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Aριθ. Απόφασης : 11/18-6-2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ. 06/2018 τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Τριλόφου του ∆ήµου Θέρµης

Θέµα: Περί αυθαιρεσιών σε πεζοδρόµια στη ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου

Στον Τρίλοφο και στην ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, σήµερα την 18η Ιουνίου 2018 ηµέρα της εβδοµάδας
∆ευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου,
µετά από την αριθµ. 20968/13-06-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Λιόλιου Αικατερίνης που
επιδόθηκε στα µέλη του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10 (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 5 µελών
βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λιόλιου Αικατερίνη, πρόεδρος
Αµπατζή ∆έσποινα
Σαµαράς Γεώργιος
Αγραφιώτης Γεώργιος
Φυσέκης Γρηγόριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών
(σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ : 2405/45243/12-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης).
Η πρόεδρος εισηγούµενη το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου την υπ’ αριθµ. 20834/13-06-2018 εισήγηση του αρµόδιου Τµήµατος της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία λαµβάνοντας υπ όψιν την αριθµ. Πρωτ.:19940/06-06-2018 αίτηση
-email της κας Τσουπλάκης Πλουµιστής και κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε τόσο επί της οδού Προφήτη
Ηλία όσο και επί της οδού Ψαρρών διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν φυτεύσεις(δέντρα, γλάστρες) που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των ειδικών ρυθµίσεων για την εξυπηρέτηση των ατόµων σε κοινόχρηστους χώρους
των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών.
Η Πρόεδρος είπε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 2 της υπ’ αριθµ. 52907/28-12-2009 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ
2621Β’/31-12-2009) σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης των πεζών µε απαραίτητο ελάχιστο πλάτος

πεζοδροµίου 1,50µ. (µη συνυπολογιζόµενου του κρασπέδου), ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό
εµπόδιο(σήµανση, φύτευση κ.λ.π.). Σε περίπτωση υφιστάµενων πεζοδροµίων πλάτους µικρότερου του 1,50µ
η ζώνη αυτή καταλαµβάνει όλο το πλάτος του πεζοδροµίου. Επιπλέον επιβάλλεται ελεύθερο ύψος όδευσης
πεζών ίσο µε 2,20µ απολύτων ελεύθερο από οποιοδήποτε εµπόδιο(µαρκίζες, επιγραφές, κλαδιά δέντρων
κ.λ.π.).
Κατόπιν η Πρόεδρος είπε ότι κρίνεται απαραίτητο να αποφασίσει το Συµβούλιο της Κοινότητας σχετικά µε
την αποξήλωση ή µη των διαφόρων εµποδίων σε πεζοδρόµια και κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του την εισήγηση της Προέδρου και της αρµόδιας Υπηρεσίας, τα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς επίσης και
τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει την αποξήλωση των εµποδίων καθολικά σε όλα τα πεζοδροµία του οικισµού Τριλόφου ώστε να
µην εµποδίζεται η ελεύθερη όδευση των πεζών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 11/18-6-2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

Η Πρόεδρος

Τα µέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΛΟΦΟΥ
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