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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασµα της  

Αριθµ. Συνεδρίασης:   5 / 20-02-2013 

 

Αριθµ. Απόφασης:       50 / 2013 

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση Κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών αλλαγών στην πόλη των 

Σερρών, µε βάση την υπ’ αριθµ. 6/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής.  

  

    Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο, σήµερα την 20
η
 του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 

έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 5/14-02-2013 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 41 ∆ηµοτικών 

Συµβούλων, παρόντες ήταν 40 δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.) Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας ∆.Σ.) Μερετούδης ∆ηµήτριος 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μηλίδης Θεόδωρος 

Αγοραστός Αγοραστός Μοσχολιός Ζωγράφος 

Αναστασιάδης Αντώνιος Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

 Μπόικος Αθανάσιος 

Αραµπατζής Θεόδωρος Μυστακίδης Παύλος 

Αρναούτογλου Φωτεινή Νιζάµης ∆ηµήτριος 

Βαλτσάνης ∆ηµήτριος Παπαδοπούλου Φωτεινή 

Γαλάνης Στέργιος Σαραντίδου Ερµοφύλη 

Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας 

Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

∆ηµητρίου Ευστράτιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τατούδης Παναγιώτης 

∆ήµου Ιωάννης Φωτιάδης Στέφανος   

∆ούκας Γεώργιος Χασαπίδης Κων/νος 

∆ρίγκα Χρυσούλα  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης 

Ηλιοπούλου Σταλακτή Χράπας Παντελής 

Θεοχάρης Μιχαήλ Χρυσανθίδης Βασίλειος 

Ίντος ∆ηµήτριος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αποστολίδου Ραχήλ. 
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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 παρόντες 

ήταν οι κ.κ.: Τσίµας Θωµάς και Πολατίδου Γεσθηµανή.   

     

    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.    

 

    • Με την σύµφωνη γνώµη του Σώµατος το 3
ο
 θέµα συζητήθηκε πριν το 2

ο
.  

    • Κατά την συζήτηση του 3
ου

 θέµατος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Βαλτσάνης ∆ηµήτριος.  

    • Λίγο πριν την ολοκλήρωση του 3
ου

 θέµατος και αφού ο κ. Πρόεδρος ανακάλεσε 

δύο φορές στην τάξη τον ∆ηµ. Σύµβουλο κ. Αναστασιάδη Αντώνιο, δεδοµένου ότι 

έπαιρνε το λόγο αυθαίρετα και διέκοπτε τους οµιλητές επανειληµµένα, ζήτησε να 

γίνει ψηφοφορία για την αποβολή του εν λόγω ∆ηµ. Συµβούλου. Μετά την διεξαγωγή 

της ψηφοφορίας, κατά πλειοψηφία, ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος 

αποβλήθηκε από την αίθουσα.        

      Ψήφισαν κατά της αποβολής οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: Ίντος ∆ηµήτριος, 

Μοσχολιός Ζωγράφος και Τατούδης Παναγιώτης.  

    Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: Μηλίδης Θεόδωρος, Φωτιάδης Στέφανος, Γάτσιος 

Αθανάσιος, ∆ρίγκα Χρυσούλα, Ηλιοπούλου Σταλακτή, Χουρουζίδης Νικόλαος, 

Χρυσανθίδης Βασίλειος, Σαραντίδου Ερµοφύλη και Αγοραστός Αγοραστός, ήταν 

απόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.  

    Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: Γκότσης Ηλίας και Κατιρτζόγλου Βασίλειος, ψήφισαν 

ΠΑΡΩΝ.     

    • Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύµφωνα µε τον κανονισµό, 

(4 ώρες συνεδρίας + 1 ώρα) αποφασίστηκε η διακοπή της συνεδρίασης και η 

συνέχισή της την εποµένη 21 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 21:00. 

