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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Απόσπασμα  

Τηλέφωνο       :  2313-313690                         Από το πρακτικό της  18-04-2022 

                                                                                                          συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Αριθμός Απόφασης: 57/2022       

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης/κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο με τίτλο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΔΑΒΑΚΗ»». 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μήνα Απριλίου έτους 2022, 
ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την υπ ́ αρ. 18318/13-03-2020 και 163/29-05-2020 
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α /́11-03-2020), μετά από τη με Α.Π. 8727/14-04-2022 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 
(33) μελών ήταν παρόντες  οι είκοσι ένα  (21) και απόντες οι δώδεκα (12). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Κατζικάς Γεώργιος 
2 Κουσενίδης Αλέξανδρος 2 Καρράς Ευστράτιος 
3 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 3 Γυμνόπουλος Κοσμάς 
4 Σεμερτζίδου Αγγελική 4 Μανωλόπουλος Βασίλης 
5 Κουσίδης Γεώργιος 5 Καζαντζίδης Γεώργιος 
6 Σιδηρόπουλος Σάββας 6 Σουσλόγλου Νικόλαος 
7 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 7 Ράπτου Όλγα 

8 Κεσόγλου Παύλος 8 Κυριλλίδης Γεώργιος 
9 Αποστολίδου Μαρία 9 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 

10 Φουκίδης Απόστολος 10 Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή 

11 Ζυγανιτίδης Απόστολος 11 Μύθυμη Ελένη 

12 Γρούγιος Ηλίας 12 Νοτάκης Ιωάννης 
13 Παπαδήμας Αναστάσιος   

14 Αβραμίδης Μωυσής   

15 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος   

16 Κωνσταντίνου Κυριάκος   

17 Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία   

18 Τσομπανοπουλου Μελίσα   

19 Γκαλέτσης Αθανάσιος   

 20 Σμήλιος Ηλίας   

21 Καρασαρλίδου Σοφία   

 

Στην συνεδρίαση  κλήθηκε επίσης, κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, και ήταν παρών και ο 
Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά τήρησε η ορισθείσα ως υπεύθυνη για τον σκοπό αυτό, τακτική υπάλληλος του Δήμου, κα. 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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Επίσης κλήθηκαν, κατά την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης ο οποίος απουσίαζε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία η οποία ήταν παρούσα. 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σμήλιος Ηλίας και Καρασαρλίδου Σοφία αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 7ου 

θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 
    Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης προτίθεται να υποβάλει  πρόταση για ένταξη, του έργου του 
θέματος.  
Η ΜΑΘ ΑΟΤΑ συνέταξε την επισυναπτόμενη Κυκλοφοριακή Μελέτη με τις αντίστοιχες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις. 
Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γνωμοδότηση θετικά με την 
 Υπάρ 4/2022 απόφασή της για το 1 τμήμα επί την οδό Ελ. Βενιζέλου από Λεωφόρο Δενδροποτάμου εως 
Κυρίμη. 

 την υπάρ 5/2022 απόφασή της για την υπόλοιπη μελέτη που αφορά  την οδό Ελ. Βενιζέλου από Κυρίμη 
εως Φιλιππουπόλεως, Φιλιππουπόλεως, Δαβάκη. 
Το κόστος των παρεμβάσεων δεν θα βαρύνει τον δήμο καθώς προβλέπεται χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Ανάκαμψης ,  Πράσινο Ταμείο και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία 
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την  έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης/κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, 
προκειμένου να υποβληθεί μαζί με την πρόταση χρηματοδότησης. 
 
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 του Δημοτικού Συμβουλίου για την  κυκλοφοριακή μελέτη/κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για 

το έργο με τίτλο «Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης/κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο με τίτλο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ/ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- Τμήμα 2/ΔΑΒΑΚΗ»». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο 

απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, 
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                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

                                                                Επί των καταμετρούμενων 

1) Εγκρίνει την  κυκλοφοριακή μελέτη/κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για το έργο με τίτλο «Έγκριση 

κυκλοφοριακής μελέτης/κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ/ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- Τμήμα 2/ΔΑΒΑΚΗ»». 

 

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκαλέτσης Αθανάσιος και Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισαν λευκό. 

 

  2) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 57/2022. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
        

  Ο Πρόεδρος 
   

Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

Αμπελόκηποι  19 - 04 – 2022 

 

Η υπεύθυνη τήρησης πρακτικών                                                                  Ο Πρόεδρος 
 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                        Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

 

 

 

 


