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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  5 - 12 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 382/2011 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση κυκλοφοριακής µελέτης κατάληψης πεζοδροµίου και στένωση των λωρίδων 
κυκλοφορίας στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 22, ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης στα πλαίσια της 
εκτέλεσης του έργου µε τίτλο : «Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου ∆ήµου Αµπελοκήπων».  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 5η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 16715/30 -11-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης 
Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λαδάς Παράσχος Λεµονίδου ∆έσποινα, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας 
Ηλίας.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος,  Σάββα Αικατερίνη. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης.  
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆.Σ. κος Κουσενίδης Α. έθεσε 
υπ’ όψιν των µελών ότι στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης (∆.Ε. Αµπελοκήπων) θα ξεκινήσει 
η ανέγερση του κτιρίου «Πολιτιστικό Κέντρο Αµπελοκήπων», σε οικόπεδο επί της οδού Μεγ. 
Αλεξάνδρου 22. 

Με την υπ΄ αριθµό Πρωτ. 16.383/24.11.2011 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας 
¨ΑΜΠΑΤΖΗΣ-ΣΤΟΜΑΧΟΠΟΥΛΟΣ¨, έχει υποβληθεί για έγκριση η κυκλοφοριακή µελέτη 
κατάληψης πεζοδροµίου και στένωσης των λωρίδων κυκλοφορίας, στην παραπάνω οδό, που 
είναι απαραίτητη για την οργάνωση του εργοταξίου και την έναρξη των εργασιών εκσκαφής και 
σκυροδέτησης των υπογείων τµηµάτων του κτιρίου, επειδή οι διαφραγµατικοί τοίχοι του κτιρίου 
φτάνουν µέχρι την οικοδοµική & ρυµοτοµική γραµµή του οικοπέδου. 

Ο χρόνος για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών - σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του 
έργου – υπολογίζεται σε έξι µήνες περίπου, από την ηµέρα έναρξης των εργασιών. 
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Σύµφωνα µε τη µελέτη προβλέπεται η κατάληψη όλου του πλάτους πεζοδροµίου (2,50 m) – σε 
όλη την πρόσοψη του οικοπέδου - και ενός τµήµατος οδοστρώµατος (1,35 m περίπου), µε 
στένωση των λωρίδων κυκλοφορίας, για τη δηµιουργία ασφαλούς χώρου διέλευσης πεζών. 

Η κατάληψη του πεζοδροµίου θα γίνει µε τοποθέτηση περίφραξης σταθερών πλαισίων ώστε να 
δηµιουργηθεί χώρος εργοταξίου και για την πρόσβαση των απαραίτητων µηχανηµάτων θα 
υπάρχουν κινητές µπάρες εισόδου. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα ασφαλίζει και δεν 
θα επιτρέπεται η είσοδος. 

Η λωρίδα κυκλοφορίας των πεζών - πλάτους 1,35 m περίπου - θα οριοθετηθεί πέρα από τα 
σταθερά πλαίσια, µε κινητά εµπόδια, µε την κατάληψη χώρου του οδοστρώµατος. Για να 
δηµιουργηθεί αυτό θα πρέπει να απαγορευθεί η στάση και η στάθµευση κατά µήκος του απέναντι 
από το εργοτάξιο τµήµατος πεζοδροµίου, µε χρήση ρυθµιστικών πινακίδων και κινητών 
εµποδίων. Το πλάτος του οδοστρώµατος που θα παραµείνει επαρκεί για τις δύο λωρίδες 
κυκλοφορίας (min 2,75 m / λωρίδα κυκλοφ.) της οδού. 

Σε όλο το µήκος της νέας κυκλοφοριακής διαµόρφωσης θα τοποθετηθούν πληροφοριακές, 
ρυθµιστικές και πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, σε απόσταση που προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. 
για την τήρηση των µέτρων ασφαλείας και ενηµέρωση των διερχόµενων πεζών και οδηγών 
οχηµάτων. 

Επισυνάπτονται κυκλοφοριακά διαγράµµατα και προδιαγραφές που ελήφθησαν υπόψη. 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 

Την έγκριση της κυκλοφοριακής µελέτης κατάληψης πεζοδροµίου και στένωση των λωρίδων 
κυκλοφορίας, µε την απαγόρευση στάσης και στάθµευσης για το απαιτούµενο διάστηµα των έξι 
(6) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης, στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 22, ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης (∆.Ε. Αµπελοκήπων) στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 
Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου Αµπελοκήπων». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

                                                                    Οµόφωνα 
Α). Εγκρίνει την κυκλοφοριακή µελέτη κατάληψης πεζοδροµίου και στένωση των λωρίδων 
κυκλοφορίας, µε την απαγόρευση στάσης και στάθµευσης για το απαιτούµενο διάστηµα των έξι 
(6) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης, στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 22, ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης (∆.Ε. Αµπελοκήπων) στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 
Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου Αµπελοκήπων». 
 
 Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                           
                                Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 382/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                               Ακριβές  Απόσπασµα,  
                                               Αµπελόκηποι  6 – 12 - 2011  
                                      
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 
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