    • Κατά τη συνεδρίαση της 21
ης

 Φεβρουαρίου 2013, απουσίαζαν οι κ.κ. : 

Αγοραστός Αγοραστός, Αποστολίδου Ραχήλ, Βαλτσάνης ∆ηµήτριος, Γρηγοριάδης 

Παναγιώτης, Ηλιοπούλου Σταλακτή, Θεοχάρης Μιχαήλ, Ίντος ∆ηµήτριος, 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος, Μηλίδης Θεόδωρος, Μοσχολιός Ζωγράφος, Νιζάµης 

∆ηµήτριος, Παπαδοπούλου Φωτεινή, Σαραντίδου Ερµοφύλη, Τατούδης Παναγιώτης 

και Χρυσανθίδης Βασίλειος.  

 

    Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 1
ο
 θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 9262/13-2-2013 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 υπ’ όψιν 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. 
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    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.  

    Βάσει των παραπάνω σας υποβάλουµε την οµόφωνη γνωµοδότηση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, που αφορά τις προτάσεις κυκλοφοριακών αλλαγών και ρυθµίσεων 

στον αστικό ιστό της πόλης των Σερρών, οι οποίες θα προκύψουν από τη µελέτη 

βιοκλιµατικών αναπλάσεων. 

    Η περιοχή στην οποία αναφέρεται η µελέτη περιλαµβάνει τις οδούς Εφόρων, 

∆ηµογερόντων, Ν. Νικολάου, ∆υτικής Θράκης, Ιουστινιανού, τµήµα της οδού 

Στρυµόνος, Αγησιλάου, Ανδριανουπόλεως, Μουδανιών, ∆ηµ. Φλωριά, Χρυσοστόµου 

Σµύρνης και το νότιο τµήµα της οδού Γ. Παπανδρέου. 

Για κάθε µία από τις παραπάνω οδούς προτείνεται: 

 

Ο∆ΟΣ ΕΦΟΡΩΝ 
Χαρακτηρισµός της οδού «ήπιας κυκλοφορίας» και παράλληλη απαγόρευση στάσης 

και στάθµευσης εκατέρωθεν της οδού. 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 209 µήκους δώδεκα (12) µέτρων (Εφόρων 2) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 209Α µήκους δώδεκα (12) µέτρων (Εφόρων 6) 

Θέσεις ΑΜΕΑ 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 209Α µήκους πέντε (5) µέτρων (Εφόρων 5) 

Απαγόρευση στάσης και στάθµευσης εκατέρωθεν της οδού, πλην των παραπάνω 

θέσεων για τις οποίες θα δηµιουργηθούν αντίστοιχες εσοχές. 

 

Ο∆ΟΣ ∆ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΩΝ 
Χαρακτηρισµός της οδού «ήπιας κυκλοφορίας» και παράλληλη απαγόρευση στάσης 

και στάθµευσης εκατέρωθεν της οδού. 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 208 µήκους δώδεκα (12) µέτρων (πλάι Ν. Νικολάου 8) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 209Α µήκους δώδεκα (12) µέτρων (∆ηµογερόντων 5) 

Απαγόρευση στάσης και στάθµευσης εκατέρωθεν της οδού, πλην των παραπάνω 

θέσεων για τις οποίες θα δηµιουργηθούν αντίστοιχες εσοχές. 

 

Ο∆ΟΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Χαρακτηρισµός της οδού «ήπιας κυκλοφορίας» και παράλληλη απαγόρευση στάσης 

και στάθµευσης εκατέρωθεν της οδού. 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 209Α µήκους δώδεκα (12) µέτρων (Ν. Νικολάου 7) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 207 µήκους δώδεκα (12) µέτρων (Ν. Νικολάου 15β-17) 

Απαγόρευση στάσης και στάθµευσης εκατέρωθεν της οδού, πλην των παραπάνω 

θέσεων για τις οποίες θα δηµιουργηθούν αντίστοιχες εσοχές. 

 

Ο∆ΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 213 µήκους δεκαπέντε (15) µέτρων (∆υτικής Θράκης 

31) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 207 µήκους δεκαπέντε (15) µέτρων (∆υτικής Θράκης 

20-22) 
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Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 209Α µήκους δεκαπέντε (15) µέτρων (∆υτικής Θράκης 

6) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 211 µήκους δεκαπέντε (15) µέτρων (∆υτικής Θράκης 

15) 

Θέσεις ΑΜΕΑ 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 211 µήκους πέντε (5) µέτρων (∆υτικής Θράκης 11) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 205 µήκους πέντε (5) µέτρων (∆υτικής Θράκης 26) 

Απαγόρευση στάσης και στάθµευσης στη δεξιά πλευρά της οδού, πλην των ειδικών 

θέσεων για τις οποίες θα δηµιουργηθούν αντίστοιχες εσοχές. 

