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Από το υπ’αρ. 7/2017 Πρακτικό συνεδρίασης του Τοπικού Συµβουλίου Ν.Ραιδεστού.

                                             ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.Συζήτηση επί της πρότασης διαµόρφωσης κόµβου στις οδούς  Θεµιστοκλέους – 
Ηρώων Πολυτεχνείου-  Μεγ. Αλεξάνδρου .

Στη Ν.Ραιδεστό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 21/09/2017  ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
19:30µ.µ. συνεδρίασε το Τοπικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.Ραιδεστού µετά από 
πρόσκληση του Προέδρου µε αρ.πρωτ:30730/07-09-2017 που επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε 
σύµβουλο σύµφωνα µε τις διατάξεις του 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 4 
δηλαδή:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Κατρανιάς Παναγιώτης                                     Σαµψωνίδου Μαρία
2.Ιζδρας Ανέστης
3.Αµπουµατχανά Μάριαµ
4.Κυριακίδου Ειρήνη

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  κ.  Μαρία  Γρηγοριάδου,  Συγκοινωνιολόγος,  επιστηµονική
συνεργάτιδατου ∆ηµάρχου για τεχνικά θέµατα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Κετσενεβλή Αικατερίνη υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης για
την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερησίας
διάταξης  είπε ότι στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου για το έτος 2018 περιλαµβάνεται και το έργο
της  διαµόρφωσης  του κόµβου Θεµιστοκλέους  – Ηρώων Πολυτεχνείου – Μεγ.  Αλεξάνδρου του
οικισµού της Ν. Ραιδεστού, το οποίο προτάθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από την κα Γρηγοριάδου Μαρία Συγκοινωνιολόγος του ∆ήµου
Θέρµης περιγράψει εν συντοµία τη µελέτη για τη διαµόρφωση του κόµβου.
 Στη συνέχεια το Συµβούλιο αφού συζήτησε επί της µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας,  συµφώνησε
µε τις εργασίες που προβλέπονται και επιπλέον προτείνει:
α. η κυκλική νησίδα του κόµβου να καλύπτεται από φύτευση και όχι πλακόστρωση
β. να υπάρχει πρόβλεψη στη µελέτη για ηλεκτροφωτισµό και άρδευση στη νησίδα
γ. να επιτρέπεται µόνο είσοδος από τον κόµβο στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου. 

Επίσης το Τοπικό Συµβούλιο ζητά από την Τεχνική Υπηρεσία να εξεταστεί η µονοδρόµηση του 
τµήµατος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, από – Αγ.Αθανασίου µέχρι Μ.Αλεξάνδρου.

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Τοπικό Συµβούλιο 
λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της µετά την περιγραφή της µελέτης του κόµβου από την κα 
Γρηγοριάδου Μαρία και µετά από συζήτηση

                                              ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Συµφωνεί  οµόφωνα  µε  την  προτεινόµενη  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  µελέτη  για  τη
διαµόρφωση του κόµβου Θεµιστοκλέους – Ηρώων Πολυτεχνείου – Μεγ. Αλεξάνδρου, µε
κυκλική νησίδα και επεκτάσεις των πεζοδροµίων.

2. Επιπλέον προτείνει:
Α. Η επιφάνεια της κυκλικής νησίδας να είναι καλυµµένη µε φύτευση και όχι µε 
πλακόστρωση
Β. να υπάρχει πρόβλεψη στη µελέτη για ηλεκτροφωτισµό και άρδευση στη νησίδα



Γ. Να επιτρέπεται µόνο είσοδος από τον κόµβο στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου

3. Να εξεταστεί από την Τεχνική Υπηρεσία η µονοδρόµηση της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου µε 
κατεύθυνση από Αγίου Αθανασίου προς Μ. Αλεξάνδρου.
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Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως λύνεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 
    
                                                   Ακριβές Απόσπασµα
                                                       Ο Πρόεδρος

                                          ΚΑΤΡΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


