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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 : 151/ 2017        

 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή ή µη της µελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για τον 
αποκλεισµό του τµήµατος της οδού Αγ. Παρασκευής, εκατέρωθεν των σιδηροδροµικών 
γραµµών   
  
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  
31  31  
32  32  
33  33  
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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 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Μανωλόπουλος 

Βασίλης έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

Με την από 14.04.2016 σύµβαση µεταξύ των εταιριών «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» και 

«ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ» υλοποιείται το έργο κατασκευής κάτω διάβασης σιδηροδροµικών 

γραµµών της οδού Αγ. Παρασκευής στη ∆.Κ. Μενεµένης.  

 

Μετά από αίτηµα της αναδόχου εταιρίας ζητήθηκε από το ∆ήµο µας η σύµφωνη γνώµη για τη διακοπή 

κυκλοφορίας των οχηµάτων στην οδό Αγ. Παρασκευής από το 2ο τρίµηνο του 2017 και για ένα χρόνο. 

Με την υπ΄ αριθµ. 354/2016 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε την έγκριση της διακοπής 

κυκλοφορίας των οχηµάτων στην οδό Αγ. Παρασκευής από το 2ο τρίµηνο του 2017 και για ένα (1) χρόνο 

µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Μέριµνα του αναδόχου για τη συνεχή διέλευση πεζών από την οδό Αγ. Παρασκευής στην οδό 

Μοναστηρίου 

β) Μέριµνα για τη διευκόλυνση εξυπηρέτησης των καταστηµάτων που βρίσκονται κατά µήκος της 

οδού Αγ. Παρασκευής 

γ) σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου για την έγκριση των µελετών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων που 

συντάσσει ο ανάδοχος µε σκοπό την διακοπή κυκλοφορίας της οδού. 

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, ο ανάδοχος υπέβαλε στις 06.12.2016 τη µελέτη προσωρινών 

κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για τον αποκλεισµό του τµήµατος της Αγ. Παρασκευής (εκατέρωθεν των 

σιδηροδροµικών γραµµών). Με το αριθµ. 17.241/∆ΤΥ 5.315/07.02.2017 έγγραφό της, η ∆.Τ.Υ. του 

∆ήµου µας επέστρεψε την ανωτέρω µελέτη κάνοντας διορθώσεις και υποδείξεις για την ορθότερη 

αντιµετώπιση των προβληµάτων που θα ανακύψουν από το κλείσιµο της οδού. Παράλληλα και 

δεδοµένου του µεγάλου διαστήµατος αποκλεισµού της οδού, ζητήθηκε να υπολογιστούν οι στάθµες 

εξυπηρετήσεις στους κόµβους και τις οδούς που θα επηρεαστούν, τόσο πριν όσο και µετά την 

υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. Για το σκοπό αυτό παραδόθηκε στον ανάδοχο ένας 

σηµαντικός αριθµός δεδοµένων κυκλοφοριακών φόρτων, από µετρήσεις που είχε πραγµατοποιήσει η 

Υπηρεσία µας. 

  

Με το αριθµ. 10.591/250/268/28.04.2017 έγγραφό του, ο ανάδοχος υπέβαλε εκ νέου τη µελέτη 

προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, λαµβάνοντας υπόψη τις διορθώσεις και υποδείξεις της 

Υπηρεσίας µας, υπολογίζοντας επίσης τις στάθµες εξυπηρέτησης που ζητήθηκαν. Από τον τελικό έλεγχο 

της εν λόγω µελέτης προκύπτουν τα ακόλουθα: 
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1. Ο αποκλεισµός της οδού γίνεται εκατέρωθεν των σιδηροδροµικών γραµµών. Αναλυτικότερα η 

διακοπή λειτουργίας της οδού θα πραγµατοποιηθεί από τη συµβολή της µε την οδό Έλλης Αλεξίου µέχρι 

και τη συµβολή της µε τον πεζόδροµο (οδός Ρήγα Φεραίου) που βρίσκεται κατάντη των σιδηροδροµικών 

γραµµών. Έτσι, δεν αναµένεται να δηµιουργηθούν προβλήµατα ούτε στη λειτουργία αλλά ούτε και στην 

τροφοδοσία των καταστηµάτων που βρίσκονται κατά µήκος της οδού Αγ. Παρασκευής. 

2. Λαµβάνεται µέριµνα για τη συνεχή διέλευση των πεζών στο αποκλεισµένο τµήµα της οδού µε 

κατασκευή νέας διάβασης πεζών, πλάτους 3,0 µέτρων, η οποία θα κατασκευαστεί δυτικά της 

υφιστάµενης (σε απόσταση 1,0 µ. απ΄ αυτή). 

3. Οι οδοί οι οποίοι πρόκειται να επηρεαστούν από τον αποκλεισµό του προαναφερθέντος 

τµήµατος, λόγω των νέων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και εκτροπών κυκλοφορίας είναι κυρίως οι: 

Μοναστηρίου, Χατζίκου, Αγ. Παρασκευής, Βενιζέλου, Λεωφ. ∆ενδροποτάµου. Από τους ελέγχους που 

πραγµατοποιήθηκαν στις ανωτέρω οδούς διαπιστώθηκε ότι είτε µειώνεται η στάθµη εξυπηρέτησης είτε 

παραµένει αµετάβλητη, µε µείωση όµως της ταχύτητας κίνησης ενώ σε µία µόνο οδό διαπιστώθηκε 

αύξηση της στάθµης εξυπηρέτησης σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση. Οι έλεγχοι έγιναν µε τους 

µέγιστους ωριαίους φόρτους που προέκυψαν από τις µετρήσεις.  Αναλυτικότερα διαπιστώθηκαν τα 

εξής: 

3.1. Στο τµήµα της οδού Μοναστηρίου µεταξύ των οδών Αγ. Παρασκευής και Γληνού µε 

κατεύθυνση δυτικά, στην υφιστάµενη κατάσταση, ο µέγιστος ωριαίος φόρτος είναι 1.148 

οχήµατα/ώρα/κατεύθυνση, η ταχύτητα διαδροµής είναι 26,15km/h και η στάθµη εξυπηρέτησης  του 

οδικού τµήµατος είναι D. Μετά τον αποκλεισµό του τµήµατος της οδού Αγ. Παρασκευής, ο µέγιστος 

ωριαίος φόρτος αυξάνεται σε 1.396 οχήµατα/ώρα/ κατεύθυνση, η ταχύτητα διαδροµής µειώνεται σε 

17,61km/h (µείωση 32,6%) και η στάθµη εξυπηρέτησης  του οδικού τµήµατος πέφτει σε Ε.  

3.2. Στο τµήµα της οδού Χατζίκου µεταξύ των οδών Λεωφ. ∆ενδροποτάµου και Αγ. Παρασκευής 

µε κατεύθυνση ανατολικά, στην υφιστάµενη κατάσταση, ο µέγιστος ωριαίος φόρτος είναι 419 

οχήµατα/ώρα/κατεύθυνση, υπερβαίνει την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού (350 οχήµατα) και η 

στάθµη εξυπηρέτησης  του οδικού τµήµατος είναι F. Μετά τον αποκλεισµό του τµήµατος της οδού Αγ. 

Παρασκευής, ο µέγιστος ωριαίος φόρτος αυξάνεται σε 753 οχήµατα/ώρα/κατεύθυνση (αύξηση 80%). 

Προκειµένου να αυξηθεί η κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού, τροποποιείται το πρόγραµµα 

σηµατοδότησης, αυξάνοντας το χρόνο πρασίνου της συγκεκριµένης κίνησης από 15sec σε 34sec και η 

κυκλοφοριακή ικανότητα αυξάνεται σε 690 οχήµατα. Παρόλα αυτά το επίπεδο εξυπηρέτησης παραµένει 

F. 

3.3. Στο τµήµα της οδού Χατζίκου µεταξύ των οδών Λεωφ. ∆ενδροποτάµου και Αγ. Παρασκευής 

µε κατεύθυνση δυτικά, στην υφιστάµενη κατάσταση, ο µέγιστος ωριαίος φόρτος είναι 342 

οχήµατα/ώρα/κατεύθυνση, η ταχύτητα διαδροµής είναι 29,22km/h και η στάθµη εξυπηρέτησης  του 

οδικού τµήµατος είναι C. Μετά τον αποκλεισµό του τµήµατος της οδού Αγ. Παρασκευής, ο µέγιστος 

ωριαίος φόρτος αυξάνεται σε 689 οχήµατα/ώρα/ κατεύθυνση, δηλαδή υπερδιπλασιάζεται, η ταχύτητα 

διαδροµής µειώνεται σε 23,35km/h (µείωση 20,0%) και η στάθµη εξυπηρέτησης  του οδικού τµήµατος 

πέφτει σε D. 

3.4. Στο τµήµα της οδού Χατζίκου µεταξύ των οδών Κυρίµης και Αγ. Παρασκευής µε κατεύθυνση 

δυτικά, στην υφιστάµενη κατάσταση, ο µέγιστος ωριαίος φόρτος είναι 182 οχήµατα/ώρα/κατεύθυνση, η 

ταχύτητα διαδροµής είναι 12,92km/h και η στάθµη εξυπηρέτησης  του οδικού τµήµατος είναι F. Μετά τον 
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αποκλεισµό του τµήµατος της οδού Αγ. Παρασκευής, ο µέγιστος ωριαίος φόρτος παραµένει 182 

οχήµατα/ώρα/κατεύθυνση, λόγω όµως της αλλαγής του προγράµµατος σηµατοδότησης η ταχύτητα 

διαδροµής µειώνεται σε 10,70km/h (µείωση 17,0%) και η στάθµη εξυπηρέτησης  του οδικού τµήµατος 

παραµένει F. 

3.5. Στο τµήµα της οδού Αγ. Παρασκευής µεταξύ των οδών Βενιζέλου και Χατζίκου µε 

κατεύθυνση προς Μοναστηρίου, στην υφιστάµενη κατάσταση, ο µέγιστος ωριαίος φόρτος είναι 273 

οχήµατα/ώρα/κατεύθυνση, η ταχύτητα διαδροµής είναι 11,90km/h και η στάθµη εξυπηρέτησης  του 

οδικού τµήµατος είναι F. Μετά τον αποκλεισµό του τµήµατος της οδού Αγ. Παρασκευής, ο µέγιστος 

ωριαίος φόρτος µειώνεται σε 164 οχήµατα/ώρα/κατεύθυνση, λόγω όµως της αλλαγής του προγράµµατος 

σηµατοδότησης η ταχύτητα διαδροµής µειώνεται σε 11,01km/h (µείωση 7,0%) και η στάθµη 

εξυπηρέτησης  του οδικού τµήµατος παραµένει F. 

3.6. Στο τµήµα της οδού Αγ. Παρασκευής µεταξύ των οδών Έλλης Αλεξίου και Χατζίκου µε 

κατεύθυνση προς Βενιζέλου, στην υφιστάµενη κατάσταση, ο µέγιστος ωριαίος φόρτος είναι 576 

οχήµατα/ώρα/κατεύθυνση, η ταχύτητα διαδροµής είναι 8,42km/h και η στάθµη εξυπηρέτησης  του οδικού 

τµήµατος είναι F. Μετά τον αποκλεισµό του τµήµατος της οδού Αγ. Παρασκευής, ο µέγιστος ωριαίος 

φόρτος µειώνεται σε 288 οχήµατα/ώρα/κατεύθυνση (µείωση 50%) και παρόλη την αλλαγή του 

προγράµµατος σηµατοδότησης η ταχύτητα διαδροµής αυξάνεται σε 15,19km/h (αύξηση 80,0%), ενώ η 

στάθµη εξυπηρέτησης  του οδικού τµήµατος ανεβαίνει σε Ε. 

3.7. Στο τµήµα της οδού Βενιζέλου µεταξύ των οδών Αγ. Παρασκευής και Λεωφ. ∆ενδροποτάµου 

µε κατεύθυνση δυτικά, στην υφιστάµενη κατάσταση, ο µέγιστος ωριαίος φόρτος είναι 537 

οχήµατα/ώρα/κατεύθυνση, η ταχύτητα διαδροµής είναι 19,44km/h και η στάθµη εξυπηρέτησης  του 

οδικού τµήµατος είναι Ε. Μετά τον αποκλεισµό του τµήµατος της οδού Αγ. Παρασκευής, ο µέγιστος 

ωριαίος φόρτος αυξάνεται σε 724 οχήµατα/ώρα/ κατεύθυνση, η ταχύτητα διαδροµής µειώνεται σε 

13,93km/h (µείωση 28,3%) και η στάθµη εξυπηρέτησης  του οδικού τµήµατος πέφτει σε F. 

3.8. Στο τµήµα της Λεωφ. ∆ενδροποτάµου µεταξύ των οδών Βενιζέλου και Χατζίκου µε 

κατεύθυνση προς Μοναστηρίου, στην υφιστάµενη κατάσταση, ο µέγιστος ωριαίος φόρτος είναι 1.479 

οχήµατα/ώρα/κατεύθυνση, η ταχύτητα διαδροµής είναι 15,17km/h και η στάθµη εξυπηρέτησης  του 

οδικού τµήµατος είναι F. Μετά τον αποκλεισµό του τµήµατος της οδού Αγ. Παρασκευής, ο µέγιστος 

ωριαίος φόρτος αυξάνεται σε 1.666 οχήµατα/ώρα/ κατεύθυνση, η ταχύτητα διαδροµής µειώνεται σε 

11,16km/h (µείωση 26,4%) και η στάθµη εξυπηρέτησης  του οδικού τµήµατος παραµένει F. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, αναφέρουµε ότι µε τη µελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων λαµβάνεται 

µέριµνα τόσο για την κυκλοφορία των πεζών όσο και για την εξυπηρέτηση των καταστηµάτων  επί της 

οδού Αγ. Παρασκευής. Σε ότι αφορά την κυκλοφορία, διαπιστώνεται ότι θα υπάρξει επιβάρυνση των 

τοπικών οδών είτε µε τη µορφή µείωσης ταχύτητας είτε ακόµα και µε µείωση της στάθµης εξυπηρέτησης. 

Θα πρέπει όµως να ληφθεί υπόψη ότι η κατασκευή του έργου είναι σηµαντική για το ∆ήµο µας καθώς θα 

δώσει οριστική λύση στην ασφαλή διέλευση τόσο των πεζών όσο και των οχηµάτων. 

   

Ύστερα από τα παραπάνω, 
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καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει: 

1. Την αποδοχή ή µη της µελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για τον αποκλεισµό του 

τµήµατος της οδού Αγ. Παρασκευής, εκατέρωθεν των σιδηροδροµικών γραµµών. 

                                                                                                  

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 αποδοχή της µελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για τον αποκλεισµό του 

τµήµατος της οδού Αγ. Παρασκευής, εκατέρωθεν των σιδηροδροµικών γραµµών. 

                                                                                                 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

            

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 151/2017 

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                              

 

 

 


