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 ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10/24-7-2017  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Aρ. Απόφ.: 16/24-7-2017

Περίληψη: Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό Τριλόφου και συ-
γκεκριμένα στην οδό Προφήτη Ηλία.
Σήμερα, στις 24 Ιουλίου και ώρα 13:30, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου
του Δήμου Θέρμης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότη-
τας  Τριλόφου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24717/19-7-2017  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 απών
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 της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου εισηγούμενη το παραπάνω  θέμα  της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής: 

      Με την υπ΄αρ. 41963/16-10-2014  έγγραφη εισήγηση του Τμήματος  Συγκοινωνιακών,
Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων της  Τεχνικής Υπηρεσίας μας
ζητήθηκε  να πάρουμε απόφαση για  την εφαρμογή των  κυκλοφοριακών  ρύθμιση στον
οικισμό του Τριλόφου της Δ.Ε. Μίκρας.
Στην εισήγηση αναφερόταν τα παρακάτω:
Με την υπ’ αριθ. 13275/7.4.2014 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Θέρμης εγκρίθηκε η «Μελέτη τοπικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οικισμού Τριλόφου» του
οικισμού  Τριλόφου  της  Δ.Ε.  Μίκρας  του  Δήμου  Θέρμης  και  με  την  υπ’  αριθ.  181/2014
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης έγινε η παραλαβή της μελέτης.
Η ανωτέρω μελέτη περιλαμβάνει  μεταξύ άλλων μέτρα οργάνωσης  της κυκλοφορίας  και
στάθμευσης στην οδό Προφ. Ηλία και προτείνει δύο εναλλακτικες προτάσεις:

Το  τμήμα  της  οδού  Προφ.  Ηλία,  μεταξύ  των  οδών  Κυκλάδων  και  Αντ.  Ματράκη,
παρουσιάζει  κυκλοφοριακό  πρόβλημα  για  τα  οχήματα  και  τους  πεζούς.  Το  πλάτος  του
οδοστρώματος είναι  μικρότερο των 6,0 μ. (από 5,30 μ. ως 5,70 μ.) και δεν υπάρχουν
πεζοδρόμια, εκτός ορισμένων σημείων, όπου το πεζοδρόμιο έχει πλάτος μικρότερο του 0,50
μ. Άλλα χαρακτηριστικά της οδού είναι η οριζόντια καμπύλη, που μειώνει την ορατότητα
στα κινούμενα οχήματα, και η παρά την οδό στάθμευση, που εμποδίζει  την αμφίδρομη
κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά και την κυκλοφορία των πεζών.
Η  Κυκλοφοριακή  μελέτη  που  εκπονήθηκε  το  2009  για  το  θέμα  αυτό,  πρότεινε  τη
μονοδρόμηση της οδού Προφ. Ηλία, με τρεις εναλλακτικές περιπτώσεις, που διαφέρουν ως
προς την κατεύθυνση και το μήκος της μονοδρόμησης. Η μελέτη παρουσιάζει τα θετικά και
αρνητικά  συγκριτικά  στοιχεία  μεταξύ  των  τριών  προτάσεων.  Βασικό  μειονέκτημα  της
μονοδρόμησης, σύμφωνα με τη μελέτη και την πρακτική είναι: (α) η αύξηση του μήκους



διαδρομής των οχημάτων για ορισμένες κινήσεις, και (β) ο κίνδυνος αύξησης της ταχύτητας
των οχημάτων, όπως παρατηρείται συχνά στους μονοδρόμους.
Για  τη  ρύθμιση  της  μονοδρόμησης  εκδόθηκε  η  υπ’  αριθ.  141/8.7.2010 Κανονιστική
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Μίκρας, σύμφωνα με την οποία
επιλέχθηκε  η  μονοδρόμηση  της  οδού  Προφ.  Ηλία,  μεταξύ  των  οδών  Κυκλάδων  και
Ματράκη, με αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή προς την έξοδο του οικισμού.
Επειδή η διαβούλευση με τους κατοίκους του συγκεκριμένου οδικού τμήματος διατύπωσαν
αντιρρήσεις  για  τη  μονοδρόμηση  (βλ.  Απόφαση  21/31.5.2011 του  Συμβουλίου  της
Δημοτικής  Κοινότητας  Τριλόφου),  ανατέθηκε  η  νέα  Κυκλοφοριακή  Μελέτη,  η  οποία
πρότεινε δύο εναλλακτικές προτάσεις:
1η πρόταση:  Στόχος  της  πρότασης  είναι  η  διασφάλιση  ικανοποιητικού  πλάτους
οδοστρώματος  για  την  αμφίδρομη  κυκλοφορία  των  οχημάτων,  και  περιλαμβάνει  τα
ακόλουθα:
 Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στο τμήμα της οδού Προφ. 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 δια-
σταύρωση με τις οδούς Κυκλάδων και Κερκύρας.

    Καθορισμό ορίου ταχύτητας 30 χλμ./ώρα, με ταυτόχρονη εφαρμογή μέτρων  
   μείωσης ταχύτητας.
2η πρόταση: Στόχος της πρότασης είναι η βελτίωση των συνθηκών κίνησης των πεζών, με
καθορισμό του υπό εξέταση οδικού τμήματος ως «ήπιας κυκλοφορίας».

Με την υπ΄ αριθμ. 30/27-11-2014 απόφασή μας προτείναμε ομόφωνα την εφαρμογή της
2ης  πρότασης.  Στη  συνέχεια  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  προέβη  στη  λήψη  της  υπ΄αριθ.
8/2015 κανονιστικής  απόφασης  για το παραπάνω θέμα.  Κατά τον έλεγχο της ανωτέρω
απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης η υπ΄ αριθμ. 8/2015
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , ως προς το σκέλος που αφορά στην οδό Προφήτη Ηλία,
κρίθηκε ότι δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΚΟΚ.

Σύμφωνα  λοιπόν  με  την  20073/11-7-2017  έγγραφη  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών  καλούμαστε  να  επανεξετάσουμε  την  πιθανότητα  εφαρμογής  της  πρώτης
εναλλακτικής πρότασης ή ακόμα και της μονοδρόμησης. Σε αντίθετη περίπτωση και μετά
την απόρριψη της δεύτερης εναλλακτικής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –
Θράκης δεν θα εφαρμοστεί  κανένα μέτρο οργάνωσης της κυκλοφορίας και  στάθμευσης
στην οδό Προφ. Ηλία.
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το  Συμβούλιο  ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα
προαναφερόμενα, την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και το άρθρο 83 παρ. 2ε του ν.
3852/2010. 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Προτείνει την εφαρμογή της 1ης πρότασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στο τμήμα της οδού Προφ. 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 δια-
σταύρωση με τις οδούς Κυκλάδων και Κερκύρας.

    Καθορισμό ορίου ταχύτητας 30 χλμ./ώρα, με ταυτόχρονη εφαρμογή μέτρων  
   μείωσης ταχύτητας.

Στην παραπάνω απόφαση μειοψήφησε η κ. Δέσποινα Αμπατζή η οποία προτείνει να μην
εφαρμοστεί κανένα μέτρο οργάνωσης της οδού Προφ. Ηλία γιατί όλα αυτά τα χρόνια η
κυκλοφορία γίνεται ομαλά.



Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/24-7-2017
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

      
      Η Πρόεδρος       Τα μέλη   
            
Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ
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