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1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ   Έγκριση 
κυκλοφοριακής μελέτης του κόμβου 
Μοναστηρίου – Κουμαρά στην οποία 
προτείνετε η άρση (κλείσιμο) της 
διαχωριστικής νησίδας επί της οδού 
Μοναστηρίου, στο ύψος της οδού 
Κουμαρά και την εξυπηρέτηση των 
κινήσεων από γειτονικές 
διασταυρώσεις  

Σήμερα 03/05/2017  ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων της 

Δημοτικής Κοινότητας, (πρώην κινηματογράφος ΑΣΤΡΟΝ), συνήλθε σε τακτική  

Συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, μετά από την 10257/28-04-2017  

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που εκδόθηκε λόγω , σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 88 του Ν. 3852/10. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  απαρτία κατά της διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 89 του    Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) αφού σε σύνολο ένδεκα (11) μελών ήταν:        

 

     Παρόντες: 

1. Παληκαρίδου Αναστασία  

2. Μπαδέμη –Κεσόγλου Μαρία 

3. Τζιζτζιλόγλου Ευτυχία 

4. Αντωνίου Ελευθερία 

5. Σιαμάτρας Αντώνιος 

6. Βαμβακούδης Ευστράτιος 

7. Ζάχου Γεωργία   

8.  

  Απόντες:  

1. Πασχαλίδου Ελένη 

2. Ισμιρλίδης Κωνσταντίνος  

3. Μάστακας Γεώργιος 

4. Δημητρίου Αναστάσιος 

( οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

 



Η Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της  απαρτίας,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σπανού Κωνσταντία  κλάδου ΤΕ 

Διοικητικού- Οικονομικού.  

Η Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 1o έκτακτο θέμα   το οποίο συμφωνήθηκε ομόφωνα να 

συζητηθεί ως θέμα της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι: 

 

Στις 27-2-2017 κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας το υπ΄αρίθμ.: 3731/45οικ./4-01-2017 

έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ\νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο αναφέρονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

που επικρατούν στη διασταύρωση  των οδών Μοναστηρίου – Κουμαρά.  

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: 

• Αριστερόστροφες κινήσεις οχημάτων επί της οδού Μοναστηρίου προς την οδό 

Κουμαρά (και από τις δύο κατευθύνσεις της Κουμαρά προς την οδό 

Μοναστηρίου). Επίσης παρατηρούνται αριστερόστροφες κινήσεις οχημάτων 

και από την οδό Κουμαρά προς την οδό Μοναστηρίου (και από τις δύο 

πλευρές της οδού Κουμαρά). 

• Οι παραπάνω κινήσεις σε συνδυασμό με τους υψηλούς κυκλοφοριακούς 

φόρτους της οδού Μοναστηρίου δημιουργούν μη ασφαλές συνθήκες 

κυκλοφορίας στην υπόψη διασταύρωση. 

• Η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στην παραπάνω διασταύρωση δεν 

ενδείκνυται καθώς:  

α) Η λειτουργία τους θα επιβάρυνε υπέρμετρα τη λειτουργία της 

Μοναστηρίου η οποία αποτελεί σημαντικό οδικό άξονα εισόδου – εξόδου στην 

πόλη της Θεσσαλονίκης.  

β) Σε μικρή απόσταση από την υπόψη διασταύρωση λειτουργούν ήδη αρκετές 

εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης επί της οδού Μοναστηρίου (οδό 

Μαντείων 380μ. , οδός Δάφνης 190μ., οδός Κωλλέτη 520μ.). 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται, από την Περιφέρεια, η απαγόρευση των 

αριστερόστροφων κινήσεων με την άρση (κλείσιμο) της διαχωριστικής νησίδας επί της 

οδού Μοναστηρίου στο ύψος της οδού Κουμαρά.   

