
                                                                                                   

                                                                                       
                                                                                              

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθµ. 10/2017

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης
Αριθµ. Απόφασης. 20/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Κυκλοφοριακές  ρυθµίσεις στην οδό Προφήτη Ηλία του οικισµού Τριλόφου 

Στη Θέρµη   και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 10η Αυγούστου 2017 ηµέρα της εβδοµάδας
Πέµπτη και ώρα 09:00 π.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Θέρµης µετά από την αριθµ. 26889/03-08-2017  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.Μίχου –Κουγιάµη Σουλτάνα 

2. Ιωσηφίδης Ιωάννης, αντιπρόεδρος 2. Χρυσοχόου Παύλος

3. Γκιζάρης Στέργιος 3. Σαραφιανός Χρήστος

4. Κουγιουµτζίδης Σταύρος

5. Σφονδύλας ∆ηµήτριος

6. Πονερίδης Παναγιώτης (αναπληρωµατικό µέλος)

 Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Νικολαϊδου Ευθυµία, για την τήρηση των 

πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος  το

παραπάνω  θέµα (2ο ηµερήσιας διάταξης),  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 Επι-

τροπή 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.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε  υπόψη των µελών της Επιτροπής  την αριθµ. πρωτ: 20073/11-07-2017

εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Με την υπ’ αριθ. 13275/7.4.2014 Απόφαση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης εγκρίθηκε η

«Μελέτη τοπικών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων οικισµού Τριλόφου» του οικισµού Τριλόφου της ∆.Ε. Μίκρας του

∆ήµου Θέρµης και µε την υπ’ αριθ. 181/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης έγινε η παραλαβή

της µελέτης.

Η ανωτέρω µελέτη περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων και µέτρα οργάνωσης της κυκλοφορίας και στάθµευσης

στην οδό Προφ. Ηλία. Συγκεκριµένα προτείνει δύο εναλλακτικές προτάσεις:



1. ∆ιασφάλιση ικανοποιητικού πλάτους οδοστρώµατος για την αµφίδροµη κυκλοφορία των οχηµάτων,

απαγορεύοντας  τη  στάθµευση  παρά  την  οδό  και  προσφέροντας  θέσεις  στάθµευσης  σε  όµορα

δηµοτικά οικόπεδα.

2. Βελτίωση συνθηκών κίνησης των πεζών µε τον καθορισµό του οδικού τµήµατος ως οδού “ήπιας

κυκλοφορίας”.

Με την υπ’ αριθ. 30/27.11.2014 απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου αποφασίστηκε

οµόφωνα η εφαρµογή της 2ης λύσης. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο προέβη στη λήψη της υπ’ αριθ.

8/2015 κανονιστικής απόφασης, σχετικά µε τη “Λήψη απόφασης για εφαρµογή κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στον

οικισµό  Τριλόφου  της  ∆.Ε.  Μίκρας”.  Κατά  τον  έλεγχο  της  ανωτέρω  απόφασης  από  την  Αποκεντρωµένη

∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η υπ’ αριθ. 8/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ως προς το σκέλος που

αφορά στην οδό Προφήτη Ηλία, κρίθηκε ότι δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του ΚΟΚ.

Tο ∆ηµοτικό Συµβούλιο (∆.Σ.) Μίκρας µε την απόφαση 141/08.07.2010 είχε αποφασίσει την «µονοδρόµηση της

οδού Πρ. Ηλία από το ύψος της οδού Αντ.  Ματράκη έως την οδό Κυκλάδων, µε φορά προς την έξοδο του

οικισµού».  Ωστόσο,  στη  διαβούλευση  µε  τους  κατοίκους  του  συγκεκριµένου  τµήµατος  της  Πρ.  Ηλία

διατυπώθηκαν αντιρρήσεις  (Γνωµοδότηση  21/31-05-2011  του  συµβουλίου  της  δηµοτικής  κοινότητας

Τριλόφου), γεγονός που απέτρεψε την υλοποίηση της πρότασης.

Κατόπιν  των  ανωτέρω  η  Υπηρεσία  εισηγείται  να  επανεξεταστεί  η  πιθανότητα  εφαρµογής  της  πρώτης

εναλλακτικής πρότασης ή ακόµα και της µονοδρόµησης, σε αντίθετη περίπτωση και µετά την απόρριψη της
δεύτερης εναλλακτικής από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, δεν θα εφαρµοστεί κανένα

µέτρο οργάνωσης της κυκλοφορίας και στάθµευσης στην οδό Προφ. Ηλία.
Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος επισήµανε την υπ. αριθ. 16/2017 απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Τριλόφου σύµφωνα µε την  οποία γνωµοδότησε κατά πλειοψηφία και πρότεινε την εφαρµογή

της 1ης πρότασης που περιλαµβάνει τα ακόλουθα :

• Απαγόρευση της στάσης και της στάθµευσης στο τµήµα της οδού Προφήτη Ηλία, µεταξύ των οδών

Κυκλάδων και Αντ. Ματράκη

• Προσφορά  θέσεων  στάθµευσης  εκτός  οδού,  σε  δύο  δηµοτικούς  χώρους  εκατέρωθεν  της

διασταύρωσης µε την οδό Αντ. Ματράκη, και παρά την οδό, σε εσοχές, στη διασταύρωση µε τις
οδούς Κυκλάδων και Κέρκυρας

• Καθορισµός ορίου ταχύτητας 30/χλµ/ωρα, µε ταυτόχρονη εφαρµογή µέτρων µείωσης ταχύτητας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να διαµορφώσει την εισήγησή της στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο, προκειµένου να εκδοθεί κανονιστική απόφαση 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). 

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

Προέδρου και της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου, τις προαναφερθείσες διατάξεις και λοιπά έγγραφα, την
αριθµ. 16/2017 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Υπέρ  και   εισηγείται  στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  τη  λήψη  κανονιστικής  απόφασης  στην  κυκλοφοριακή
ρύθµιση στην οδό Προφήτη Ηλία του οικισµού Τριλόφου  και προτείνει να εφαρµοσθεί η 1η εναλλακτική

πρόταση της οποίας  στόχος  είναι η διασφάλιση ικανοποιητικού πλάτους οδοστρώµατος για την αµφίδροµη
κυκλοφορία  των  οχηµάτων,  απαγορεύοντας  τη  στάθµευση  παρά  την  οδό  και  προσφέροντας  θέσεις

στάθµευσης σε όµορα δηµοτικά οικόπεδα.
Οι απαιτούµενες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της πρότασης είναι η εξής:

• Απαγόρευση της στάσης και της στάθµευσης στο τµήµα της οδού Προφήτη Ηλία, µεταξύ των οδών

Κυκλάδων και Αντ. Ματράκη

• Προσφορά  θέσεων  στάθµευσης  εκτός  οδού,  σε  δύο  δηµοτικούς  χώρους  εκατέρωθεν  της

διασταύρωσης µε την οδό Αντ. Ματράκη, και παρά την οδό, σε εσοχές, στη διασταύρωση µε τις
οδούς Κυκλάδων και Κέρκυρας



• Καθορισµός ορίου ταχύτητας 30/χλµ/ωρα, µε ταυτόχρονη εφαρµογή µέτρων µείωσης ταχύτητας.
όπως αποτυπώνεται στην ανωτέρω εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και στην µε αρ.16/2017

απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 20/2017

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασµα

                                                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                        ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ


