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Από το πρακτικό της αριθµ. 22/2016

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 59/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Γνωµοδότηση σχετικά µε τη “Μελέτη Τοπικών Πολεοδοµικών Ρυθµίσεων Οικισµών ∆ήµου Θέρµης”.

Στη  Θέρµη    και  στο  ∆ηµοτικό   Κατάστηµα  Θέρµης  σήµερα  την  16η  ∆εκεµβρίου   2016  ηµέρα  της

εβδοµάδας  Παρασκευή  και ώρα 13:00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

του  ∆ήµου  Θέρµης   µετά  από  την  αριθµ.  43279/12-12-2016   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.Χρυσοχόου Παύλος, Πρόεδρος 1.Τιτέλης Κωνσταντίνος

2.Ιωσηφίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 2.Κουγιουµτζίδης  Σταύρος

3.Σαµαράς Σωκράτης 3.Καρκατζούνης Θεοφάνης

4.Σαραφιανός  Χρήστος

5. Καραουλάνης ∆ηµήτριος (αναπληρωµατικό 

µέλος)

6.Ζελιλίδης ∆αµιανός

Στη  συνεδρίαση  παρέστη  και  η  υπάλληλος  του  ∆ήµου,  Πριτζάκη  Αικατερίνη,  για  την  τήρηση  των

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και  εισηγούµενος  το 2o

θέµα της  ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ. αριθµ. πρωτ: 41753/30-11-2016 εισήγηση

του αρµόδιου Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών και Σχεδίου Πόλης της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας, σύµ-

φωνα µε την οποία:

Α.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Υπηρεσία προέβη στη σύνταξη της υπ’ αριθ. 63/2015 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για την εκπόνηση της

µελέτης µε τίτλο «Μελέτη Τοπικών Πολεοδοµικών Ρυθµίσεων Οικισµών ∆ήµου Θέρµης»  η οποία ανατέθηκε

στη µελετήτρια εταιρία  “ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.”.  µε την υπ’

αριθ.  599/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. Η δαπάνη για την εκπόνηση της µελέτης προϋπολογίζεται

στο ποσό των €15.117,93 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%).

Η ανωτέρω µελέτη αφορά σηµειακές τροποποιήσεις των ρυµοτοµικών σχεδίων στους οικισµούς Σουρωτής, Νέας

Ραιδεστού, Λακκιάς και Πλαγιαρίου του ∆ήµου Θέρµης. 

Η µελέτη, αφού προηγήθηκαν συναντήσεις στην υπηρεσία µας όπου δόθηκαν διευκρινίσεις – παρατηρήσεις

αναφορικά µε την εκπόνησή της, υποβλήθηκε – ενσωµατώνοντας τις τελικές διορθώσεις - στην υπηρεσία

στις 17.11.2016.

Β. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κάθε  πολεοδοµική  ρύθµιση  που  γίνεται  στον  οικείο  ∆ήµο  απαιτείται  δηµοσιοποίηση της  διαδικασίας

έγκρισης.  Αυτό  γίνεται  σε  εφαρµογή  των  διατάξεων  του  άρθρου  3  του  Νοµοθετικού  ∆ιατάγµατος  της

17.7.1923 (ΦΕΚ 228Α/16.8.1923) σύµφωνα µε το οποίο: “ 2. Τα κατά τα ανωτέρω σχέδια πόλεων, κωµών



κ.λ.π.  µετά  των  επεξηγηµατικών  αυτών  πινάκων  και  υποµνηµάτων  εγκρίνονται  δια  Β.  ∆ιατάγµατος,

εκδιδοµένου  προτάσει  του  επί  της  Συγκοινωνίας  Υπουργού,  κατόπιν  προηγουµένης  γνωµοδοτήσεως  του

οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και του συµβουλίου των ∆ηµοσίων Έργων.  Η γνωµοδότησις

του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου είναι µόνο συµβουλευτική, ........”.

Στα ανωτέρω προστίθενται οι διατάξεις των Ν. 1337/1983 (άρθρο 42) και Ν. 4067/2012 (άρθρο 31), βάσει

των  οποίων  ορίζονται  τρόποι  έγκρισης  πολεοδοµικών  ρυθµίσεων,  της  εγκυκλιίου

∆ΤΕ/δ/43511/161/55/13.6.1988 “Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις κ.λ.π. ρυµοτοµικών

σχεδίων”, του Ν. 3852/2010 καθώς και του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ197Α/27.8.2002).

