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Απόσπασµα της 

Αριθµ. Συνεδρίασης:   6 / 30-03-2016

Αριθµ. Απόφασης:       217 / 2016

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην πόλη των

Σερρών µε βάση την αρ. 4/2016 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

   Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο, σήµερα την 30
η του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους

2016,  ηµέρα  της  εβδοµάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα  19:00 συνεδρίασε  το  ∆ηµοτικό

Συµβούλιο  Σερρών,  ύστερα  από  την  αριθµ.  6/23-03-2016 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 32, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)

Ιλανίδου – Βίλλιου ∆έσποινα (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.) Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας ∆Σ)

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Αναστασιάδης Αντώνιος Μερετούδης ∆ηµήτριος

Αναστασιάδης Ηλίας Μηλίδης Θεόδωρος

Αραµπατζής Θεόδωρος Μοσχολιός Ζωγράφος

Γαλάνης Στέργιος Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία

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

Ηλιοπούλου Σταλακτή Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Γάτσιος Αθανάσιος, 2. Καδής Γεώργιος, 3. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος,

4.  Καλώτα  Παναγιώτα,  5.  Καρύδας  Νικόλαος,  6.  Λαζαρίδης  Αβραάµ,  7.  Σούζας

Ζαχαρίας, 8. Φωτιάδης Στέφανος. 
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   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. Τούτκας Ιωάννης.

  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.:

-   ∆ρίγκα  Χρυσούλα,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  9ου θέµατος  της

ηµερήσιας διάταξης.

-  Αραµπατζής  Θεόδωρος  και Ηλιοπούλου  Σταλακτή,  προσήλθαν  κατά  τη  διάρκεια

συζήτησης του 11ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.

-  Μπιτζίδου  Σοφία,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  9ου θέµατος  της

ηµερήσιας διάταξης.

-  Αναστασιάδης  Αντώνιος,  αποχώρησε  µετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  του  11ου

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.

- Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 22ου θέµατος της

ηµερήσιας διάταξης.

- Τερζής Βασίλειος,  αποχώρησε  κατά  τη διάρκεια  συζήτησης του 24ου θέµατος της

ηµερήσιας διάταξης.

-  Αραµπατζής  Θεόδωρος  και  Στεργίου  Νικόλαος,  απουσίαζαν  κατά  τη  διάρκεια

συζήτησης των θεµάτων από 11 έως 21.

-  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης,  απουσίαζε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  των  θεµάτων

από 11 έως 24.

  Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του,  στο  20ο θέµα  της

ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 11489/22-3-2016 εισήγηση του Τµ.

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

  « Σας πληροφορούµε ότι  σύµφωνα  µε τις διατάξεις του  άρθρου 72 & 73 του  Ν.

3852/10 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

– Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ τα µέτρα που λαµβάνονται για την ρύθµιση της οδικής

κυκλοφορίας  εγκρίνονται  από  τα  κατά  τόπους  ∆ηµοτικά  Συµβούλια  βάση

κυκλοφοριακών µελετών που συνυποβάλλονται.

    Κατά δε τις διατάξεις του άρθρου 73 παράγραφος 1Βν του Ν. 3852/10 την έκδοση

των ∆ηµοτικών Κανονιστικών Αποφάσεων, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται

στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο,  αφού  λάβει  υπόψιν  την  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.

  Η  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  (κανονιστική  απόφαση)  δηµοσιοποιείται

υποχρεωτικά  κατά  το  πλήρες  κείµενο  της  στο  ∆ηµοτικό  ή  Κοινοτικό  κατάστηµα

σύµφωνα  µε  το  άρθρο  225  του  Ν.  3852  και  περίληψη  αυτής  σε  ηµερήσια  ή

εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. 

  Σε συνέχεια της µε αρ. 244/2015 Απόφασης του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας

Σερρών περί κυκλοφοριακών αλλαγών  και ρυθµίσεων της οδικής κυκλοφορίας που

επικυρώθηκε µε τη θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Απόφαση

µε  αρ.  4/2016),  σας  υποβάλουµε  την  παραπάνω  σχετική  απόφαση  της  Επιτροπής
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Ποιότητας Ζωής, βάσει των διατάξεων των άρθρων 72 & 73 του Ν. 3852/10 ¨Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα

Καλλικράτης¨.

   Επιπρόσθετα, σας υποβάλλουµε και τη µε αριθµό 11159/18-03-17 σύµφωνη γνώµη

της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για τα σηµεία της παρούσας που αφορούν στο

οδικό  δίκτυο  της  αρµοδιότητάς  της.  Επισηµαίνεται  ότι  για  το  ζήτηµα  της

τροποποίησης  της  σήµανσης  των  κυκλικών  κόµβων  της  πόλης,  για  την  οποία

γνωµοδότησαν θετικά το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Σερρών και η Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής, σε συνέχεια αλληλογραφίας µε διάφορους φορείς, η Υπηρεσία µας

θα επανέλθει µεταγενέστερα.

 Βάση  των  παραπάνω,  σας  υποβάλουµε  επίσης  τη  συνηµµένη  µελέτη  µε  τις

προτεινόµενες από την εγκριθείσα Μελέτη Αστικής Κινητικότητας επεµβάσεις προς

εφαρµογή  έως  και  το  έτος  2016  (Βραχυχρόνιος  ορίζοντας)  που  αφορούν

κυκλοφοριακές  αλλαγές  και  ρυθµίσεις  για  την  οργάνωση  της  κυκλοφορίας  στον

αστικό ιστό της πόλης των Σερρών. Αναλυτικά οι παρεµβάσεις είναι:

• Αντιστροφή κατεύθυνσης της οδού Παύλου Μελά µε κατεύθυνση από Ερµού προς

29ης  Ιουνίου,  τοποθέτηση  κατάλληλης  σήµανσης  στις  συµβάλλουσες  οδούς  και

απαγόρευση  στάθµευσης  στην  αριστερή  πλευρά  της  οδού  Π.  Μελά  µε  παράλληλη

εξασφάλιση των θέσεων φορτοεκφόρτωσης.

