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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  20- 11 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 332/2017        
 

ΘΕΜΑ: «Περιοριστικά µέτρα κυκλοφορίας για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών επί 
των οδών Μαντείων & Γιαννιτσών» 

 
Σχετ.  : Η από 10.08.2017 αίτηση της  «VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 20η του µήνα Νοεµβρίου 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. 23420/16-11-2017 

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 τέσσερις (24) και απόντες εννιά (09) οι οποίοι δεν 

προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα 

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

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Μανωλόπουλος 

Βασίλης έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

Αναφερόµενοι στην υπ΄ αριθ. 008/10.11.2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 73, παρ.1 εδ. Β (ν) του Ν. 3.852/2010 

2) Την µε αριθµ.  Πρωτ. 17.369/∆ΤΥ3.669/10.08.2016 ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης εισήγηση 

της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Πολεοδοµίας, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου, 

σύµφωνα µε την οποία : 

Η εταιρεία «VODAFON - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» µε 

αίτησή της ζητά την έγκριση µελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήµανσης για την έκδοση µέτρων 

ρύθµισης κυκλοφορίας στα πλαίσια του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 

Ο∆ΟΥΣ ΜΑΝΤΕΙΩΝ & ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» µε 

ανάδοχο την εταιρεία ¨EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ¨, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στην Τεχνική Προδιαγραφή «Προσωρινά Μέτρα Ρύθµισης Κυκλοφορίας σε Αστικές οδούς, Τυπικά 

Σχέδια» (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20.05.2011). 

Υποβλήθηκε στην υπηρεσία µας µελέτη εργοταξιακής σήµανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών 

ρυθµίσεων, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες για την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών της 

VODAFON, επί της οδού Γιαννιτσών, από την οδό Γ. Κουµαρά έως την οδό Μαντείων και επί της 

οδού Μαντείων, από τη συµβολή της µε την οδό Γιαννιτσών έως την οδό Μοναστηρίου, στη ∆.Ε. 

Μενεµένης.  

Οι οδοί Γιαννιτσών και Μαντείων δεν εντάσσονται στο Βασικό Οδικό ∆ίκτυο, όπως αυτό ορίζεται 

στην ΥΑ 62555/5072/1990 «Ορισµός Βασικού Οδικού ∆ικτύου Νοµού Θεσσαλονίκης» (Φ.Ε.Κ. 561 

∆΄/12.10.1990). Εποµένως το παρόν σχέδιο κανονιστικής απόφασης, θα διαβιβαστεί στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο για την έκδοση της σχετικής Απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010. 
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Στη συνέχεια η Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα αποσταλεί - αφού γίνει ο έλεγχος 

νοµιµότητας από τη ∆/νση ∆ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης 

(Α.∆.Μ.Θ) σύµφωνα µε το άρθρο 225 §1 του Ν. 3852/2010 - στην αρµόδια υπηρεσία (∆ΙΠΕΧΩΣ) 

της Α.∆.Μ.Θ., προκειµένου να εγκριθεί (σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν. 4313/2014) ώστε να µπορούν να 

εφαρµοστούν τα περιοριστικά µέτρα κυκλοφορίας 

και η εργοταξιακή σήµανση. 

Το έργο θα εκτελεστεί σε συνέχεια της οδού Γιαννιτσών του ∆ήµου µας µε τα όρια του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης, σύµφωνα και µε το υπ΄ αρ. πρωτ. 75.582/6.780/18.08.2017 έγγραφο του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης. 

Η σήµανση των εκτελούµενων εργασιών ακολουθεί τις γενικές αρχές ορθής σήµανσης, παρέχει 

έγκαιρη και σταδιακή ενηµέρωση των κινούµενων οχηµάτων, ώστε η διέλευσή τους από την 

περιοχή να πραγµατοποιείται µε ασφάλεια. Η κατάληψη της οδού θα είναι τµηµατική και η διέλευση 

των οχηµάτων θα γίνεται κανονικά. Οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά µήκος των οδών, σε πλάτος 

2,5 m. Το έργο χαρακτηρίζεται βραχείας διάρκειας και ο χρόνος εκτέλεσής του θα είναι δύο (2) 

ηµέρες. 

