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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της  23-09-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 227 / 2019      

Θέµα: Τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων (σαμαράκια) επί των Δημοτικών οδών Σολωμού 

και Πλαστήρα της Δ.Ε. Μενεμένης. 

 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µήνα Σεπτεµβρίου, του 
έτους 2019, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 21:30 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά τη µε Α.Π. 17963/19-09-2019 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 οι είκοσι εννιά (29) και απόντες τέσσερις (4). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Αποστολίδου Μαρία 
2 Κεσόγλου Παύλος 2 Σουσλόγλου Νικόλαος 
3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Μύθυµη Ελένη 
4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5  
6 Γρούγιος Ηλίας 6  
7 Μανωλόπουλος Βασίλης 7  
8 Κατζικάς Γεώργιος 8  
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9  
10 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 10  
11 Καρράς Ευστράτιος 11  
12 Κωνσταντίνου Κυριάκος 12  
13 Γυµνόπουλος Κοσµάς 13  
14 Καζαντζίδης Γεώργιος 14  
15 Αβραµίδης Μωυσής 15  
16 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 16  
17 Ζυγανιτίδης Απόστολος 17  
18 Κουσίδης Γεώργιος 18  
19 Παπαδήµας Αναστάσιος 19  
20 Σεµερτζίδου Αγγελική 20  
21 Φουκίδης Απόστολος 21  
22 Κυριλλίδης Γεώργιος 22  
23 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 23  
24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  
25 Ράπτου Όλγα 25  
26 Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία 26  
27 Νοτάκης Ιωάννης 27  
28 Σµήλιος Ηλίας 28  
29 Καρασαρλίδου Σοφία 29  
30  30  
31  31  
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32  32  
33  33  

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι 
Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης ο κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία. 
 
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 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 
τεσσάρων (4) εκτάκτων θεµάτων µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε 
οµόφωνα τη συζήτησή τους ως έκτακτα. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα ΕΚΤΟΣ της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών 
ότι: 
 
Έχοντας υπόψη : 
• Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
• Το άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α @/8-

6-2006).•Του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 
3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α/02-03-2007) και ισχύει. 

• Την υπ’ αριθµ. 52907/2009 (ΦΕΚ 2621Β @/31-12-2009) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ –
«Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 

• Την υπ’ αριθµ. ∆ΜΕΟ/Ο/3050/2013 (ΦΕΚ 2302Β @/16-9-2013) Απόφαση του Υπουργού 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων –«Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών 
παρεµβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρµογή τους σε περιοχές σχολικών 
συγκροτηµάτων και περιοχές µε αυξηµένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας». 

• Το άρθρο 52 του ΚΟΚ, η τοποθέτηση κινητών εµποδίων και η ειδική διαµόρφωση του 
οδοστρώµατος που έχουν ως στόχο τη µείωση της ταχύτητας των οχηµάτων γίνεται µετά από 
απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού η Κοινοτικού Συµβουλίου.  

 
Την ανάγκη για: 

• Την βελτίωση της προσπελασιµότητας στις γειτονιές. 
• Την ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, καθώς 

και των Ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα (ΑµΕΑ). 
• Την µείωση της ταχύτητας των οχηµάτων που διέρχονται από τις οδούς. 

 
Κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση των εγκάρσιων υπερυψωµένων λωρίδων (σαµαράκια) στις 
παρακάτω οδούς: 
1. Στην οδό Σολωµού στο τµήµα µεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αγ. Νεκταρίου όπου 

προτείνεται η τοποθέτηση τεσσάρων εγκάρσιων υπερυψωµένων λωρίδων (σαµαράκια): 
• Το πρώτο (Νο 1 στο σχέδιο) θα τοποθετηθεί είκοσι µέτρα από την διασταύρωση µε την οδό 

Κωνσταντινουπόλεως (η τοποθέτηση των εγκάρσιων υπερυψωµένων λωρίδων γίνεται σε 
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απόσταση τουλάχιστον 20 µέτρων πριν ή µετά από διασταυρώσεις µε οδούς ίδιας 
κυκλοφορίας). 

• Τα υπόλοιπα τρία (Νο 2-4 στο σχέδιο) θα τοποθετηθούν ανά 40 µέτρα µε κατεύθυνση προς 
την οδό Αγ. Νεκταρίου (η απόσταση µεταξύ των εγκάρσιων υπερυψωµένων λωρίδων µπορεί 
να κυµαίνεται από 40-100 µέτρα). 

2. Στην οδό Πλαστήρα στο τµήµα µεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αγ. Νεκταρίου, 
όπου προτείνεται η τοποθέτηση µιας εγκάρσιας υπερυψωµένης λωρίδας (Νο 5 στο σχέδιο),  
σε απόσταση πενήντα πέντε (55) µέτρων από την διασταύρωση µε την οδό 
Κωνσταντινουπόλεως και µε κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Νεκταρίου (η τοποθέτηση των 
εγκάρσιων υπερυψωµένων λωρίδων γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 20 µέτρων από πριν ή 
µετά από διασταυρώσεις µε οδούς ίδιας κυκλοφορίας). 

 
Παρακαλώ για την έγκριση ή µη για την τοποθέτηση των τεσσάρων εγκάρσιων υπερυψωµένων 
λωρίδων (σαµαράκια) επί της οδού Σολωµού της ∆.Ε. Μενεµένης και µιας εγκάρσιας 
υπερυψωµένης λωρίδας στην οδό Πλαστήρα της ∆.Ε. Μενεµένης, όπως αυτά φαίνονται στο 
επισυναπτόµενο σχέδιο. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές 
διατάξεις, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών, 
 
                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                                                       Με ψήφους 22 Υπέρ – 7 Αποχή 
Α)Εγκρίνει την τοποθέτηση των τεσσάρων εγκάρσιων υπερυψωµένων λωρίδων (σαµαράκια) επί 
της οδού Σολωµού της ∆.Ε. Μενεµένης και µιας εγκάρσιας υπερυψωµένης λωρίδας στην οδό 
Πλαστήρα της ∆.Ε. Μενεµένης, όπως αυτά φαίνονται στο επισυναπτόµενο σχέδιο. 
 
-Οι ∆.Σ. κ.κ. Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Γκαλέτσης Αθανάσιος, 
Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία, Ράπτου Όλγα, Σµήλιος Ηλίας και Νοτάκης Ιωάννης απέχουν. 
 
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 227 / 2019. 
 
   Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα Μέλη 
 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
  
                                                         Αµπελόκηποι  24 - 09 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 

 


