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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασµα της 

Αριθµ. Συνεδρίασης:   11 / 27-05-2015

Αριθµ. Απόφασης:       335 / 2015

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην πόλη των

Σερρών µε βάση την αρ. 37/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

   Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα  την  27
η του µηνός  ΜΑΪΟΥ  του έτους

2015,  ηµέρα  της  εβδοµάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ και  ώρα  19:00 συνεδρίασε  το  ∆ηµοτικό

Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ.  11/21-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του

Προέδρου  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  που  επιδόθηκε  σε  όλους  τους  ∆ηµοτικούς

Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-

6-2010  τ.Α’)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της

παρ.  2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου  ότι σε σύνολο  40 ∆ηµοτικών

Συµβούλων, παρόντες ήταν 29, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας ∆.Σ.) Καρύδας Νικόλαος

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Αναστασιάδης Ηλίας Μηλίδης Θεόδωρος

Αραµπατζής Θεόδωρος Μοσχολιός Ζωγράφος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Αθανάσιος Μυστακίδης Παύλος

Γάτσιος Ιωάννης Ραµπότας Ευθύµιος

Γεωργούλα Σουλτάνα

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος Στεργίου Νικόλαος

Γκότσης Ηλίας Τερζής Βασίλειος

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Γρηγοριάδης Χρήστος

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος

∆ούκας Γεώργιος Χαρίτος Χρήστος

∆ρίγκα Χρυσούλα Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος
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ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ιλανίδου – Βίλλιου ∆έσποινα (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.), 2. Αναστασιάδης

Αντώνιος, 3. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4. Καδής Γεώργιος, 5. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος,

6. Καλώτα Παναγιώτα, 7. Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος, 8. Μερετούδης ∆ηµήτριος,

9. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, 10. Σούζας Ζαχαρίας, 11. Φωτιάδης Στέφανος.

   Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν

σύµφωνα  µε τις διατάξεις της  παρ.  8 του άρθρου 67 του Ν.  3852/2010 και  παρών

ήταν µόνο ο κ. Τσίµας Θωµάς.    

  Ο  Πρόεδρος  του  ∆.Σ.,  µετά  την  διαπίστωση  απαρτίας,  κήρυξε  την  έναρξη  του

∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος,

που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.   

• Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.:

-  Ραµπότας  Ευθύµιος,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  4ου θέµατος  της

ηµερήσιας διάταξης.

-  Τερζής Βασίλειος,  αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 23ου θέµατος της

ηµερήσιας διάταξης.

  Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του,  στο  7ο θέµα  της

ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθµ. 21451/13-5-2015 εισήγηση του Τµ.

Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού και Συγκοινωνίας του ∆ήµου, που έχει ως εξής:

  « Σας υποβάλλουµε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ο έτους 2015 της υπ΄ αριθµ. 37/2015 Απόφασης

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αποτελεί πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,

κατά  τις  διατάξεις  του  άρθρου  52  του  Ν.  2696/99  ¨Κύρωση  του  Κώδικα  οδικής

κυκλοφορίας¨, που προβλέπει, τα µέτρα που λαµβάνονται για τη ρύθµιση της οδικής

κυκλοφορίας να εγκρίνονται από τα κατά τόπους ∆ηµοτικά Συµβούλια βάσει µελετών

που  συνυποβάλλονται  και  τις  αντίστοιχες διατάξεις  των  άρθρων  72 και  75 του  Ν.

3852/2010  (ΦΕΚ  87ΤΑ)  ¨Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  –  Πρόγραµµα  Καλλικράτης¨.  Κατά  τις  διατάξεις  του

άρθρου 73 παράγραφος 1Βν του Ν. 3852/10 την  έκδοση ∆ηµοτικών Κανονιστικών

Αποφάσεων εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού

λάβει υπόψη της τη γνωµοδότηση του Τοπικού ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τις προτάσεις

των  αρµόδιων  κοινωνικών  και  επαγγελµατικών  φορέων,  οµάδων  πολιτών  της

περιφέρειας του ∆ήµου και την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.