Το νοµοθετικό πλαίσιο,  βάσει  του  οποίου  καλείται  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  Θέρµης  να γνωµοδοτήσει  σε

θέµατα πολεοδοµικού σχεδιασµού συµπληρώνεται µε το άρθρο 75 §9,  το άρθρο 77§2 και το  άρθρο 93§2

του Ν. 3463/8.6.2006 σε συνδυασµό µε το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010. 

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ

I. Οικισµός Σουρωτής

Με  την  παρούσα  µελέτη  προτείνεται  να  τροποποιηθεί  το  ρυµοτοµικό  σχέδιο  µε  καθορισµό  πεζοδρόµου

µεταξύ των Ο.Τ. 2 & Ο.Τ. 3 του οικισµού Σουρωτής. Πρόκειται για την οδό Φιλίππου, που ενώνει την οδό

Αγ. Αναργύρων µε την πάροδο της Φιλίππου, και πεζοδροµείται σε µήκος περίπου 56 µ. και πλάτος 8 µ. 

Με  τον  καθορισµό  του  προτεινόµενου  πεζόδροµου  ενοποιούνται  τα  Ο.Τ.  2 και  Ο.Τ.3 και  ως  εκ  τούτου

διευρύνεται  ο  διαθέσιµος  ελεύθερος  κοινόχρηστος  χώρος  του  ιερού  ναού  (Ο.Τ.  2)  και  των  κοινωφελών-

κοινόχρηστων χώρων του Ο.Τ. 3 (χώρος πολιτισµού, κοινοτικό κατάστηµα, κέντρο προληπτικής ιατρικής,

ΚΑΠΗ),  µε  σκοπό  να  εξαλειφθούν  τα  κυκλοφοριακά  προβλήµατα  και  οι  αντίστοιχες  επιβαρύνσεις,  να

βελτιωθούν οι συνθήκες µετακίνησης των πεζών και να αναδειχθεί περισσότερο ο χώρος της πλατείας γύρω

από τον Ιερό Ναό

Οι  νέες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που θα προκύψουν  µε τον καθορισµό πεζοδρόµου στην οδό Φιλίππου,

µεταξύ των οδών  Αγ. Αναργύρων και την πάροδο  Φιλίππου, όπως φαίνεται και στην εικόνα µε τις νέες

κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που παρατίθεται παρακάτω, προτείνεται να είναι οι εξής:

1.Πεζοδρόµηση της οδού Φιλίππου στο τµήµα µεταξύ των οδών Αγ. Αναργύρων και πάροδο Φιλίππου.

2.Η οδός πάροδος Φιλίππου παραµένει µονόδροµος µε την κατεύθυνση που έχει σήµερα, προς την οδό

Αγ. Αναργύρων.

3.Η  οδός  Φιλίππου,  στο  τµήµα  µεταξύ  των  οδών  Αθ.  ∆ιάκου  και  πάροδο  Φιλίππου,  γίνεται

µονόδροµος µε κατεύθυνση προς Βασιλικά.

4.Η οδός Αγ. Αναργύρων παραµένει  δρόµος διπλής κατεύθυνσης.

5.Η οδός Αθανασίου ∆ιάκου παραµένει  δρόµος διπλής κατεύθυνσης και είναι αυτή η οποία θα λάβει

τον κυκλοφοριακό φόρτο λόγω της πεζοδρόµησης της οδού Φιλίππου.

Οι  τιµές  του  κυκλοφοριακού  φόρτου  διατοµής  (και  στις  δύο  κατευθύνσεις)  της  οδού  Αθ.∆ιάκου  δεν

υπερβαίνουν τα 500 οχήµατα/ώρα, χωρίς ιδιαίτερη διακύµανση κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Οι  τιµές

αυτές  του  κυκλοφοριακού  φόρτου  είναι  πολύ  χαµηλές.  Για  λόγους  σύγκρισης  αναφέρεται  ότι  η

κυκλοφοριακή ικανότητα αστικής οδού µε ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων, µε µία λωρίδα

ανά κατεύθυνση, κυµαίνεται µεταξύ 1.400 και 2.200 οχήµατα/ώρα στο σύνολο της διατοµής1.