Επειδή, από τα τµήµατα των οδών που θα πραγµατοποιηθούν οι εργασίες, διέρχονται λεωφορεία 

του Ο.Α.Σ.Θ., έχει ληφθεί η σύµφωνη γνώµη µε το υπ’ αρ. πρωτ. 7.768/11.07.2017 έγγραφό τους. 

Κατά την εκτέλεση των έργων έµπροσθεν των στάσεων Μπάλτα, Βόσπορος και Μηχανουργείο, 

εάν απαιτηθεί, θα µεταφερθούν ολιγόωρα σε απόσταση 10 – 20 µέτρων, προς τα εµπρός ή προς 

τα πίσω, µε ευθύνη του συνεργείου. 

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις του έργου του θέµατος περιγράφονται αναλυτικά στην 

Τεχνική Έκθεση κυκλοφοριακής σήµανσης και απεικονίζονται στα σχετικά σχέδια 1,2,& 3 

εργοταξιακής σήµανσης κλ. 1:500 που τη συνοδεύουν ελεγµένα, εγκεκριµένα και θεωρηµένα από 

τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου. 

Η Υπηρεσία µας αφού προέβει στον απαιτούµενο έλεγχο της µελέτης, εισηγήθηκε στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής και κατόπιν αυτή προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για την έκδοση της σχετικής 

Κανονιστικής Απόφασης για τα περιοριστικά µέτρα ρύθµισης της κυκλοφορίας και την εργοταξιακή 

σήµανση για τα εν λόγω τµήµατα των οδών Γιαννιτσών και Μαντείων. Έπειτα, θα διαβιβασθεί 

αρµοδίως στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την τελική 

έγκριση.  

Με βάση τα παραπάνω και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2.696/1999, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν. 4.313/2014 καλείται το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης να αποφασίσει : 

1) την έγκριση περιοριστικών µέτρων κυκλοφορίας για την έκδοση µέτρων ρύθµισης κυκλοφορίας στα 

πλαίσια του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΙΣ Ο∆ΟΥΣ ΜΑΝΤΕΙΩΝ & 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» µε ανάδοχο την εταιρεία ¨EDIL 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ¨, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Τεχνική ‘Εκθεση  και τα 
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υπ. αρ. 1, 2 & 3 σχέδια Ερξοταξιακής Σήµανσης που τη συνοδεύουν, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην Τεχνική Προδιαγραφή «Προσωρινά Μέτρα Ρύθµισης Κυκλοφορίας σε Αστικές 

οδούς, Τυπικά Σχέδια» (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20.05.2011). 

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

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στις 10/11/2017 µε την υπ’ αριθ. 008/2017 απόφασή της.  

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του 

και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,  

 

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει τα περιοριστικά µέτρα κυκλοφορίας για την έκδοση µέτρων ρύθµισης κυκλοφορίας στα 

πλαίσια του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΙΣ Ο∆ΟΥΣ ΜΑΝΤΕΙΩΝ & 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» µε ανάδοχο την εταιρεία ¨EDIL 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ¨, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση  και τα υπ. 

αρ. 1, 2 & 3 σχέδια Ερξοταξιακής Σήµανσης που τη συνοδεύουν, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στην Τεχνική Προδιαγραφή «Προσωρινά Μέτρα Ρύθµισης Κυκλοφορίας σε Αστικές οδούς, Τυπικά 

Σχέδια» (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20.05.2011). 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 332/2017 

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

Ο Πρόεδρος 

                                                                             Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος                             Αµπελόκηποι  21 - 11 - 2017 

                                                                 

Ακριβές Απόσπασµα 

 

Η Ειδική Γραµµατέας                                              Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος                             
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