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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                           Από το πρακτικό της  08- 05 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 129 / 2017        

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση κυκλοφοριακής µελέτης κόµβου Μοναστηρίου - Κουµαρά» 
Σχετ.: Το από 04.01.2017 έγγραφο του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων, της ∆\νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. πρωτ. ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης  2308/∆ΤΥ387/30-01-2017). 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 8η του µήνα Μαΐου έτους 2017, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 10563/04-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 

(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι οκτώ (28) και απόντες πέντε (5)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αποστολίδου Μαρία 1 Αβραµίδης Κυριάκος 
2 Καρράς Ευστράτιος 2 Βαλάνος Νικόλαος 
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Εµεινίδης Αναστάσιος 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Σιδηρόπουλος Σάββας 
5 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 5 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
6 Σουσλόγλου Νικόλαος 6  
7 Μανωλόπουλος Βασίλης 7  
8 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 8  
9 Κεσόγλου Παύλος 9  
10 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 10  
11 Κουσενίδης Αλέξανδρος 11  
12 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 12  
13 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Κατζικάς Γεώργιος 15  
16 Μεζίκης Βασίλειος 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 19  
20 Καζαντζίδης Γεώργιος 20  
21 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 21  
22 Αβραµίδης Μωυσής 22  
23 Λαδάς Παράσχος 23  
24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  
25 Μαυρίδου Αναστασία 25  
26 Νοτάκης Ιωάννης 26  
27 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 27  
28 Σµήλιος Ηλίας 28  
29  29  
30  30  
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31  31  
32  32  
33  33  
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 

95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία η οποία και παρέστη και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη η οποία απουσίαζε. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης και o Αντιδήµαρχος κ. Μανωλόπουλος Βασίλης έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

Στις 27-2-2017 κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία µας το υπ΄αρίθµ.: 3731/45οικ./4-01-2017 έγγραφο του 

Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων, της ∆\νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

στο οποίο αναφέρονται οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που επικρατούν στη διασταύρωση  των οδών 

Μοναστηρίου – Κουµαρά.  

Συγκεκριµένα αναφέρονται τα εξής: 

• Αριστερόστροφες κινήσεις οχηµάτων επί της οδού Μοναστηρίου προς την οδό Κουµαρά (και από τις 

δύο κατευθύνσεις της Κουµαρά προς την οδό Μοναστηρίου). Επίσης παρατηρούνται αριστερόστροφες 

κινήσεις οχηµάτων και από την οδό Κουµαρά προς την οδό Μοναστηρίου (και από τις δύο πλευρές της 

οδού Κουµαρά). 

• Οι παραπάνω κινήσεις σε συνδυασµό µε τους υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους της οδού 

Μοναστηρίου δηµιουργούν µη ασφαλές συνθήκες κυκλοφορίας στην υπόψη διασταύρωση. 

• Η τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στην παραπάνω διασταύρωση δεν ενδείκνυται καθώς:  

α) Η λειτουργία τους θα επιβάρυνε υπέρµετρα τη λειτουργία της Μοναστηρίου η οποία αποτελεί 

σηµαντικό οδικό άξονα εισόδου – εξόδου στην πόλη της Θεσσαλονίκης.  

β) Σε µικρή απόσταση από την υπόψη διασταύρωση λειτουργούν ήδη αρκετές εγκαταστάσεις φωτεινής 

σηµατοδότησης επί της οδού Μοναστηρίου (οδό Μαντείων 380µ. , οδός ∆άφνης 190µ., οδός Κωλλέτη 

520µ.). 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω προτείνεται, από την Περιφέρεια, η απαγόρευση των αριστερόστροφων 

κινήσεων µε την άρση (κλείσιµο) της διαχωριστικής νησίδας επί της οδού Μοναστηρίου στο ύψος της 

οδού Κουµαρά.   

 

Η Υπηρεσία µετά από αυτοψία επιτόπου και τη διεξαγωγή των µετρήσεων του κυκλοφοριακού φόρτου 

στο συγκεκριµένο σηµείο, διαπίστωσε την επικινδυνότητα αυτού και προέβει στην σύνταξη 

κυκλοφοριακής µελέτης. 

Συγκεκριµένα στην κυκλοφοριακή µελέτη η Υπηρεσία συναινεί µε την άποψη της Περιφέρειας και 

προτείνει την άρση διακοπής της διαχωριστικής νησίδας (κλείσιµο) και την απαγόρευση των 



 

3 
 

αριστερόστροφων κινήσεων. Οι κινήσεις αυτές θα εξυπηρετούνται εύκολα από γειτονικούς 

σηµατοδοτούµενους κόµβους αλλά και από οδούς όπου επιτρέπεται η πρόσβαση. 

Συγκεκριµένα: 

α) Από τον κόµβο Μοναστηρίου – ∆άφνης (ο οποίος απέχει 190,0µ. από το σηµείο µελέτης),  

β) Από τον κόµβο Μοναστηρίου - Μαντείων (ο οποίος απέχει 380,0µ. από το σηµείο µελέτης),  

γ) Από την οδό Κων/νου Μαζαράκη,  

δ) Από τον κόµβο Μοναστηρίου - Κωλέττη κλπ.  

 

Οι εναλλακτικές προτάσεις για τις κινήσεις που επηρεάζονται από το κλείσιµο της διαχωριστικής νησίδας 

αναφέρονται αναλυτικά στην συνηµµένη κυκλοφοριακή µελέτη. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 

Την Κυκλοφοριακή µελέτη του κόµβου Μοναστηρίου – Κουµαρά στην οποία προτείνετε η άρση 

(κλείσιµο) της διαχωριστικής νησίδας επί της οδού Μοναστηρίου, στο ύψος της οδού Κουµαρά και την 

εξυπηρέτηση των κινήσεων από γειτονικές διασταυρώσεις.    

 

Η εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά το θέµα, εγκρίθηκε Οµόφωνα  από την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής  στις 08-05-2017 µε την υπ’ αριθ 002/2017 απόφασή της.  

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του 

∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, 

                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την Κυκλοφοριακή µελέτη του κόµβου Μοναστηρίου – Κουµαρά µε άρση (κλείσιµο) της 

διαχωριστικής νησίδας επί της οδού Μοναστηρίου, στο ύψος της οδού Κουµαρά και την εξυπηρέτηση 

των κινήσεων από γειτονικές διασταυρώσεις.    

 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

            

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 129/2017 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο Πρόεδρος 

                                                                             Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος                        Αµπελόκηποι  09 - 05 - 2017 

                                                                 

Ακριβές Απόσπασµα 

Η Ειδική Γραµµατέας                                 Ο Πρόεδρος 

 

  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                  Κουσενίδης Αλέξανδρος                              
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