  Προτείνει  προς  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  το  παρακάτω  σχέδιο  κανονισµού  περί

κυκλοφοριακών  αλλαγών  και  ρυθµίσεων  της  οδικής  κυκλοφορίας,  βάσει  των

διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 3542/07 (νέος ΚΟΚ) και αυτές των άρθρων 72 και

75 του Ν. 3852/2010 και συγκεκριµένα: 

Αιτήµατα ∆ηµοτών 

- Σχετικά µε το υπ’αριθµ. 65525/4-10-2013 αίτηµα της Καραπατσούδη Κατίνας που

αφορά την παραχώρηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ κοντά στην οδό Ιακώβου Ορεινού

4 (πεζόδροµος),  προτείνουµε  την  απόρριψη  του  αιτήµατος  για  παραχώρηση  θέσης

στάθµευσης ΑΜΕΑ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών. 

-  Σχετικά  µε  το  υπ’  αριθµ.  58673/10-9-13  αίτηµα  της  κα.  Φρειδερίκης

Κωνσταντινίδου, περί χορήγησης άδειας στάθµευσης ΑΜΕΑ ή άδεια εισόδου εξόδου

σε ιδιόκτητο οικόπεδο, προτείνεται η µη χορήγηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ λόγω

µη ύπαρξης δικαιολογητικών, όπως επίσης και η µη χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου
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στο  ιδιόκτητο  οικόπεδο  µε  δεδοµένο  ότι  δεν  υπάρχει  επ’  αυτού  χώρος

χαρακτηρισµένος ως χώρος στάθµευσης οχήµατος.

- Σχετικά  µε το  υπ’ αριθµ. 79156/10-12-13 αίτηµα  του  κ.  Γρούνη  Βασιλείου,  περί

χορήγησης  σ’  αυτόν  θέσης  στάθµευσης  ΑΜΕΑ  λόγω  αναπηρίας,  προτείνεται  η

χορήγηση  θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ στην  οδό Ιουστινιανού  4 στον εν λόγω  κύριο

αφού κατέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

- Σχετικά µε το υπ’ αριθµ. 9110/17-2-2014 αίτηµα της κα. Στεργιανής Βέρρου, περί

χορήγησης  θέσης  στάθµευσης  ΑΜΕΑ  στην  οδό  Ν.  Νικολάου  9,  προτείνεται  η

χορήγηση  της  θέσης.  (λόγω  των  βιοκλιµατικών  αναβαθµίσεων  προτείνεται  η

µεταφορά της θέσης στην κοντινότερη νόµιµη θέση επί της Γ. Παπανδρέου).

-  Σχετικά  µε  το  υπ’  αριθµ.  13705/11-3-2014  αίτηµα  του  κ.  Μουχταρίδη

Κωνσταντίνου περί χορήγησης θέσεως στάθµευσης ΑΜΕΑ λόγω αναπηρίας µπροστά

στην οδό Τσαλοπούλου 13, προτείνεται η χορήγηση της θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ.

-  Σχετικά  µε  το  υπ’  αριθµ.  17486/31-3-2014  αίτηµα  του  κ.  Κιοσσέ  Ηλία  περί

χορήγησης  Θέσης  στάθµευσης  ΑΜΕΑ  λόγω  αναπηρίας  µπροστά  στην  οδό

Μαραθώνος 38, προτείνεται η χορήγηση της θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ.

-  Σχετικά  µε  το  υπ’  αριθµ.  36952/30-6-14  αίτηµα  του  κ.  Πλατανά  Ζήση,  περί

χορήγησης  θέσεως  στάθµευσης  ΑΜΕΑ,  µπροστά  στην  οδό  Π.  Κωστοπούλου  20,

προτείνεται η χορήγηση της θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ.

-  Σχετικά  µε  το  υπ’  αριθµ.  50961/19-9-14  αίτηµα  του  κ.  Υψηλάντη  Σάββα  περί

χορήγησης θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 3, προτείνεται

η χορήγηση της θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ.

- Σχετικά µε το υπ’ αριθµ. 55605/14-10-14 αίτηµα του κ. ∆ουλγερίδη Βέργου περί

χορήγησης  θέσης  στάθµευσης  ΑΜΕΑ  στην  οδό  Αγησιλάου  4,  προτείνεται  η

χορήγηση της θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ.

