ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α∆Α: Β4ΜΦΩΡΣ-ΕΕΛ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθµ. 29/27-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης.

Αριθµ. Απόφ. 580/2012

ΘΕΜΑ :
«Καθορισµός θέσης
φορτοεκφόρτωσης
στην
οδό
Ιασονίδου οικισµού Θέρµης»

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 27η-12-2012 ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 19:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από
υπ αριθµ. 50105/21-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, 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
Αντωνίου Αντώνιος
Γκουστίλης Θεόδωρος
Καπουσούζη Μαριάνθη
Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Τιτέλης Κωνσταντίνος, Γραµµατέας ∆.Σ.
Τριανταφυλλίδης Παύλος
Τσιλιάς Χρήστος

1.
Τσολάκης Απόστολος, Πρόεδρος ∆.Σ.
1.
2.
Αναγνώστου Πασχάλης
2.
3.
Αποστόλου Στυλιανός
3.
4.
Βασιλειάδου Σοφία
4.
5.
Βεζυρτζής Νικόλαος
5.
6.
Βογιατζής ∆ηµήτριος
6.
7.
Γακούδη Βασιλική, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
7.
8.
Γιαννακίδου Κυριακή
8.
9.
Γκρόζος Παναγιώτης
10 Ηρακλής Βασίλειος
11. Ιγνατιάδης Θεόδωρος
12. Καρκατζίνος Νικόλαος
13. Κοντοπίδης Γεώργιος
14. Κουγιάµης Αργύριος
15. Κουγιουµτζίδης Σταύρος
16. Μουστάκας Βασίλειος
17. Παπαφιλίππου Νικόλαος
18. Πονερίδης Παναγιώτης
19. Σαµαράς Νικηφόρος
20. Σαµαράς Σωκράτης
21. Στάθης Κωνσταντίνος
22. Τσιολάκης Αριστόβουλος
23. Φάµελλος Σωκράτης
24. Χίνη ∆ήµητρα
25. Χρυσοχόου Παύλος
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, υπάλληλος του ∆ήµου
Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου.
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Για τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος κλήθηκε η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας κα
Αθανασιάδου Αναστασία µε το υπ αριθµ. 50106/21-12-2012 έγγραφο του Προέδρου του
∆.Σ., η οποία παραστάθηκε.

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως 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.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου :
α. την από 02-11-2012 εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών,
Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για
τον προσδιορισµό θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Ιασονίδου οικισµού Θέρµης που θα
εξυπηρετεί το Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης, στο οποίο, σύµφωνα µε το διάγραµµα δόµησης –
Ιουνίου 2012 του, δεν προβλέπεται χώρος στάθµευσης για να χρησιµοποιηθεί σαν στάση για
φορτοεκφόρτωση στο κτίριο, και η οποία κρίνεται αναγκαία λόγω των πολλών
δραστηριοτήτων στο συγκεκριµένο κτίριο
β. την υπ αριθµ. 86/2012 θετική γνωµοδότηση του συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας
Θέρµης και
γ. την υπ αριθµ. 121/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε την οποία εισηγείται
υπέρ του καθορισµού χώρου στάθµευσης στην οδό Ιασονίδου του οικισµού Θέρµης για να
χρησιµοποιηθεί ως στάση για φορτοεκφόρτωση στο Πολιτιστικό Κέντρο 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, την υπ αριθµ. 86/2012 απόφαση της
∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, την υπ αριθµ. 121/2012 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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα
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Εγκρίνει το καθορισµό χώρου στάθµευσης στην οδό Ιασονίδου οικισµού Θέρµης για να
χρησιµοποιηθεί ως στάση για φορτοεκφόρτωση στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου, όπως
αυτός απεικονίζεται στο συνηµµένο απόσπασµα διαγράµµατος.
Το παραπάνω µέτρο θα ισχύσει αποκλειστικά και µόνον µετά την τοποθέτηση της κατάλληλης
σήµανσης.
Οι παραβάτες των ως άνω µέτρων που εγκρίνονται και εφαρµόζονται µετά την έκδοση του
παρόντος, διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 292 και 420 του
Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των άρθρων 4, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.».
Η παρούσα απόφαση :
Α. να κοινοποιηθεί προς κάθε εµπλεκόµενο οργανισµό ή Υπηρεσία, προς το Τµήµα
Τροχαίας Θέρµης, ∆ηµοτική Αστυνοµία Θέρµης,
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 580/2012.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