Μετά την πεζοδρόµηση  της  οδού  Φιλίππου,  ο  κυκλοφοριακός φόρτος  της οποίας  δεν  υπερβαίνει  τα 300

οχήµατα/ώρα, θα µεταφερθεί στην κατεύθυνσης της οδού Αθ. ∆ιάκου προς Βασιλικά, Λαµβάνοντας υπόψη

το υφιστάµενο µέγεθος του κυκλοφοριακού φόρτου της οδού Αθ. ∆ιάκου και την κυκλοφοριακή ικανότητα

αστικής οδού συµπεραίνεται ότι δεν θα δηµιουργηθεί πρόβληµα στην οδό αυτή λόγω της εφαρµογής της

προτεινόµενης τροποποίησης.

Συνεπώς, στην υφιστάµενη κατάσταση η οδός Αθ. ∆ιάκου δεν παρουσιάζει, ούτε µελλοντικά αναµένεται να

παρουσιάσει,  πρόβληµα  κυκλοφοριακής  ικανότητας,  ακόµη  και  µετά  τη  µεταφορά  του  κυκλοφοριακού

φόρτου της οδού Φιλίππου σ’ αυτήν (κατεύθυνση από Σουρωτή προς Βασιλικά).

1



Με  τις  προτεινόµενες  ρυθµίσεις:Βελτιώνονται  οι  συνθήκες  κυκλοφορίας  των  οχηµάτων  περιµετρικά  των

Ο.Τ. 2 και Ο.Τ. 3, αλλά και του οικισµού συνολικά.

• Μειώνονται τα προβλήµατα στάθµευσης και κυκλοφορίας που παρατηρούνται σήµερα επί

της οδού Φιλίππου στο τµήµα της µεταξύ των δύο οικοδοµικών τετραγώνων.

• Αυξάνεται ο διαθέσιµος ελεύθερος κοινόχρηστος χώρος περιµετρικά του Ι.Ν. προς όφελος

των  πολιτών  και  του  περιβάλλοντος,  των  παρακείµενων  κοινωφελών  λειτουργιών  του

οικισµού καθώς και των εµπορικών χρήσεων.

• Ο  σχετικά  µικρός  κυκλοφοριακός  φόρτος  του  πεζοδροµούµενου  τµήµατος  µεταφέρεται

στην οδό Αθ.∆ιάκου και δύναται να εξυπηρετηθεί επαρκώς από αυτήν.

• Οι καταργούµενες 7 θέσεις στάθµευσης λόγω της πεζοδρόµησης της οδού Φιλίππου, 

εκτιµάται ότι εξυπηρετούνται από την παρόδια στάθµευση στο γειτονικό οδικό δίκτυο.

II. Οικισµός Ν.Ραιδεστού

Ο οικισµός της Νέας Ραιδεστού απέκτησε ρυµοτοµικό σχέδιο ∆ιανοµής του Υπουργείου Γεωργίας το 1970-

71. Ο οικισµός οργανώθηκε πολεοδοµικά µε το ΓΠΣ ∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης (ΦΕΚ 451 ΑΑΠ/13-12-

2013), το οποίο τελεί υπό νέα αναθεώρηση ως προς σηµειακές αλλαγές χρήσεων, στις οποίες 

περιλαµβάνεται και το Ο.Τ. 16 της Νέας Ραιδεστού. 

Με  την  παρούσα  µελέτη  τροποποιείται  το  ρυµοτοµικό  σχέδιο  στο  Ο.Τ.  16,  µε  καθορισµό  χρήσεων  γης

(χώρου  αθλητικών  εγκαταστάσεων  και  χώρου  πρασίνου),  σε  εφαρµογή  του  αναθεωρούµενου  ΓΠΣ  ∆.Ε.

Θέρµης. Οι ίδιες χρήσεις προβλέπονταν προηγουµένως στο Ο.Τ. 9 (κατά το ΦΕΚ 451 ΑΑΠ), το οποίο όµως

αποτελείται  από  ιδιωτικά  οικόπεδα,  και  ως εκ τούτου  η  εφαρµογή  των  χρήσεων  από  τον  ∆ήµο  θα  ήταν

δυσχερέστερη  και  κοστοβόρα.  Με  την  υπ’  αριθµ.  οικ.11974/07-04-2016  Εισήγηση  του  ∆ήµου  στην

∆ιεύθυνση  Σχεδιασµού  Μητροπολιτικών  & Αστικών  Περιοχών,  ο  ∆ήµος  εισηγήθηκε  την  διόρθωση  εκ

σφάλµατος του ΓΠΣ, ώστε να µεταφερθούν οι παραπάνω χρήσεις από το Ο.Τ. 9 στο Ο.Τ. 16, δηλαδή σε

δηµοτική γη. Συνεπώς, µε την επικείµενη αναθεώρηση του ΓΠΣ, οι χρήσεις µεταφέρονται στο Ο.Τ. 16 που

αποτελείται από οικόπεδα ιδιοκτησίας του ∆ήµου. 

