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ΘΕΜΑ: : Παροχή σύµφωνης γνώµης
               στη ∆ηµοτική Κοινότητα

 
 
 
Σήµερα 02/06/2014 ηµέρα ∆ευτέρα
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε
µετά από την Α.Π: 7379/29-05-201
από τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο
 
 
Παρόντες 
1 Κεσόγλου Παύλος.                  8. Θεοχαρούδης
2. Γεννηµατάς Ιωάννης              9. Καρίκας
3. Καραγιαννίδου Αναστασία       
4.Ορφανίδου Στυλιανή 
5. Αβραµίδης Μωυσής                
6.Τσοµπανοπούλου Μελίσα    
7. Καϊκατζάνη Μαρία         
 
Απόντες 
1. Καλτσογιάννη Γεωργία           
2. Πάντσης Θωµάς     
 
 
Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλλ

∆ιοικητικού.                                            
        
 
 
 

 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 

                                     

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  
Κουκουτέγου Κλεαρέττη    

menemeni.gr            

              Απόσπασµα
Από το πρακτικό
               της

 

 

σύµφωνης γνώµης για την τοποθέτηση σήµατος ΣΤΟΠ στην
Κοινότητα Αµπελοκήπων 

∆ευτέρα και ώρα 18:00µµ στο Γραφείο της ∆ηµοτικής
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα

2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 

αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:      

.                  8. Θεοχαρούδης Θεοχάρης          
              9. Καρίκας Χρήστος  

 

 

 

διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Κουκουτέγου Κλεαρέττη

                                            

                                      

Απόσπασµα 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

της 02/06/2014 

 

σήµατος ΣΤΟΠ στην οδό Σκεπάρνη   

Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
οτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, 

Προέδρου που δόθηκε στον καθένα 

της συνεδρίασης. 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη κλάδου ∆Ε 



  
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο έκτακτο θέµα οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί 
σαν θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου ότι σύµφωνα µε το άρθρο  83 
του Ν.3852/2010 θέτουµε υπόψη: 

Οι κάτοικοι των οδών ∆ηµ. Σκεπάρνη και Χρ. Ράπτη διαµαρτύρονται για τους κινδύνους 
τροχαίων ατυχηµάτων που υπάρχουν και γίνονται στη διασταύρωση των δύο παραπάνω οδών.  

Σήµερα τόσο οδός η ∆ηµ. Σκεπάρνη όσο και η οδός Χρ. Ράπτη είναι µονόδροµοι (Απόφ. 
Τροχαίας Θεσ/νίκης 122/1987) και αυτό έχει ως αποτέλεσµα η οδός Χρ. Ράπτη να έχει 
προτεραιότητα – λόγω του εκ δεξιών προτεραιότητα - έναντι της οδού ∆ηµ. Σκεπάρνη. 
 

Η διοίκηση του ∆ήµου µετά από εύλογες διαµαρτυρίες των δηµοτών προτείνει να 
τοποθετηθεί από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών σήµα ΣΤΟΠ στη οδό ∆ηµ. Σκεπάρνη 16 για να 
«προστατεύσει» τόσο τους οδηγούς των οχηµάτων που κινούνται στην οδό ∆ηµ. Σκεπάρνη και 
πρέπει να παραχωρήσουν προτεραιότητα, όσο και τους οδηγούς των οχηµάτων που κινούνται στην 
οδό Χρ. Ράπτη µε προτεραιότητα. 

 
Μετά από αυτοψία που έγινε από υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

διαπιστώθηκε ότι µπορεί να τοποθετηθεί σήµα ΣΤΟΠ στην οδό ∆ηµ. Σκεπάρνη 16, για όλους τους 
παραπάνω λόγους. 

Η παρούσα ρύθµιση-τοποθέτηση του σήµατος ΣΤΟΠ πρέπει να λάβει την έγκριση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, να λάβει αριθµό Απόφασης και να κοινοποιηθεί στη ∆/νση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.     

 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και την 
ανωτέρω εισήγηση και το παρατιθέµενο σε αυτήν νοµικό πλαίσιο,               
     
                                
                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α). Παρέχει την σύµφωνη γνώµη του για την τοποθέτηση σήµατος ΣΤΟΠ στην οδό Σκεπάρνη στη ∆ηµοτική 
Κοινότητα Αµπελοκήπων (για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση).  

Η απόφαση αυτή θα χρησιµεύσει ως εισήγηση για την λήψη της τελικής απόφασης από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο.   

 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.  

                               
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 120/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι,  02/06/2014         
         
                                                                                  Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
                                      
                     
 
                                                                                                     Κεσόγλου Παύλος 


