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Aριθ. Απόφασης : 05/15-04-2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ. 03/2019 τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Τριλόφου του ∆ήµου Θέρµης

Θέµα: Αίτηση χορήγησης άδειας διεξαγωγής ∆ρόµου Υγείας.

Στον Τρίλοφο και στην ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, σήµερα την 15η Απριλίου 2019 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Τριλόφου, µετά από την αριθµ.15196/10-04-2019 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 κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου και εισηγούµενη το
1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 το Συµβούλιο της
∆ηµοτικής Κοινότητας προωθεί τον εθελοντισµό και συνεργάζεται µε οµάδες εθελοντών για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη στα µέλη του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου το
αριθµ. Πρωτ: 202/09-04-2019 αίτηµα του Συλλόγου Γονέων και κηδεµόνων του 1ου Γυµνασίου Τριλόφου µε
το οποίο αιτείται την χορήγηση άδειας διεξαγωγής ∆ρόµου Υγείας “Τρέχουµε για την καρδιά”, που θα
πραγµατοποιηθεί στις 29 Σεπτεµβρίου 2019 µε σκοπό τα έσοδα της εκδήλωσης αυτής να διατεθούν για την

αγορά ενός ή δύο αυτόµατων εξωτερικών απινιδωτών για το σύνολο των κατοίκων της Κοινότητας
Τριλόφου.
Η Πρόεδρος είπε ότι ο δρόµος θα καλύπτει δύο αποστάσεις των 1000µ και των 3000µέτρων.
Η αφετερία της διαδροµής θα είναι η συµβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αγίου Παντελεήµονος
όπου υπάρχει διαπλάτυνση του οδοστρώµατος και ενδείκνυται για συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ατόµων.
Σηµείο τερµατισµού θα είναι ο αύλειος χώρος του 1ου Γυµνασίου Μίκρας που βρίσκεται ακριβώς στο σηµείο
εκκίνησης.
Η διαδροµή ακολουθεί την οδό Αγίου Παντελεήµονος και συνεχίζει δεξιά στην οδό Γ. Σεφέρη. Στη
διασταύρωση µε την οδό Α. Σικελιανού θα γίνει η πρώτη επιστροφή των συµµετεχόντων των 1000 µέτρων. Η
διαδροµή των 3000 µέτρων συνεχίζεται επί της οδού Γ. Σεφέρη και στη συνέχεια στρίβει αριστερά στην οδό
Ν. Βρεττάκου µέχρι το σηµείο που τελειώνει η άσφαλτος (1500µ.). Η επιστροφή θα γίνει από την ίδια
διαδροµή µέχρι τον αύλειο χώρο του 1ου Γυµνασίου Μίκρας.
Η ώρα έναρξης υπολογίζεται 10:30 π.µ. και η ώρα λήξης 2:00 µ.µ.
Επίσης η Πρόεδρος είπε ότι η οργάνωση θα γίνει σε συνεργασία µε την ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, την
Αντιδηµαρχία Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού και Νέας Γενιάς, µε τους Συλλόγους Γονέων και
Κηδεµόνων όλων των Νηπιαγωγείων και των ∆ηµοτικών Σχολείων Τριλόφου, του 2ου Γυµνασίου Μίκρας,
του 1ου ΓΕΛ Μίκρας, την Πολιτική Προστασία Μίκρας και όλους τους τοπικούς φορείς του Τριλόφου.
Κατόπιν η Πρόεδρος πρότεινε στα µέλη του Συµβουλίου να γνωµοδοτήσουν θετικά στο αίτηµα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 1ου Γυµνασίου Τριλόφου και κάλεσε το Συµβούλιο της Κοινότητας να
αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του την εισήγηση της Προέδρου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΊ ΟΜΟΦΩΝΑ
Υπέρ του αιτήµατος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 1ου Γυµνασίου Τριλόφου σχετικά µε τη
χορήγηση άδειας διεξαγωγής ∆ρόµου Υγείας που θα πραγµατοποιηθεί στις 29 Σεπτεµβρίου 2019 µε
αφετηρία των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αγίου Παντελεήµονος και σηµείο τερµατισµού ο αύλειος
χώρος του 1ου Γυµνασίου Τριλόφου και συγκεκριµένα: η διαδροµή θα ακολουθήσει

την οδό Αγίου

Παντελεήµονος και θα συνεχίσει δεξιά στην οδό Γ. Σεφέρη. Στη διασταύρωση µε την οδό Α. Σικελιανού θα
γίνει η πρώτη επιστροφή των συµµετεχόντων των 1000 µέτρων. Η διαδροµή των 3000 µέτρων θα συνεχιστεί
επί της οδού Γ. Σεφέρη και στη συνέχεια θα στρίβει αριστερά στην οδό Ν. Βρεττάκου µέχρι το σηµείο που
τελειώνει η άσφαλτος (1500µ.). Η επιστροφή θα γίνει από την ίδια διαδροµή µέχρι τον αύλειο χώρο του 1ου
Γυµνασίου Μίκρας.
Η ώρα έναρξης ορίζεται στις 10:30 π.µ. και η ώρα λήξης 2:00 µ.µ.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι τα έσοδα αυτής να διατεθούν για την αγορά ενός ή δύο αυτόµατων εξωτερικών
απινιδωτών για το σύνολο των κατοίκων της Κοινότητας Τριλόφου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 05/15-04-2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

Η Πρόεδρος

Τα µέλη

Λιόλιου Αικατερίνη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