• Επέκταση  της  αντίθετης  µε  την  κυκλοφορία  οχηµάτων  (contra  flow)

λεωφορειολωρίδας επί της οδού Ερµού και  µεταφορά της  θεσµοθετηµένης  πιάτσας

ταξί στη δεξιά, βάσει της κίνησης των οχηµάτων, πλευρά της οδού. 

• Μονοδρόµηση της οδού Ανδριανουπόλεως µε κατεύθυνση από την οδό Αγησιλάου

προς την οδό Ανατολικής Θράκης. 

• Μονοδρόµηση  της  οδού  Μυρ.  Γλύπτη  από  την  οδό  Μιαούλη  προς  την  οδό

Πτολεµαίων.

• Μονοδρόµηση της οδού Λ. Κούση στο σύνολό της µε κατεύθυνση από ανατολικά

προς δυτικά.

• Μονοδρόµηση της οδού Κ. Σταµούλη µεταξύ Εµ. Ανδρόνικου και Γ. Λαµπράκη, η

οποία στο σύνολό της θα έχει κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά.

• Μονοδρόµηση της οδού Αίνου µε κατεύθυνση από οδό Παπακωνσταντίνου έως Εµ.

Ανδρόνικου. 

• Μονοδρόµηση της οδού Σταγείρων µε κατεύθυνση από την οδό Αθ. Αργυρού προς

την οδό Αγ. Σοφίας.

• Μονοδρόµηση της οδού Περδίκα µε κατεύθυνση από την οδό Τζαβέλλα προς την

οδό Βενιζέλου.

• Μονοδρόµηση της οδού Κιθαιρώνος µε κατεύθυνση από την οδό Βενιζέλου προς

την οδό Τζαβέλλα.

• Μονοδρόµηση  της  οδού  Χατζηδιαµαντή  από  την  οδό  Αγ.  Σοφίας  προς  την  οδό

Αρχελάου » ,

 

και σχετική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α. Εκδίδει  κυκλοφοριακή  κανονιστική  απόφαση  που  αφορά  στη  ρύθµιση

κυκλοφορίας  στην  πόλη  των  Σερρών, ύστερα από  την  αριθµ. 4/2016 απόφαση  της

Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  46 του  Ν.
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3542/07 ¨ΝΕΟΥ Κ.Ο.Κ.¨ και τις αντίστοιχες των άρθρων 72 και 73 του Ν. 3852/2010,

µε την οποία γίνονται οι ακόλουθες ρυθµίσεις:  

• Αντιστρέφει την κατεύθυνση της οδού Παύλου Μελά µε κατεύθυνση από Ερµού

προς  29ης  Ιουνίου  και  την  τοποθέτηση  κατάλληλης  σήµανσης  στις  συµβάλλουσες

οδούς και  απαγορεύει τη  στάθµευση στην  αριστερή πλευρά της οδού Π.  Μελά  µε

παράλληλη εξασφάλιση των θέσεων φορτοεκφόρτωσης.

• Επεκτείνει την  αντίθετη  µε  την  κυκλοφορία  οχηµάτων  (contra  flow)

λεωφορειολωρίδα επί της οδού Ερµού και µεταφέρει την θεσµοθετηµένη πιάτσα ταξί

στη δεξιά, βάσει της κίνησης των οχηµάτων, πλευρά της οδού. 

• Μονοδροµεί την  οδό  Ανδριανουπόλεως  µε  κατεύθυνση  από  την  οδό  Αγησιλάου

προς την οδό Ανατολικής Θράκης. 

• Μονοδροµεί την  οδού  Μυρ.  Γλύπτη  από  την  οδό  Μιαούλη  προς  την  οδό

Πτολεµαίων.

• Μονοδροµεί την οδό Λ. Κούση στο σύνολό της µε κατεύθυνση από ανατολικά προς

δυτικά.

• Μονοδροµεί την  οδό  Κ.  Σταµούλη  µεταξύ  Εµ.  Ανδρόνικου  και  Γ.  Λαµπράκη,  η

οποία στο σύνολό της θα έχει κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά.

• Μονοδροµεί την οδό Αίνου µε κατεύθυνση από οδό Παπακωνσταντίνου  έως Εµ.

Ανδρόνικου. 

• Μονοδροµεί την οδό Σταγείρων µε κατεύθυνση από την οδό Αθ. Αργυρού προς την

οδό Αγ. Σοφίας.

• Μονοδροµεί την οδό Περδίκα µε κατεύθυνση από την οδό Τζαβέλλα προς την οδό

Βενιζέλου.

• Μονοδροµεί την οδό Κιθαιρώνος µε κατεύθυνση από την οδό Βενιζέλου προς την

οδό Τζαβέλλα.

• Μονοδροµεί την οδό Χατζηδιαµαντή  από  την  οδό  Αγ.  Σοφίας  προς  την  οδό

Αρχελάου.

- Για το θέµα της τροποποίησης της σήµανσης των κυκλικών κόµβων της πόλης, για

το οποίο γνωµοδότησαν θετικά το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Σερρών και η

Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής,  σε  συνέχεια  αλληλογραφίας  µε  διάφορους  φορείς,  η

Υπηρεσία θα επανέλθει µεταγενέστερα.

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

∆ήµου (κ. Φωτεινή Μίκικη) 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
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       Σέρρες 05-04-2016

       Πιστό Αντίγραφο

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ   

   Μ. Ε. ∆.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆. Σ.           

             

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
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