
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α∆Α: ΒΕΦΧΩΡΣ-ΤΚΩ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 29/27-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 

Αριθµ. Απόφ. 581/2012      ΘΕΜΑ :  «Εφαρµογή ελεγχόµενης 

στάθµευσης στο κέντρο του 

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  

1. Τσολάκης Απόστολος, Πρόεδρος ∆.Σ. 1. Αντωνίου Αντώνιος  

2.  Αναγνώστου Πασχάλης 2. Γκουστίλης Θεόδωρος  

3.  Αποστόλου Στυλιανός 3. Καπουσούζη Μαριάνθη  

4. Βασιλειάδου Σοφία  4. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος  

5.  Βεζυρτζής Νικόλαος  5. Μπίκος Κωνσταντίνος 

6. Βογιατζής ∆ηµήτριος 6. Τιτέλης Κωνσταντίνος, Γραµµατέας ∆.Σ.  

7.  Γακούδη Βασιλική, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.  7. Τριανταφυλλίδης Παύλος  

8. Γιαννακίδου Κυριακή  8. Τσιλιάς Χρήστος  

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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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο 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», όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 παρ. 1 του Ν. 3542/2007, «µέτρα, που αφορούν στη ρύθµιση 
της κυκλοφορίας, στο καθορισµό των µονοδρόµων, ποδηλατοδρόµων, και κατευθύνσεων της 
κυκλοφορίας, στη προτεραιότητα οδών, στη αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της 
οδού, στο προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε 
κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισµό χώρων στάθµευσης και την επιβολή 
περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθµευσης, λαµβάνονται µε αποφάσεις του 
Νοµαρχιακού ή ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου µε βάση µελέτες που έχουν εκπονηθεί  
από τις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι 
αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας». Οι κανονιστικές 
αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων που αφορούν  την κυκλοφορία, κοινοποιούνται στις 
κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας και στη ∆ηµοτική Αστυνοµία.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι µε την υπ αριθµ. 25/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου πρώην ∆ήµου Θέρµης εγκρίθηκε η λήψη µόνιµων µέτρων διαχείρισης της 
στάθµευσης στο κέντρο του οικισµού Θέρµης, σε µία ζώνη που εκτείνεται σε απόσταση 200 
µ. περίπου από την Πλατεία Παραµάνα και συγκεκριµένα στα οδικά τµήµατα: 
α. Α. & Γ. Ταβάκη, από την οδό Καπ. Χάψα µέχρι την Πλατεία Παραµάνα, 
β. Ελ. Βενιζέλου, από την Πλατεία Παραµάνα µέχρι την οδό Μακρυγιάννη, 
γ. Ηρώων Πολυτεχνείου, από την Πλατεία Παραµάνα µέχρι την οδό Κολοκοτρώνη, 
δ. Πλατεία Παραµάνα, από την οδό Β. Ταβάκη (πρώην Παπάγου) µέχρι την οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου, και 
ε. Πλατεία Παραµάνα, από την οδό Ελ. Βενιζέλου µέχρι την οδό Αγίου Νικολάου. 
Σύµφωνα µε την ίδια παραπάνω Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η ελεγχόµενη 
στάθµευση θα ισχύει από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 8:30-20:30 και Σάββατο, 
κατά τις ώρες 8:30-15:00. Τις Κυριακές και τις επίσηµες αργίες δεν θα υφίσταται ελεγχόµενη 
στάθµευση, µε εξαίρεση την 26/10 (εορτή Αγ. ∆ηµητρίου) και την 6/12 (εορτή Αγ. Νικολάου), 
κατά τις οποίες τα εµπορικά καταστήµατα λειτουργούν στη Θέρµη. Οι όροι της ελεγχόµενης 
στάθµευσης περιλαµβάνουν:  
- Πρώτη µισή ώρα: ελεύθερη (δωρεάν) στάθµευση 
- Επόµενη µισή ώρα: 1,00€ 
- Μέγιστη επιτρεπόµενη παραµονή στη θέση: 1 ώρα 
Η εξυπηρέτηση των κατοίκων θα γίνεται δωρεάν, είτε σε θέσεις στάθµευσης στις οποίες δεν 
ισχύει ο έλεγχος, καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας, είτε στις θέσεις στις οποίες ισχύει ο 
έλεγχος, αλλά τις ώρες µη ισχύος του ελέγχου, δηλαδή από 20.30 µέχρι 8.30. 
Τέλος, ανά Ο.Τ. θα διατίθενται θέσεις για την εξυπηρέτηση της τροφοδοσίας των παρόδιων 
καταστηµάτων, σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα της ηµέρας, και συγκεκριµένα, για τις 
πρωινές ώρες 5:00-9:00 και για τις µεσηµβρινές ώρες 14:30-16:30. 
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Η παραπάνω απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υλοποιήθηκε µόνο ως προς το τµήµα της 
οδού Α. & Γ. Ταβάκη, µεταξύ της οδού Καπετάν Χάψα και της Πλατείας Παραµάνα, µε την 
τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης, που καθορίζει τις θέσεις ελεγχόµενης στάθµευσης και 
τις θέσεις φορτοεκφόρτωσης. Επίσης, εγκαταστάθηκαν τέσσερα (4) µηχανήµατα έκδοσης 
εισιτηρίων στάθµευσης κατά µήκος της οδού Α. & Γ. Ταβάκη και συγκεκριµένα στις 
ακόλουθες θέσεις : 
- πλησίον της διασταύρωσης µε την οδό Ελ. Βενιζέλου, στην πλευρά των αρτίων αριθµών, 
- πλησίον της διασταύρωσης µε την οδό Μακρυγιάννη, στην πλευρά των αρτίων αριθµών, 
- πλησίον της διασταύρωσης µε την οδό Υψηλάντη, στην πλευρά των περιττών αριθµών, και 
- πλησίον της διασταύρωσης µε την οδό Θ. Λίτσα, στην πλευρά των περιττών αριθµών. 
 
