
                                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΙΑΣ                                                   

Αριθ.Αποφ   6/2021 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Απόσπασµα από το Πρακτικό 2/15-2-2021 συνεδρίασης του συµβουλίου της κοινότητας Περαίας του 
∆ήµου Θερµαϊκού 

Περίληψη: : Προτάσεις για σύνταξη µελέτης 

ασφαλτοστρώσεις, κρασπεδώσεις και πεζοδροµήσεις.  

Στη Περαία και στο Γραφείο Προέδρου, της Κοινότητας Περαίας του ∆ήµου Θερµαϊκού, σήµερα την 19η 

Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00µ.µ., το Συµβούλιο της Κοινότητας Περαίας, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση (δια περιφοράς), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν.3852/10 (Α’ 87), µετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 3/15-01-2021 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία δηµοσιεύτηκε και επιδόθηκε και τηλετυπικά (email), µε αποδεικτικό σε 

καθένα µέλος του Συµβουλίου. 

∆ιαπιστώθηκε πως υπήρχε νόµιµη απαρτία βάσει των απαντήσεων τους την προκαθορισµένη ώρα µε τηλετυπία 

(email), δεδοµένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση έντεκα (11) και ονοµαστικά οι 

παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (11) ΑΠΟΝΤΕΣ (0) 

1. Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ  

2. ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ  

3. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

4. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ  

5. ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ  

6. ∆ΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   

7. ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ  

8. ΚΑΡΑΜΑΝΙ∆ΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  

9. ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ  

10. ΛΙΑΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

11. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κα Μοναστηρλή Αλεξάνδρα, ∆Ε Προσωπικού Η/Υ, υπάλληλος Ι∆ΑΧ του ∆ήµου 

Θερµαϊκού κατόπιν της ανάθεσης καθηκόντων ειδικού γραµµατέα από τον ∆ήµαρχο µε την υπ΄αριθµ 574/21092/22-11-

2019 απόφαση.   

Σύµφωνα µε το έγγραφο 1549/2-2-2021 της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ζητούνται προτάσεις για τη σύνταξη 

µελέτης για ασφαλτόστρωση, κρασπέδωση και πεζοδρόµηση στα όρια της Κοινότητας Περαίας. Οι τοπικοί σύµβουλοι 

τοποθετήκαν ως εξής : η κ. Αδαµίδου Ουρανία δεν έστειλε προτάσεις διότι είναι εκτός των ορίων του ∆ήµου αύτη την 

περίοδο. Η κ.Αγγελίδου Ελένη πρότεινε: α) Επείγον οι ασφαλτοστρώσεις όλων των κάθετων της Ανθέων δρόµων από 



την Πλάτωνος προς Ν. Επιβάτες µέχρι τα όριά µας και στην οδό Κρήτης από την οδό Ρωµανού και πέρα δηλ. και µετά 

την οδό Σόλωνος. β) Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η πεζοδρόµηση της οδού ∆ηµοκρατίας έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

διευκόλυνση της κυκλοφορίας των µητέρων µε καρότσια, ατόµων µε τρίτης ηλικίας και αναπήρων. Επιπρόσθετα 

προτείνεται να µονοδροµηθεί η ∆ηµοκρατίας µε κατεύθυνση προς Ν.Επιβάτες και να δοθεί το ένα ρεύµα για χώρο 

πάρκινγκ των οχηµάτων κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου για να εξυπηρετούνται οι επισκέπτες και τα 

καταστήµατα της περιοχής. Επιπλέον προτείνω να διαµορφωθούν τα οικόπεδα του Ερυθρού Σταυρού και ο χώρος 

έµπροσθεν του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου (οδός Μηδείας) σε πάρκινγκ δηµοτών. Ο κ.Βογιατζής Αντώνιος είπε ότι οι 

ανάγκες της κοινότητας στάλθηκαν στην Τεχνική υπηρεσία µέσω του Τεχνικού προγράµµατος που πρότεινε το Τοπικό 

Συµβούλιο. Η κ.Βουλγαράκη Ιωάννα πρότεινε: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α .ΑΝΩ ΠΕΡΑΙΑ:ΠΗΓΑΣΟΥ, ΠΗΓΑΣΟΥ  Ο ∆ΡΟΜΟΣ 

ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΤΡΟΦΗ ΚΟΚΚΙΝΙΑ, ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ( ΜΕΤΑΞΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 

&ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ), ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΕΩΣ, Π. ΜΕΛΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (το πρώτο τετράγωνο µε Θεσ/νικης ), Ο∆ΟΣ 

ΚΑΘΗΤΗΤΩΝ, ΠΑΡΚΙΝ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣ, ΑΛΑΜΑΝΑΣ, ΝΙΚΗΣ, ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 

(ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΛΙΠΟΛΕΩΣ &Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ), ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΛΗ Η Ο∆ΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΣΣΑΛΙ∆Η(ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 50-80 

ΜΕΤΡΑ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ), Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ LIDL (ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ∆. ΘΕΡΜΗΣ ΑΦΟΥ ΤΟ ΜΙΣΟ  

ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆. ΘΕΡΜΗΣ ΑΛΛΑ  ΕΙΝΑΙ  ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ), ΣΜΥΡΝΗΣ  

Β. ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΙΑ: ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ 5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ – ΟΜΗΡΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ, ΟΙ ∆ΥΟ ΚΑΘΕΤΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΞΕΝΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΡΩΜΑΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ(ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΣΟΧΕΣ ΕΧΟΥΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ), ΣΟΛΩΝΟΣ(ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΣΟΧΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ), ΙΩΝΙΑΣ (ΜΕΤΑΞΥ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ), ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΝΘΕΩΝ. ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ: ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΠΛΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ  COSMOTE (ΣΤΑ ∆ΕΝΤΡΑ ΕΧΟΥΝ 

ΣΗΚΩΘΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ), ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ GOODY’S, ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΛΗ Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΚΡΑΣΠΕ∆Α, ΚΡΗΤΗΣ (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΟΡΑΗ), ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΙΩΝΙΑΣ(ΜΕΤΑΞΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ), 

ΑΝΘΕΩΝΓΩΝΙΑ ΜΕ ΡΩΜΑΝΟΥ (ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ), ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΑ 

ΑΠΕΝΑΝΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ), ΚΡΑΣΠΕ∆Α: ∆ΙΑΖΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ ΜΕ ΜΗ∆ΕΙΑΣ. Η κ.Γαργαροπούλου Βασιλεία 

συµφωνεί µε την είσηγηση της κ. Βουλγαράκη, η κ. Καραµανίδου Πολυξένη πρότεινε: Επιδιόρθωση και αντικατάσταση 

κρασπέδου και πλακών πεζοδροµίου, λόγω µεγάλης φθοράς, ( είναι σπασµένα) και επικίνδυνα για τους πεζούς, σε τµήµα 

της Αποστόλων Πέτρου και Παύλου από το ύψος της Ιωνίας ως και την Κρήτης. Πεζοδρόµηση στην Μηδείας από το 

ύψος της Ανθέων µέχρι και την ∆ηµοκρατίας. (µπροστά από το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο και κάτω). Αντικατάσταση στην 

Αµπελοκήπων µερικών πλακών πεζοδροµίου, ( χρώµατος κόκκινου) διότι έχουν κλίση και µε τα χρόνια χρήσης είναι 

ιδιαίτερα ολισθηρές και επικίνδυνες. Πεζοδρόµια στην οδό ∆ηµοκρατίας από το ύψος της οδού Ρωµανού . Η κ.Στρογγύλη 

Σουλτάνα δεν έστειλε προτάσεις. Η κ.Κρουστάλη Μαρία εξέφρασε την άποψη: Η Τεχνική Υπηρεσία θα πρέπει να ελέγχει 

τους εργολάβους( φυσικού αερίου, κινητής τηλεφωνίας) αν παραδίδουν σωστά το δρόµο µετά την αποπεράτωση των 

εργασιών. ∆εν έχει προτάσεις, γιατί θα πρέπει να συντηρούνται όλοι οι δρόµοι και όχι µόνο όσοι είναι κοντά στα σπίτια 