- Σχετικά µε το υπ' αριθµ. 57977/29-10-14 αίτηµα  της κα. Βαλσαµάκη αναστασίας

περί  χορήγησης  θέσης  στάθµευσης  ΑΜΕΑ  στην  ∆ελαπόρτα  3,  προτείνεται  η

χορήγηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ.

   Βάση  όλων  των  παραπάνω,  σας  διαβιβάζουµε  την  γνωµοδότηση  της  Επιτροπής

Ποιότητας  Ζωής  προκειµένου  να  αποφασίσετε  για  τις  αντίστοιχες  κυκλοφοριακές

ρυθµίσεις »,

και σχετική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
          

 Α. Εκδίδει  κυκλοφοριακή  κανονιστική  απόφαση  που  αφορά  στη  ρύθµιση

κυκλοφορίας στην πόλη των Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 37/2015 απόφαση της

Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  46 του  Ν.

3542/07 ¨ΝΕΟΥ Κ.Ο.Κ.¨ και τις αντίστοιχες των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010,

µε την οποία γίνονται οι ακόλουθες ρυθµίσεις:  

Αιτήµατα ∆ηµοτών 

-  Απορρίπτει  το  αίτηµα  της  κ.  Καραπατσούδη  Κατίνας  για  παραχώρηση  θέσης

στάθµευσης  ΑΜΕΑ  κοντά  στην  οδό  Ιακώβου  Ορεινού  4  (πεζόδροµος),  λόγω

έλλειψης δικαιολογητικών. 

- Απορρίπτει το αίτηµα της κ. Φρειδερίκης Κωνσταντινίδου, για χορήγηση: α) άδειας

στάθµευσης  ΑΜΕΑ,  λόγω  µη  ύπαρξης  δικαιολογητικών  και  β)  άδειας  εισόδου
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εξόδου  στο  ιδιόκτητο  οικόπεδο,  δεδοµένου  ότι  δεν  υπάρχει  επ’  αυτού  χώρος

χαρακτηρισµένος ως χώρος στάθµευσης οχήµατος.

- Χορηγεί θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ λόγω αναπηρίας στον κ. Γρούνη Βασίλειο, στην

οδό Ιουστινιανού 4, δεδοµένου ότι κατέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

-  Χορηγεί  χώρο  στάθµευσης  ΑΜΕΑ  στην  κ.  Βέρρου  Στεργιανή  στην  οδό  Νίκου

Νικολάου 9.

-  Χορηγεί  χώρο  στάθµευσης  ΑΜΕΑ  λόγω  αναπηρίας  στον  κ.  Μουχταρίδη

Κωνσταντίνο, στην οδό Τσαλοπούλου 13.

- Χορηγεί χώρο στάθµευσης ΑΜΕΑ λόγω αναπηρίας στον κ. Κιοσσέ Ηλία µπροστά

στην οδό Μαραθώνος 38.

- Χορηγεί  χώρο στάθµευσης ΑΜΕΑ στον κ. Πλατανά Ζήση µπροστά στην οδό Π.

Κωστοπούλου 20.

- Χορηγεί  χώρο  στάθµευσης  ΑΜΕΑ  στον  κ.  Υψηλάντη  Σάββα  στην  οδό

Κωνσταντινουπόλεως 3.

- Χορηγεί χώρο στάθµευσης ΑΜΕΑ στον κ. ∆ουλγερίδη Βέργο στην οδό Αγησιλάου

4.

- Χορηγεί  χώρο  στάθµευσης  ΑΜΕΑ  στην  κ.  Βαλσαµάκη  Αναστασία  στην  οδό

∆ελαπόρτα 3.

  Β. ∆ίδει  εντολή  στο  Τµήµα  Κυκλοφοριακού  Σχεδιασµού  &  Συγκοινωνίας  του

∆ήµου  (κ.  Παπακωνσταντίνου  Μαρία)  να  δηµοσιοποιήσει  την  παρούσα  κατά  το

πλήρες κείµενό της στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Μεγάρου σύµφωνα

µε τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/10 και περίληψη αυτής σε ηµερήσια ή

εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα.  

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

     ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                             Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

       Σέρρες 03-06-2015

       Πιστό Αντίγραφο

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ   

   Μ. Ε. ∆.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆. Σ.           

                

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
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