Έπειτα ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου :  
α. την από 30-10-2012 εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, 
Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για 
την επέκταση του ισχύοντος συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης, ύστερα από αίτηµα και 
του Συλλόγου Επαγγελµατιών Θέρµης, και στις οδούς Ελ. Βενιζέλου και Ηρώων 
Πολυτεχνείου, όπου έχουν διαµορφωθεί θέσεις στάθµευσης στο πλαίσιο των έργων 
ανάπλασης και ανακατασκευής των πεζοδροµίων τους. Η ελεγχόµενη στάθµευση θα έχει ως 
αποτέλεσµα την αύξηση της εναλλαγής στάθµευσης στο κέντρο του οικισµού και, εποµένως, 
την εξυπηρέτηση µεγαλύτερου αριθµού οχηµάτων.  
Συγκεκριµένα προτείνεται : 
α. Η εφαρµογή ελεγχόµενης στάθµευσης στα τµήµατα των οδών : 
- 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, 
- Ηρώων Πολυτεχνείου, από την Πλατεία Παραµάνα µέχρι την οδό Παπαναστασίου, στην πλευρά 
των περιττών αριθµών, 
- Πλατεία Παραµάνα, από την οδό Β. Ταβάκη (πρώην Παπάγου) µέχρι την οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου, στην πλευρά των οικοδοµικών τετραγώνων, και 
- Πλατεία Παραµάνα, από την οδό Ελ. Βενιζέλου µέχρι την οδό Αγίου Νικολάου, στην πλευρά 
των οικοδοµικών τετραγώνων. 
β. Ο χαρακτηρισµός θέσεων φορτοεκφόρτωσης επί της Πλατείας Παραµάνα και της 
οδού Ελ. Βενιζέλου, όπως φαίνονται στο συνηµµένο Σχέδιο 1. 
γ. Ο χαρακτηρισµός θέσεων για στάθµευση δικύκλων επί της Πλατείας Παραµάνα, 
όπως φαίνονται στο συνηµµένο Σχέδιο 1. 
δ. Η απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης όλων των οχηµάτων στα οδικά τµήµατα 
της Πλατείας Παραµάνα, στην πλευρά της πλατείας, µε εξαίρεση τα οχήµατα 
φορτοεκφόρτωσης, τα οποία θα επιτρέπεται να σταθµεύουν µόνο για την τροφοδοσία των 
καταστηµάτων. 
ε. Η αποµάκρυνση του µηχανήµατος έκδοσης εισιτηρίων στάθµευσης, από τη 
διασταύρωση Α. & Γ. Ταβάκη-Μακρυγιάννη, και η τοποθέτησή του στη διασταύρωση Ηρώων 
Πολυτεχνείου-Πλατεία Παραµάνα, όπως φαίνεται στο συνηµµένο Σχέδιο 1. 
στ. Η µετατόπιση του µηχανήµατος έκδοσης εισιτηρίων στάθµευσης, που βρίσκεται 
πλησίον του κόµβου της Α. & Γ. Ταβάκη µε την οδό Βενιζέλου, πιο κοντά προς την οδό 
Βενιζέλου, όπως φαίνεται στο συνηµµένο Σχέδιο 1. 
β. την υπ αριθµ. 85/2012 θετική γνωµοδότηση του συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Θέρµης µε την προσθήκη µίας νέας θέσης φορτοεκφόρτωσης ανάµεσα στο χώρο 
στάθµευσης των ΤΑΧΙ και του χώρου στάθµευσης των δικύκλων, έτσι ώστε να υπάρχουν 
συνολικά πέντε και  
γ. την υπ αριθµ. 120/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε την οποία εισηγείται 
υπέρ της εφαρµογής ελεγχόµενης στάθµευσης και των αναγκαίων λοιπών ρυµθίσεων στο 
κέντρο του οικισµού Θέρµης, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
την γνωµοδότηση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης.   
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Η αποµάκρυνση του µηχανήµατος έκδοσης εισιτηρίων στάθµευσης, από τη διασταύρωση 
της οδού Απ. & Γρ. Ταβάκη – Στρ. Μακρυγιάννη και η τοποθέτησή του στη διασταύρωση των 
οδών Ηρωών Πολυτεχνείου και Πλατείας Παραµάνα, να γίνει αφού ολοκληρωθούν τα 
προγραµµατισµένα έργα ανάπλασης στην Πλατεία Παραµάνα. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Κατά τη διαλογική συζήτηση του θέµατος η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας κα 
Αθανασιάδου Αναστασία, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, ζήτησε την άµεση µετατόπιση του µηχανήµατος έκδοσης εισιτηρίων στάθµευσης και 
την τοποθέτησή του στην οδό Βενιζέλου, έτσι ώστε να εφαρµοστεί η ελεγχόµενη στάθµευση 
στην συγκεκριµένη οδό, που αποτελεί και αίτηµα του Συλλόγου Επαγγελµατιών Θέρµης. 
Λαµβάνοντας το λόγο ο ∆.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει την 
πρόταση, διατηρεί όµως επιφύλαξη επειδή είναι πρόχειρη η λύση της µεταφοράς των 
µηχανηµάτων καθώς φοβάται ότι η εφαρµογή των παραπάνω θα οδηγήσει στην αποφυγή 
έκδοσης εισιτηρίου µε πρόσχηµα την άγνοια και στην επιβολή προστίµων.  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, την υπ αριθµ. 85/2012 απόφαση της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, την υπ αριθµ. 120/2012 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  
 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