Εποµένως,  µε  την  παρούσα  τροποποίηση  ρυµοτοµίας  εναρµονίζεται  το  ρυµοτοµικό  σχέδιο  µε  το  υπό

αναθεώρηση ΓΠΣ, γεγονός που θα καταστήσει ευκολότερη την πρακτική εφαρµογή των χρήσεων εκ µέρους

του ∆ήµου Θέρµης, καθώς τα οικόπεδα ανήκουν στον ίδιο.

Συγκεκριµένα,  το  σύνολο  σχεδόν  του  Ο.Τ.  16  ορίζεται  ως  χώρος  αθλητικών  εγκαταστάσεων,  ενώ  το

οικόπεδο µε αριθµό 108 (στην βόρεια γωνία του Ο.Τ.) ορίζεται ως κοινόχρηστος χώρος (κ.χ.). Η οικοδοµική

γραµµή στον κοινόχρηστο χώρο καταργείται, ενώ διατηρείται ανέπαφη στο υπόλοιπο Ο.Τ.

Όσον αφορά τα επιµέρους µεγέθη των χρήσεων επί του Ο.Τ. 16, ο χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων έχει 

εµβαδόν 6.816,15 τ.µ. καλύπτοντας το µεγαλύτερο µέρος του Ο.Τ. 16, ενώ ο χώρος πρασίνου καλύπτει 

697,76 τ.µ.

ΙΙΙ. Οικισµός Λακκιάς

Ο οικισµός της Λακκιάς διαθέτει ρυµοτοµικό σχέδιο ∆ιανοµής του Υπ. Γεωργίας από το 1979-80.

Η τροποποίηση ρυµοτοµίας αφορά το Ο.Τ. 21 το οποίο προηγουµένως χωριζόταν σε δύο διακριτά τµήµατα

(21.α ως χώρο πλατείας και Ο.Τ. 21.β ως χώρο στάθµευσης). Ειδικότερα, µε την τροποποίηση:

�  καταργείται  η  παλιά  ρυµοτοµική  γραµµή  και  δηµιουργείται  ένα  νέο  ενιαίο  Ο.Τ.  21  ως  χώρος

πλατείας, συνολικού εµβαδού 610,07 τ.µ.

�  καθορίζεται  οικοδοµική  γραµµή  εντός  του  Ο.Τ.  21 για  την  ανέγερση  µικρού  αναψυκτηρίου,  µε

συντελεστή δόµησης 0,2.

� -ο θεσµοθετηµένος πεζόδροµος µεταξύ του Ο.Τ. 21 και του όµορου Ο.Τ. 12 µεταβάλλεται ως προς

τα µεγέθη του, καθώς µειώνεται σε πλάτος (από 6 µ. σε 3 µ.) και επιµηκύνεται (από 15,80 µ. σε 22,90

µ.).

� Επιπροσθέτως προτείνονται και οι ακόλουθες διαµορφώσεις κοινόχρηστων χώρων: 

� ο  πεζόδροµος  ενοποιείται  µε  το  πλακοστρωµένο  τµήµα  όπως  έχει  ήδη  διαµορφωθεί  στη  βόρεια

πλευρά  του  Ο.Τ.  12, καθώς  και  το  προτεινόµενο  πεζοδρόµιο  περιµετρικά  του  Ο.Τ.  21.  Το  συνολικό

εµβαδόν των πεζοδροµίων είναι 365,83 τ.µ.



�  δηµιουργείται χώρος στάθµευσης 5 θέσεων, κάθετων προς το πεζοδρόµιο, στη νότια πλευρά του

Ο.Τ. 21, συνολικού εµβαδού 72,50 τ.µ.

� Οµοίως, για τα όµορα Ο.Τ. 16 και Ο.Τ. 17:

� προτείνονται  διαµορφώσεις  πεζοδροµίων-πλακόστρωση  σε  δύο  τµήµατα  του  Ο.Τ.  16, έναντι  του

Ο.Τ. 21, συνολικού εµβαδού 170,73 τ.µ.