Η Υπηρεσία μετά από αυτοψία επιτόπου και τη διεξαγωγή των μετρήσεων του 
κυκλοφοριακού φόρτου στο συγκεκριμένο σημείο, διαπίστωσε την επικινδυνότητα 
αυτού και προέβει στην σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης στην οποία  από την 
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

-Δεν υπάρχει διακεκριμένη λωρίδα αριστερής στροφής για τα οχήματα που θέλουννα 
κινηθούν από την οδό Μοναστηρίου προς την οδό Κουμαρά (αριστερόστροφα), ούτε στη 
μία ούτε στην άλλη κατεύθυνση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον υψηλό 
κυκλοφοριακό φόρτο των ευθειών κινήσεων της οδού Μοναστηρίου καθιστά τις 
αριστερόστροφες κινήσεις ιδιαίτερα επικίνδυνες. 

-Οι αριστερόστροφες κινήσεις από την οδό Κουμαρά προς την οδό Μοναστηρίου, παρόλο 
το μικρό αριθμό τους, είναι εξίσου επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ταχύτητες 
που αναπτύσσονται όσο και τον υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο της οδού Μοναστηρίου. 

-Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων το ποσοστό των αριστερόστροφων 
κινήσεων, είναι τόσο μικρό που δεν ενδείκνυται για την τοποθέτηση φωτεινών 
σηματοδοτών, καθώς η λειτουργία τους θα επιβάρυνε υπέρμετρα τον κυκλοφοριακό 



φόρτο της οδού Μοναστηρίου, η οποία αποτελεί σημαντικό οδικό άξονα εισόδου – 
εξόδου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
 

-Διαπιστώθηκαν επικίνδυνες παραβάσεις(αναστροφές επί της οδού Μοναστηρίου), στο 
τμήμα όπου διακόπτεται η νησίδα και στα δυο ρεύματα της οδού.Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασμό με τους υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους δημιουργεί μη ασφαλείς 
συνθήκες κυκλοφορίας. 

Συγκεκριμένα στην κυκλοφοριακή μελέτη η Υπηρεσία συναινεί με την άποψη της 
Περιφέρειας και προτείνει την άρση διακοπής της διαχωριστικής νησίδας (κλείσιμο) και 
την απαγόρευση των αριστερόστροφων κινήσεων. Οι κινήσεις αυτές θα εξυπηρετούνται 
εύκολα από γειτονικούς σηματοδοτούμενους κόμβους αλλά και από οδούς όπου 
επιτρέπεται η πρόσβαση. 

Συγκεκριμένα: 

α) Από τον κόμβο Μοναστηρίου – Δάφνης (ο οποίος απέχει 190,0μ. από το σημείο 

μελέτης),  

β) Από τον κόμβο Μοναστηρίου - Μαντείων (ο οποίος απέχει 380,0μ. από το σημείο 

μελέτης),  

γ) Από την οδό Κων/νου Μαζαράκη,  

δ) Από τον κόμβο Μοναστηρίου - Κωλέττη κλπ.  

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις μπορούν να εφαρμοστούν πιλοτικά, για διάστημα έξι (6) 
μηνών, με χρήση πινακίδων ΚΟΚ, πριν το οριστικό κλείσιμο της νησίδας, προκειμένου να 
εξοικειωθούν οι χρήστες της οδού. 
 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει την  κυκλοφοριακή μελέτη του κόμβου Μοναστηρίου – Κουμαρά στην 
οποία προτείνετε η άρση (κλείσιμο) της διαχωριστικής νησίδας επί της οδού 
Μοναστηρίου, στο ύψος της οδού Κουμαρά και την εξυπηρέτηση των κινήσεων 
από γειτονικές διασταυρώσεις, με εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων 
πιλοτικά,   για διάστημα έξι (6) μηνών, με χρήση πινακίδων ΚΟΚ, πριν το οριστικό 
κλείσιμο της νησίδας, προκειμένου να εξοικειωθούν οι χρήστες της οδού. 
Β. Η απόφαση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας αποστέλλεται στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 018/2017   

 

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

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα,  Μενεμένη, 04/05/2017 

                      

                               Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας                          

                         

 

             Παληκαρίδου Αναστασία 


