
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 6/17-5-2017  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Aρ. Απόφ.: 11/17-5-2017

Περίληψη: Απόφαση επί της πρότασης διαμόρφωσης κόμβου στην οδό Μεγ. Αλεξάν-

δρου και Αγ. Παντελεήμονος (Σχολεία).

Σήμερα στις 17 Μαΐου και ώρα 14:00  στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου του

Δήμου Θέρμης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  Τρι-

λόφου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15237/11-5-2017  πρόσκληση της Προέδρου κας Λιόλιου-

Γεωργάκα Αικατερίνης, που δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου που επιδόθηκε

νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.    

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη

απαρτία αφού από τα πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου ήταν:

1.   Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη παρούσα
2.   Φυσέκης Γρηγόριος παρών
3.   Σαμαράς Γεώργιος παρών
4.   Αγραφιώτης Γεώργιος παρών
5.   Αμπατζή Δέσποινα Παρούσα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαμιχαήλ Χρυσούλα (σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 299/11-2-2015 Απόφαση Δημάρχου Θέρμης).

Η  πρόεδρος  εισηγούμενη  το  1ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  ότι  το  Συμβούλιο  της

Δημοτικής Κοινότητας με την υπ. αριθμ. 9/9-5-2017 προηγούμενη απόφασή του, ανέβαλε την

συζήτηση  του  θέματος “Απόφαση  επί  της  πρότασης  διαμόρφωσης  κόμβου  στην  οδό  Μεγ.

Αλεξάνδρου και Αγ. Παντελεήμονος (Σχολεία)” προκειμένου να μελετήσει την πρόταση και στην

συνέχεια έθεσε εκ νέου την πρόταση για τη διαμόρφωση του κόμβου.

Κατόπιν η Πρόεδρος έκανε μία περιγραφή της μελέτης του κόμβου η οποία έχει κατατεθεί από

τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  και πρότεινε, για την  ομαλότερη λειτουργία του

κόμβου κατά τις ώρες αιχμής, να ζητηθεί η πρόβλεψη -δημιουργία επιπλέον θέσεων στάσης και

στάθμευσης  σε  παρακείμενα  οικόπεδα  προκειμένου  να  παρκάρουν  οι  εκπαιδευτικοί  και  οι

γονείς.

Επίσης να συνεχιστεί η διαμόρφωση πεζοδρομίου στην δεξιά πλευρά της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου

έως την πλατεία  “Ρωμέϊκο”  και  να τοποθετηθεί  οδοσήμανση  σε  όλο  το μήκος  της  για  την

απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων.

Μετά  τα  παραπάνω  εισηγήθηκε  θετικά  και  ζήτησε  από  τα  μέλη  του  συμβουλίου  να

γνωμοδοτήσουν.

Το μέλος του συμβουλίου Γεώργιος Αγραφιώτης εξέφρασε την επιφύλαξή του  και προτείνει την

επανεξέταση της πεζοδρόμησης του δρόμου μπροστά από το Δημοτικό σχολείο.



Το μέλος του συμβουλίου Δέσποινα Αμπατζή εξέφρασε την επιφύλαξή της για την πεζοδρόμηση

του δρόμου μπροστά από το Δημοτικό σχολείο και για τις προεξοχές που υπάρχουν ενδιάμεσα

των θέσεων πάρκινγκ οι οποίες μειώνουν σημαντικά τους χώρους στάθμευσης. 

Κατόπιν η Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο της Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από  διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις

διατάξεις  του άρθρου 83 του Ν 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της διαμόρφωσης κόμβου στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου και Αγ. Παντελεήμο-

νος (Σχολεία), 

 Προτείνει τις παρακάτω παρεμβάσεις για την ομαλότερη λειτουργία του κόμβου:

α) Να συνεχιστεί η διαμόρφωση επαρκούς πλάτους πεζοδρομίων στη δεξιά πλευρά της οδού

Μεγ. Αλεξάνδρου έως την πλατεία “Ρωμέϊκο” και να τοποθετηθεί οδοσήμανση σε όλο το μήκος

της για την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων

β) Να διαμορφωθεί ομαλότερα η είσοδος και έξοδος του κόμβου.

γ) Να εξασφαλισθούν επιπλέον θέσεις πάρκινγκ εκτός οδού σε παρακείμενα οικόπεδα και να γί-

νει ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση χώρου στον πλευρικό δρόμο του Λυκείου (δίπλα στην 2η

είσοδο του Λυκείου) για τον ίδιο σκοπό.

Το μέλος του συμβουλίου Γεώργιος Αγραφιώτης γνωμοδότησε υπέρ αλλά με επιφύλαξη στην

πεζοδρόμηση του δρόμου μπροστά από το Δημοτικό σχολείο και προτείνει την επανεξέτασή της.

Το μέλος του συμβουλίου Δέσποινα Αμπατζή γνωμοδότησε υπέρ αλλά με επιφύλαξη στην πεζο-

δρόμηση του δρόμου μπροστά από το Δημοτικό σχολείο και τις προεξοχές που υπάρχουν εν-

διάμεσα των θέσεων πάρκινγκ οι οποίες μειώνουν σημαντικά τους χώρους στάθμευσης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/17-5-2017

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:
            Η Πρόεδρος       Τα μέλη   
            
Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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