 
 
 
1. Την εφαρµογή ελεγχόµενης στάθµευσης στα τµήµατα των οδών 
α. 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, 
β. Πλατεία Παραµάνα, από την οδό Ελ. Βενιζέλου µέχρι την οδό Αγίου Νικολάου, στην 
πλευρά των οικοδοµικών τετραγώνων,  
γ. Ηρώων Πολυτεχνείου, από την Πλατεία Παραµάνα µέχρι την οδό Παπαναστασίου, στην πλευρά 
των περιττών αριθµών και 
δ. Πλατεία Παραµάνα, από την οδό Β. Ταβάκη (πρώην Παπάγου) µέχρι την οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου, στην πλευρά των οικοδοµικών τετραγώνων. 
 
2. Τον χαρακτηρισµό θέσεων φορτοεκφόρτωσης επί της Πλατείας Παραµάνα και της οδού 
Ελ. Βενιζέλου, όπως φαίνονται στο συνηµµένο Σχέδιο 1, και τον χαρακτηρισµό µίας επιπλέον 
θέσης φορτοεκφόρτωσης ανάµεσα στο χώρο στάθµευσης ΤΑΧΙ και του χώρου στάθµευσης 
δικύκλων. 
 
3. Τον χαρακτηρισµό θέσεων για στάθµευση δικύκλων επί της Πλατείας Παραµάνα, όπως 
φαίνονται στο συνηµµένο Σχέδιο 1. 
 
4. Την απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης όλων των οχηµάτων στα οδικά τµήµατα της 
Πλατείας Παραµάνα, στην πλευρά της πλατείας, µε εξαίρεση τα οχήµατα φορτοεκφόρτωσης, 
τα οποία θα επιτρέπεται να σταθµεύουν µόνο για την τροφοδοσία των καταστηµάτων. 
 
5. Τη µετατόπιση του µηχανήµατος έκδοσης εισιτηρίων στάθµευσης, που βρίσκεται πλησίον 
του κόµβου της Α. & Γ. Ταβάκη µε την οδό Βενιζέλου, πιο κοντά προς την οδό Βενιζέλου, 
όπως φαίνεται στο συνηµµένο Σχέδιο 1. 
 



Α∆Α: ΒΕΦΧΩΡΣ-ΤΚΩ 

 
6. Την αποµάκρυνση του µηχανήµατος έκδοσης εισιτηρίων στάθµευσης, από τη 
διασταύρωση Απ. & Γρ. Ταβάκη-Μακρυγιάννη, και η τοποθέτησή του στη διασταύρωση 
Ηρώων Πολυτεχνείου-Πλατεία Παραµάνα, όπως φαίνεται στο συνηµµένο Σχέδιο 1, µετά την 
ολοκλήρωση των προγραµµατισµένων έργων ανάπλασης στην Πλατεία Παραµάνα. 
 
Τα παραπάνω µέτρα θα ισχύσουν αποκλειστικά και µόνον µετά την τοποθέτηση της 
κατάλληλης κατακόρυφης σήµανσης που θα καθορίζει τις θέσεις ελεγχόµενης στάθµευσης, 
καθώς και τις θέσεις φορτοεκφόρτωσης. Οι ρυθµίσεις 1γ και 1δ θα ισχύσουν µετά την 
υλοποίηση της επέµβασης υπ αριθµ. 6.  

 
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 581/2012. 
 
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. 

 

 

         ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      ΘΕΡΜΗ    28-12-2012 

∆ Η Μ Ο Σ    Θ Ε Ρ Μ Η Σ      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 50467 

==================== 
∆/ΝΣΗ : ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 
              Τ.Κ. 57001   ΘΕΡΜΗ 
ΠΛΗΡ. : ΜΕΝΤΕΣΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ  
ΤΗΛ: 2310-483416 
FAX: 2310-483414     
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
(ΠΡΑΚΤΙΚΑ ∆.Σ.) 
ΤΗΛ: 2313-300740  
FAX: 2310-478201     

 

  ΠΡΟΣ: 

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
Κ.ΡΟΥΣΙ∆Η 11 - Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η 

                Τ.Κ.541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
 
ΘΕΜΑ : «Υποβολή για έλεγχο της υπ αριθµ. 581/2012 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
σχετικά µε την «Εφαρµογή ελεγχόµενης στάθµευσης στο κέντρο του οικισµού Θέρµης». 
 
ΣΧΕΤ : Την υπ αριθµ. 2428/25-01-2007 έγγραφό µας (υπ αριθµ. 25/2007 Α.∆.Σ.).  
 
 
 
  Υποβάλλουµε επικυρωµένο απόσπασµα του πρακτικού συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου της 27ης-12-2012, που περιέχει την υπ’ αριθµ. 586/2012 απόφασή 

του µαζί µε το αντίστοιχο αποδεικτικό δηµοσίευσής της και τα σχετικά έγγραφα.  

 Παρακαλώ να ελέγξετε την απόφαση αυτή, όπως ορίζει ο Νόµος. 

 
 
 

 Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :  

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης 

          ΤΣΟΛΑΚΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

            
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :  

Εισήγηση υπηρεσίας 
120/2012 Απόφαση Ε.Π.Ζ. 
85/2012 Απόφαση ∆.Κ. Θέρµης 
 
 

 

 

 

 
 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        

∆ Η Μ Ο Σ   Θ Ε Ρ Μ Η Σ   

 

 

 

 ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

 --------------------------------------------------------------- 

 

Στη Θέρµη σήµερα την 28η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012 η υπογεγραµµένη 
Παπαθεοδώρου Χρυσούλα τοιχοκόλλησα στο γι’ αυτό προορισµένο µέρος (εξώθυρα) του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος την υπ’ αριθµ. 581/2012 Α.∆.Σ. σχετικά µε την εφαρµογή 
ελεγχόµενης στάθµευσης στο κέντρο του οικισµού Θέρµης. 

Η τοιχοκόλληση έγινε µπροστά στους µάρτυρες που υπογράφουν : 
1. Παπαδοπούλου Μαρία 
2. Νικολαϊδου Ευθυµία 
 Γι’ αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν αποδεικτικό. 

 
Η ενεργήσασα την τοιχοκόλληση     Οι µάρτυρες 
       1, 
 
 
 
 
       2, 
 
 

 
 