�  προτείνεται πεζοδρόµιο σε τµήµα του Ο.Τ. 17, έναντι του Ο.Τ. 17, συνολικού εµβαδού 117,18 τ.µ.

� καθορίζονται 5 θέσεις στάθµευσης παρά τη οδό, στο ίδιο τµήµα του Ο.Τ. 17, συνολικού εµβαδού 58

τ.µ.

Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις:

� Ενοποιούνται οι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι περιµετρικά του Ο.Τ. 21, αυξάνοντας τον διαθέσιµο

ελεύθερο χώρο της πλατείας, προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος.

� ∆ηµιουργούνται  πεζοδρόµια  στα  όµορα  Ο.Τ.  16  και  17,  για  την  βελτίωση  των  συνθηκών

µετακίνησης των πεζών.

� ∆ηµιουργούνται  δέκα  (10)  νέες  θέσεις  στάθµευσης  παρά  την  οδό,  µειώνοντας  τα  προβλήµατα

ανεξέλεγκτης στάθµευσης και κυκλοφορίας περιµετρικά της πλατείας.

ΙV. Οικισµός Πλαγιαρίου

Ο οικισµός του Πλαγιαρίου διαθέτει ρυµοτοµικό σχέδιο ∆ιανοµής του Υπουργείου Γεωργίας από το 1962.

Ακολούθησε  τροποποίηση  ρυµοτοµίας  το  1978  (ΦΕΚ  250∆’/25-05-1978)  για  τον  καθορισµό  χώρου

κοινοτικού καταστήµατος.

Με την παρούσα µελέτη του θέµατος προτείνεται η τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου µε καθορισµό

πεζοδρόµου ανάµεσα στα Ο.Τ. 36 και Ο.Τ. 35, µε σκοπό την διεύρυνση του διαθέσιµου ελεύθερου χώρου

περιµετρικά του Ιερού Ναού Αγ. ∆ηµητρίου, και τη διευκόλυνση των πεζών κατά την πρόσβαση προς τις

κοινωφελείς λειτουργίες του Ο.Τ. 37 (κοινοτικό κατάστηµα, ΚΑΠΗ, ΚΕΠ, σχολικό συγκρότηµα). Πρόκειται

για  το  µικρό  τµήµα  της  οδού  Αγ.  ∆ηµητρίου  που  διέρχεται  περιµετρικά  του  Ι.Ν.  από  την  οδό  Ανδρέα

Μιαούλη µέχρι την οδό Γρ. Λαµπράκη, και προτείνεται να πεζοδροµηθεί σε µήκος περίπου 90 µ. και πλάτος

6 µ.

Ο καθορισµός πεζοδρόµου γίνεται σε εφαρµογή σχετικής κυκλοφοριακής µελέτης που εκπονήθηκε για τον 

οικισµό Πλαγιαρίου (Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων ∆.∆. Πλαγιαρίου του ∆ήµου Μίκρας, 2004), όπως 

φαίνεται στο παρακάτω απόσπασµα αυτής:

Βασικός σκοπός της ρύθµισης είναι η εξάλειψη προβληµάτων που σχετίζονται µε την στάθµευση οχηµάτων 

επί της οδού Αγ.∆ηµητρίου αλλά και την ασφαλή µετακίνηση των πεζών, καθώς στο σηµείο αυτό 

συγκεντρώνεται σηµαντική κίνηση µαθητών αλλά και ηλικιωµένων, εξαιτίας της παρουσίας των 

κοινωφελών χρήσεων. Επιπλέον η ρύθµιση εξασφαλίζει και την επέκταση του κοινόχρηστου χώρου 

περιµετρικά του ναού. Συνολικά, η προτεινόµενη ρύθµιση αναβαθµίζει πολεοδοµικά, αισθητικά και 

περιβαλλοντικά την λειτουργία του κεντρικού πυρήνα κοινόχρηστων – κοινωφελών χρήσεων του οικισµού, 

που συγκεντρώνονται στα Ο.Τ. 36 και Ο.Τ. 37.

1. Με την προτεινόµενη ρύθµιση:

2. Μειώνονται τα προβλήµατα στάθµευσης και κυκλοφορίας που παρατηρούνται σήµερα περιµετρικά 

του Ο.Τ. 36.

3. Αυξάνεται ο διαθέσιµος ελεύθερος κοινόχρηστος χώρος περιµετρικά του Ι.Ν., προς όφελος των 

πολιτών και του περιβάλλοντος.