µας. Θα πρέπει η Τεχνική Υπηρεσία να γνωρίζει ποιοι δρόµοι χρειάζονται συντήρηση. Η κ. Λιάπη Χρυσούλα διατύπωσε 

τις εξής απόψεις: Για τις ασφαλτοστρώσεις, πεζοδροµήσεις κλπ νοµίζω ότι η τεχνική υπηρεσία ξέρει σε ποιους δρόµους 

υπάρχουν εργολάβοι (φυσικό αέριο, οπτικές ίνες κλπ) οπότε εκεί πρώτα πρώτα πρέπει να ελέγχονται οι εργολάβοι αν 

παραδίνουν τους δρόµους σε καλή κατάσταση και διαφορετικά να υποχρεώνονται να αποκαθιστούν τις ζηµιές που 

προκαλούν. Για τις υπόλοιπες ζηµίες στους δρόµους φοβάµαι ότι προτείνοντας οι σύµβουλοι σηµεία που προφανώς είναι 

γύρω από το σπίτι µας ή την δουλειά µας θα αφήσουµε το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής µας αχαρτογράφητο. Μήπως 

η τεχνική υπηρεσία θα πρέπει να τρέξει ένα πρόγραµµα χαρτογράφησης του δήµου µας για την κατάσταση των δρόµων 

και των πεζοδροµίων και τα τοπικά συµβούλια να βοηθήσουν αν µπορούν. Εξάλλου τώρα µε την καραντίνα εγώ 



προσωπικά κυκλοφορώ ελάχιστα οπότε δεν έχω υπόψη µου κάτι. Ο κ. Καζάκος Μαυρουδής πρότεινε τα εξής: 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΗΣΙΟ∆ΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΗΣΙΟ∆ΟΥ 10(ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΥΑΘ 

Ε∆Ω ΚΑΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ ΠΟΥ ΕΣΠΑΣΑΝ), ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 11 ΜΕ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΩΝΙΑ. Ο κ. ∆ούκας ∆ηµήτριος εξέφρασε τις εξής απόψεις: 

Όσον αφορά τους δρόµους, έχουµε αναφέρει πολλές φορές ότι το πρόβληµα είναι γενικευµένο στην περιοχή. Οι 

περισσότεροι δρόµοι και τα πεζοδρόµια(αν όχι όλοι) µε ελάχιστες εξαιρέσεις παρουσιάζουν κακοτεχνίες από µικρότερες 

ως µεγαλύτερες κι έχουµε µιλήσει πολλές φορές για την αναγκαιότητα µιας ευρύτερης συγκοινωνιακής µελέτης για το 

δήµο. Παρ’όλα αυτά στο βαθµό που πρέπει να επισηµάνουµε και κάποια συγκεκριµένα σηµεία, λέµε τα εξής: Ολόκληρη 

η ∆ηµοκρατίας ειδικά απ’το κοµµάτι της Ξενίου ∆ιος µέχρι τη διασταύρωση µε Αµπελοκήπων αλλά και η υπόλοιπη, η 

οποία πληµµυρίζει µε την παραµικρή βροχή και ουσιαστικά δεν έχει και πεζοδρόµιο εκτός από ένα ακατάλληλο 

υποτυπώδες σε ορισµένα σηµεία. Επίσης οι διασταυρώσεις Κρήτης-Ρωµανού, Κρήτης-Αµπελοκήπων κι αντίστοιχα Ιωνίας-

Ρωµανού και Ιωνίας- Αµπελοκήπων έχουν πολύ µεγάλο πρόβληµα, δηλαδή ολόκληρο το κέντρο της Περαίας ουσιαστικά. 

Επίσης πολύ σοβαρό είναι ότι δεν υπάρχει ασφαλής διάβαση από και προς το 1ο Γυµνασίου. Όλες οι προτάσεις θα 

σταλούν στην Τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου και τις δικές της ενέργειες  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  

Όλες οι προτάσεις να µεταβιβαστούν στην Τεχνική Υπηρεσία προς αξιολόγηση και τη σύνταξη της ανάλογης 

µελέτης.  

Η απόφαση διαβιβάζεται στην αρµόδια υπηρεσία για περαιτέρω ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 6/2021 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ    

   

   ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ   
 


