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              Απόσπασμα 
από το πρακτικό της συνεδρίασης  
               30-03-2022 

Αριθμ. Απόφασης:  03/2022   
 

Αριθμ. Πρακτικού: 04/2022 
 
 

1Ο ΘΕΜΑ: Έγκριση κυκλοφοριακής 
μελέτης-κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων για το έργο με τίτλο 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗΟΔΩΝ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ -ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-
ΔΑΒΑΚΗ – 1ο Τμήμα επί της οδού 
Βενιζέλου.» 

 

 
Σήμερα 30/03/2022  ημέρα ΤΕΤΆΡΤΗ  και ώρα 19:30 συνήλθε σε επαναληπτική τακτική 

συνεδρίαση  το Συμβούλιο της Κοινότητας Μενεμένης,  στον  κινηματογράφο ΑΣΤΡΟΝ 
(Κομνηνών & Χρυσ. Σμύρνης-Μενεμένη) μετά με Α.Π. 7013/09-03-2022 έγγραφη 
πρόσκληση της Προέδρου, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88,  του Ν. 
3852/10.  
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  απαρτία,   κατά τις διατάξεις  του άρθρου 89 του    Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α )́, αφουU  σε σύνολο ένδεκα (11) μελών ήταν:        
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Παληκαρίδου Αναστασία     1. Λαγογιάννη Χρυσάνθη 
2.  Νικολαϊδης Κωνσταντίνος    2. Αντάρης Αθανάσιος 
3.  Βεργής Νικόλαος     3. Σαγκούρης Κωνσταντίνος 
4.  Ασλανίδης Δημήτριος                 4.Τσιτσιρούδη Ελένη 
5. Καραφυλλίδης Στέφανος 
6. Μύθυμης Ευάγγελος 

7. Δημέλη Φωτεινούλα 
                                  Οι οποίοι δεν παρουσιάστηκαν 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 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου 

ότι: 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης προτίθεται να υποβάλει  πρόταση για ένταξη, του έργου 

με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΔΑΒΑΚΗ» - 1ο Τμήμα επί της οδού 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ». 



Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (Μ.Α.Θ ΑΟΤΑ)  συνέταξε την Κυκλοφοριακή 

Μελέτη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,  με τις αντίστοιχες 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με στόχο:  

 την καλύτερη εξυπηρέτηση των μετακινήσεων των κατοίκων, των 

 εργαζόμενων και των επισκεπτών με έμφαση στην εξυπηρέτηση των 

 μετακινήσεων των ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και στην ανάγκη για 

 τροφοδοσία των καταστημάτων 

 την δικαιότερη ανακατανομή του δημόσιου χώρου που θα επιφέρει με 

 συντονισμένο συγκοινωνιακό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό την αισθητική 

 αναβάθμιση της περιοχής 

 την απόδοση περισσότερου χώρου στον πεζό, τον ποδηλάτη και εν γένει 

 τα ήπια μέσα μετακίνησης 

 την ενοποίηση χώρων μεγάλης επισκεψιμότητας 

 την αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των ΜΜΜ 

 την δημιουργία εκτεταμένων περιοχών περιορισμού της χρήσης ΙΧ 

 την αποτροπή των διαμπερών κινήσεων με ΙΧ από το κέντρο της πόλης 

 την μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και των τροχαίων 

 ατυχημάτων μέσω περιορισμού της χρήσης του ΙΧ 

Ζητείται η έγκριση της  κυκλοφοριακής μελέτης/κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για το έργο  

προκειμένου να υποβληθεί μαζί με την πρόταση. 

 

         Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2(ε) του Ν.3852/2010 καλείται το Συμβούλιο της Κοινότητας 

Αμπελοκήπων του Δήμου να αποφανθεί σχετικά, ώστε να τεθεί το θέμα τελικά  σε συζήτηση 

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  . 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ, αποδεχόμενο πλήρως την εισήγηση και εγκρίνει την κυκλοφοριακή 

μελέτη/κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ -

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΔΑΒΑΚΗ – 1ο Τμήμα επί της οδού Βενιζέλου.» 

Β. Αποστέλλει την απόφαση  στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να συζητηθεί η  

έγκριση της ανωτέρω μελέτης.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 03/2022  

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

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές απόσπασμα,  Μενεμένη, 30/03/2022 

                      

                               Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας                          

                         

 

              Παληκαρίδου Αναστασία 


