλίου
∆Κ Πλαγιαρίου

Τρεις (3)

Καρδία(2) Κρυστάλλη  (δίπλα  στην  εκκλησία,
αεροφωτογραφία 5)

8/2018 συµβουλίου 
∆Κ Καρδίας

∆ύο (2)

Βασιλικά(1) Πλατεία «Χάνια» (µεταξύ φαρµακείου και
περιπτέρου, αεροφωτογραφία 6)

13/2018 συµβουλίου
∆Κ Βασιλικών

∆ύο (2)

Αγία
Παρασκευή(2

)

Πλατεία  Ελευθερίας  (θέση  «Μπογιάτα»,
αεροφωτογραφία 7)

9/2018 συµβουλίου 
∆Κ Αγ. Παρασκευής

Μία (1)

              (1) ∆ιατήρηση υφιστάµενης πιάτσας ταξί



(2) Πρόταση για νέα πιάτσα ταξί

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 37/2018

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                 

                                                Ακριβές απόσπασµα
                                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ
        