4. Επιτυγχάνεται η ασφαλέστερη διέλευση των πεζών περιµετρικά του ιερού ναού και όσον αφορά στη 

µετάβαση στο απέναντι Ο.Τ. 37, και ιδιαίτερα των µαθητών, κατά την πρόσβασή τους στο σχολικό 

συγκρότηµα του Ο.Τ. 37.

5. Ο αµελητέος κυκλοφοριακός φόρτος του πεζοδροµούµενου τµήµατος θα εξυπηρετείται από την 

κεντρική οδό Μιαούλη.

Επειδή

Τα  παραδοτέα  (τεύχη  και  διαγράµµατα)  όπως  συντάχθηκαν  και  διορθώθηκαν,  είναι  σύµφωνα  µε  τη

σύµβαση, µε τις προφορικές και έγγραφες οδηγίες και παρατηρήσεις της Υπηρεσίας και τις εγκεκριµένες

τεχνικές προδιαγραφές και  κανονισµούς και  δεν καταστρατηγείται το  άρθρο 10  § 4α του  Ν.  3044/2002



(ΦΕΚ 197α/27.8.2002), δεν µειώνονται οι κοινόχρηστοι χώροι στο σύνολό τους, εφόσον δεν επιβάλλονται

νέοι όροι και περιορισµοί δόµησης.

Η Υπηρεσία εισηγείται:

υπέρ  της  θετικής  γνωµοδότησης  σχετικά  µε  τη  «Μελέτη  Τοπικών  Πολεοδοµικών  Ρυθµίσεων  Οικισµών

∆ήµου Θέρµης» 

Κατόπιν ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Σαραφιανός Χρήστος παρατήρησε ότι στο σηµείο Γ.Πρόταση της εισήγησης

που  αναφέρει  “Η  οδός  Φιλίππου,  στο  τµήµα  µεταξύ  των  οδών  Αθ.  ∆ιάκου  και  πάροδο  Φιλίππου,  γίνεται

µονόδροµος  µε κατεύθυνση προς Βασιλικά”, εκ παραδροµής αναφέρεται ως κατεύθυνση τα Βασιλικά αντί του

ορθού Αγία Παρασκευή και θα πρέπει να διορθωθεί. .

Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ. αριθµ. 22/2016 σχετική απόφαση της ∆η-

µοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού, την υπ αριθµ. 23/2016 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρί-

ου, την υπ αριθµ. 28/2016 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών(οικισµός Λακκιάς) και την υπ

αριθµ. 13/2016 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής  µε τις οποίες οι ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοι-

νότητες γνωµοδοτούν οµόφωνα θετικά σχετικά µε τη  την «Μελέτη Τοπικών Πολεοδοµικών Ρυθµίσεων Οικι-

σµών ∆ήµου Θέρµης», σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στην Επιτροπή να γνωµοδοτήσει θετικά σχετικά µε τη «Μελέτη Τοπικών

Πολεοδοµικών Ρυθµίσεων Οικισµών ∆ήµου Θέρµης»  διορθώνοντας παράλληλα και το ανωτέρω σηµείο που

επισηµάνθηκε και  κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ,αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και την εισήγηση της

αρµόδιας Υπηρεσίας,  τα συνοδευτικά έγγραφα και  σχέδια,   την  αριθµ.  22/2016 απόφαση  της ∆ηµοτικής

Κοινότητας Νέας Ραιδεστού, την υπ αριθµ. 23/2016 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου, την

υπ αριθµ.  28/2016 απόφαση  της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Βασιλικών(οικισµός Λακκιάς) και  την  υπ  αριθµ.

13/2016 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής , σύµφωνα µε  τις διατάξεις του Ν. 3852/10 άρθρο 73

παρ. 1Α «περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο υπέρ της “Μελέτης Τοπικών Πολεοδοµικών Ρυθµίσεων Οικισµών

∆ήµου  Θέρµης”,  όπως  αποτυπώνεται  στην  ανωτέρω  εισήγηση  της  ∆ιεύθυνσης  Πολεοδοµίας,  µε  την

διόρθωση στο σηµείο Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ Ι. Οικισµός Σουρωτής  “Η οδός Φιλίππου, στο τµήµα µεταξύ των οδών Αθ.

∆ιάκου και πάροδο Φιλίππου, γίνεται µονόδροµος µε κατεύθυνση προς Αγία Παρασκευή”.

                                             Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 59/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                               ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ


