ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι
Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο
: 2313-313690

Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 14-01-2019
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Αριθµός Απόφασης: 19/2019
ΘΕΜΑ: ΑΠΟ∆ΟΧΗ ή ΜΗ της Συγκοινωνιακής Μελέτης Εργοταξιακής Σήµανσης και
Κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην οδό ∆ηµοσθένους του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης
στα πλαίσια του έργου: «Α΄ Οµάδα επειγόντων έργων ύδρευσής έτους 2018» της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 14η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2019,
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 611/10-01-2019 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 τρείς (23) και απόντες δέκα (10) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
κλήθηκαν νόµιµα
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Αβραµίδης Κυριάκος
Αποστολίδου Μαρία
Καρράς Ευστράτιος
Μεζίκης Βασίλειος
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Κεσόγλου Παύλος
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Γυµνόπουλος Κοσµάς
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Σιδηρόπουλος Σάββας
Ναλπαντίδου Αφροδίτη
Γρούγιος Ηλίας
Μανωλόπουλος Βασίλης
Κατζικάς Γεώργιος
Σουσλόγλου Νικόλαος
Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία
Κυριλλίδης Γεώργιος
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
Αθανασιάδης Ιωάννης
Καζαντζίδης Γεώργιος
Λαδάς Παράσχος
Γκαλέτσης Αθανάσιος
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ΑΠΟΝΤΕΣ :
Βαλάνος Νικόλαος
Εµεινίδης Αναστάσιος
Ιωαννίδης Εµµανουήλ
Λαΐνάκου Αφροδίτη
Πεχλιβανίδης Νικόλαος
Αβραµίδης Μωυσής
Μαυρίδου Αναστασία
Νοτάκης Ιωάννης
Τσοµπανοπούλου Μελίσα
Σµήλιος Ηλίας
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη η οποία ήταν παρούσα και η κα.
Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, η οποία ήταν απούσα.
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε
και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 95,παράγραφος 5 του
Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύων (2)
εκτάκτων θεµάτων µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή τους
ως έκτακτα .
Ο πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 6ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου τακτικού θέµατος.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Μανωλόπουλος
Βασίλης έθεσε υπόψη των µελών ότι:
Έχοντας υπόψη:
•
Το υπ΄αριθµ. πρωτ.: 24603/∆ΤΥ5290/20.12.2018 έγγραφο του τµήµατος
Κατασκευών της ∆/νσης Σχεδιασµού & Έργων της ΕΥΑΘ Α.Ε µε το οποίο υποβλήθηκε η Συγκοινωνιακή
µελέτη Εργοταξιακής Σήµανσης και Κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην οδό ∆ηµοσθένους του ∆ήµου
Αµπελοκήπων – Μενεµένης στα πλαίσια του έργου: «Α΄ Οµάδα επειγόντων έργων ύδρευσής έτους 2018»
της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
•
Το υπ΄αριθµ. πρωτ.: 19580/∆ΤΥ4381/03.10.2018 έγγραφο του Τµήµατος
Συντήρησης Έργων & Αποθήκης Υλικών της ∆/νσης Τ.Υ.-Πολεοδοµίας –Καθαριότητας & Περιβάλλοντος
του ∆ήµου µας µε το οποίο χορηγήθηκε η άδεια εκσκαφής προκειµένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες
εργασίες στην οδό ∆ηµοσθένους – ∆.Ε. Μενεµένης.
•
Την υποβαλλόµενη Τεχνική Έκθεση και τα σχέδια της µελέτης σύµφωνα µε
τα οποία περιγράφονται η εργοταξιακή σήµανση και οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην οδό ∆ηµοσθένους,
στο οδικό τµήµα που ξεκινάει έµπροσθεν από την εταιρία Oxford Company µέχρι και την διασταύρωση µε
την παράπλευρη της ΠΑΘΕ, για την κατασκευή έργου ύδρευσης. Συγκεκριµένα:
Το έργο το έχει αναλάβει να το κατασκευάσει η εταιρία ΛΙΑΧΤΙ∆Α ΑΤΕΒΕ στα πλαίσια του έργου «Α΄
Οµάδα επειγόντων έργων ύδρευσης έτους 2018».
Η οδός ∆ηµοσθένους αποτελεί παράπλευρη οδό της εσωτερικής περιφερειακής και της ΠΑΘΕ.
Εξυπηρετεί κυρίως την πρόσβαση σε επιχειρήσεις της περιοχής και διέρχονται από αυτήν συγκεκριµένοι
κυκλοφοριακοί φόρτοι, κατά την διάρκεια της ηµέρας και σηµαντικός αριθµός βαρέων οχηµάτων. Είναι
οδός αµφίδροµής κυκλοφορίας χωρίς πεζοδρόµια, χωρίς στάθµευση και έχει πλάτος 6,30µ.-7,00µ. Για την
υλοποίηση του έργου, στην παραπάνω οδό, θα πραγµατοποιηθεί εκσκαφή και θα εφαρµοστούν
προσωρινά περιοριστικά κυκλοφοριακά µέτρα και ρυθµίσεις. Η εκσκαφή θα πραγµατοποιηθεί στην δεξιά
πλευρά της οδού ∆ηµοσθένους µε κατεύθυνση προς την παράπλευρη της ΠΑΘΕ. Λόγω ανάγκης
κύρωσης αγωγού Φ200 θα πραγµατοποιηθεί εκσκαφή και θα κατασκευαστεί νέος αγωγός Φ110 HDPE
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12,5 atm µήκους 339µ. και θα συνδεθεί µε υπάρχον PVC αγωγό Φ110. Ο νέος αγωγός θα επεκταθεί µέχρι
την ΠΑΘΕ όπου θα συνδεθεί µε υπάρχον αγωγό PVC Φ110. Η συνολική διάρκεια του έργου προβλέπεται
σε έξι (6) ηµέρες. Οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν κατά τις ώρες 7:30 έως τις 15:30. Το πλάτος ζώνης
των έργων θα είναι 4,00µ. και το µέγιστο µήκος αποκλεισµού θα είναι 50µ. Για την ολοκλήρωση των
εργασιών θα πραγµατοποιηθεί στένωση της οδού από την δεξιά πλευρά, µε κατεύθυνση προς την ΠΑΘΕ,
και η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ στο ελεύθερο τµήµα της οδού που θα είναι το κατ΄ελάχιστο 2,75µ.
Στις θέσεις που υφίστανται είσοδοι – έξοδοι επιχειρήσεων οι εργασίες θα πραγµατοποιούνται τµηµατικά
ώστε να µην αποκλείεται σε καµία περίπτωση η είσοδος – έξοδος των οχηµάτων σε αυτές.
•
Το γεγονός ότι για την σύνταξη της Συγκοινωνιακής Μελέτης Εργοταξιακής
Σήµανσης και Κυκλοφοριακών ρυθµίσεων λήφθησαν υπόψη οι τεχνικές προδιαγραφές σήµανσης των
ΟΜΟΕ Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων σε Οδούς (τεύχος 7) και κατακόρυφης Σήµανσης
Αυτοκινητοδρόµων (τεύχος 6) (ΦΕΚ 905/20.05.2011) για αστικές – περαστικές οδούς µε σηµαντική
κυκλοφορία.
Ύστερα από τα παραπάνω,
καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει:
την ΑΠΟ∆ΟΧΗ ή ΜΗ της Συγκοινωνιακής Μελέτης Εργοταξιακής Σήµανσης και Κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων στην οδό ∆ηµοσθένους του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, στα πλαίσια του έργου: «Α΄
Οµάδα επειγόντων έργων ύδρευσής έτους 2018» της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Αποδέχεται την Συγκοινωνιακή Μελέτη Εργοταξιακής Σήµανσης και Κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην
οδό ∆ηµοσθένους του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, στα πλαίσια του έργου: «Α΄ Οµάδα επειγόντων
έργων ύδρευσής έτους 2018» της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 19/2019.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος
Αµπελόκηποι 15 - 01 - 2019

Η Ειδική Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος
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