ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 13-04-2021
συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ.

Αριθ. Απόφασης: 3/2021
Θέμα: «Αποδοχή ή μη της μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης για την εκτέλεση εργασιών επί της οδού
Πόντου 56 - 60».
Σχετ. : Η από την 02.04.2021 αίτηση της «Ε.Υ.Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΘΡΑΚΗΣ»
Στους Αμπελόκηπους σήμερα την 13η του μήνα Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη
και ώρα 11:00 μετά από την 7365/09-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον
καθένα από τους Συμβούλους, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10),
συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σε δια περιφοράς συνεδρίαση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ.
67 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», για λόγους
διασφάλισης της δημόσιας υγείας.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών
παρόντες ήταν: 1) Μανωλόπουλος Βασίλειος, πρόεδρος 2) Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία 3)
Φουκίδης Απόστολος 4) Ζυγανιτίδης Απόστολος 5) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 6) Σουσλόγλου
Νικόλαος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα (αναπληρωματικό μέλος)
Απόντες: 1) Κωνσταντίνου Κυριάκος 2) Καΐκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία (αναπληρωματικό μέλος)
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Καΐκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία απέχει από την συνεδρίαση διότι
διαφωνεί με τη διαδικασία διενέργειας της.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι :
Η Ε.Υ.Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΘΡΑΚΗΣ με την παραπάνω αναφερόμενη αίτησή της ζητά
την έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης στην οδό Πόντου στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου
ΚΛΑΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ (Κ.Α.Α.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 50Ν ΕΩΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Λ.Θ.)», με ανάδοχο την
εταιρεία ¨ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ¨, 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 κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, επί της οδού Πόντου 56 - 60,
προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες που αφορούν τη διέλευση του 2ου ΚΑΑ έμπροσθεν του
κτιριακού συγκροτήματος «Αλέξανδρος», και έμπροσθεν της ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 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. Τα μέτρα κυκλοφορίας θα
εφαρμοστούν σε όλη τη χρονική διάρκεια των εργασιών μέχρι την πλήρη αποπεράτωσή τους. Η
χρονική αυτή διάρκεια υπολογίζεται σε τρεις (3) εβδομάδες ανά θέση. Ο χρόνος αυτός ενδέχεται να

επιμηκυνθεί μόνο στην περίπτωση ανωτέρας βίας (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα,
κλπ.).
Επειδή, από την οδό Πόντου, όπου και θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, διέρχονται
λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ., έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη με το υπ’ αρ. πρωτ. 790/29.03.2021 έγγραφό
του.
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του έργου του θέματος περιγράφονται αναλυτικά στην
συνημμένη Τεχνική Έκθεση και απεικονίζονται στα σχετικά σχέδια Νο1 και Νο2 της μελέτης
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε κλ. 1:1000 που τη συνοδεύουν.
Η Υπηρεσία μας αφού προέβει στον απαιτούμενο έλεγχο της μελέτης, πρόκειται να εισηγηθεί
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και κατόπιν αυτή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την έκδοση της
σχετικής Κανονιστικής Απόφασης για τα περιοριστικά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για τα εν
λόγω τμήματα επί της οδού Πόντου 56 - 60. Έπειτα, θα διαβιβασθεί αρμοδίως στις Υπηρεσίες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την τελική έγκριση, 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.
Σύμφωνα με το άρθρο 73 (παρ.1Β. ii ) του Ν. 3.852/2010 καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Θεσσαλονίκης να αποφασίσει
1) την αποδοχή ή μη της μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης για την εκτέλεση εργασιών επί της οδού
Πόντου 56-60 στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΚΛΑΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ (Κ.Α.Α.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 50Ν ΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Ε.Ε.Λ.Θ.)», με ανάδοχο την εταιρεία
¨ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ¨, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή «Προσωρινά
Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας σε Αστικές οδούς, Τυπικά Σχέδια» (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20.05.2011).
2) την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την αποδοχή ή μη της μελέτης κυκλοφοριακής
ρύθμισης για την εκτέλεση εργασιών επί της οδού Πόντου 56-60 – Κ. Μενεμένης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του
προέδρου, τις διατάξεις του ά.73 παρ.1 Β’ εδάφιο Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με το ά.79 παρ. 1δ1
του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του ά.83 Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (Επί των καταμετρούμενων)
1) Γνωμοδοτεί θετικά και αποδέχεται την μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης για την εκτέλεση εργασιών
επί της οδού Πόντου 56-60 στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΚΛΑΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
(Κ.Α.Α.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 50Ν ΕΩΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Λ.Θ.)», με ανάδοχο την εταιρεία ¨ΞΑΝΘΑΚΗΣ
ΑΤΕ¨, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή «Προσωρινά Μέτρα Ρύθμισης
Κυκλοφορίας σε Αστικές οδούς, Τυπικά Σχέδια» (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20.05.2011).
2)Αποστέλλει την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την αποδοχή ή μη της μελέτης
κυκλοφοριακής ρύθμισης για την εκτέλεση εργασιών επί της οδού Πόντου 56-60 – Κ. Μενεμένης για
την έκδοση της τελικής προβλεπόμενης σχετικής απόφασης.
-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψηφίζει λευκό.

3) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 14-04-2021

Η Γραμματέας

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Ο Αντιδήμαρχος

Μανωλόπουλος Βασίλειος