 

Ο∆ΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 198 µήκους δεκαπέντε(15) µέτρων (Ιουστινιανού 4) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 197 µήκους οχτώ(8) µέτρων (Ιουστινιανού 9) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 205 µήκους δώδεκα (12) µέτρων (Ιουστινιανού 14) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 207 µήκους δώδεκα (12) µέτρων (Ιουστινιανού 19) 

Θέσεις ΑΜΕΑ 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 198 µήκους πέντε (5) µέτρων (Αρχή Ιουστινιανού) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 205 µήκους πέντε (5) µέτρων (Ιουστινιανού 16) 

Απαγόρευση στάσης και στάθµευσης στην αριστερή πλευρά της οδού, πλην των 

ειδικών θέσεων για τις οποίες θα δηµιουργηθούν αντίστοιχες εσοχές. 

 

Ο∆ΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ 

Μονοδρόµηση του τµήµατος της οδού από την οδό Σιδηροκάστρου έως και την οδό 

∆υτ. Θράκης µε φορά κίνησης προς τα δυτικά. 

Κατασκευή ποδηλατοδρόµου στην αριστερή πλευρά της οδού µε παράλληλη 

απαγόρευση στάσης και στάθµευσης. 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 204 µήκους δεκαπέντε(15) µέτρων (Στρυµόνος 6) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 213 µήκους δεκαπέντε(15) µέτρων (Στρυµόνος 14) 

 

Ο∆ΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 212 µήκους δεκαπέντε(15) µέτρων (Αγησιλάου 4) 

 

Ο∆ΟΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 211 µήκους δεκαπέντε (15) µέτρων (Ανδριανουπόλεως 

6) 

 

Ο∆ΟΣ ∆ΗΜ. ΦΛΩΡΙΑ 

Κατασκευή ποδηλατοδρόµου στην αριστερή πλευρά της οδού µε παράλληλη 

απαγόρευση στάσης και στάθµευσης. 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 200 µήκους δεκαπέντε(15) µέτρων (∆. Φλωριά 5) 

 

Ο∆ΟΣ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 200 µήκους δεκαπέντε(15) µέτρων (Χρ. Σµύρνης 1) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ.203 µήκους δεκαπέντε(15) µέτρων (Χρ. Σµύρνης 16) 
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Απαγόρευση στάσης και στάθµευσης στην αριστερή πλευρά της οδού, πλην των 

ειδικών θέσεων για τις οποίες θα δηµιουργηθούν αντίστοιχες εσοχές. 

 

Ο∆ΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

Κατάργηση τµήµατος της οδού από την οδό Χρ. Σµύρνης έως και την οδό Στρυµόνος 

και χαρακτηρισµός του τµήµατος αυτού ως πεζοδρόµου. 

 

Αυτό που θα πρέπει να ισχύει για τις θέσεις φορτοεκφόρτωσης είναι συγκεκριµένο 

ωράριο λειτουργίας, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο θα µετατρέπονται σε θέσεις 

ελεγχόµενης στάσης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της περιοχής σε ώρες 

αγοράς. 

Προτεινόµενο ωράριο λειτουργίας θέσεων φορτοεκφόρτωσης: 

-  7:00 – 10.00 

-  14:30 – 17:00 (θερινό ωράριο 14:30 – 18:00) 

 

Για τα παραπάνω, η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: Στις 6-2-2013 στις 

12:00 π.µ. έγινε παρουσίαση του έργου στο Τοπικό Συµβούλιο και στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής από τους αναδόχους σχεδιαστές της µελέτης βιοκλιµατικών 

αναπλάσεων καθώς επίσης και στις 20:00 µ.µ. στην ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ηµόσιας 

∆ιαβούλευσης. Μετά τη παρουσίαση ακολούθησε διάλογος για τα κυκλοφοριακά 

θέµατα που θα προκύψουν. Η γενική εικόνα που αποκοµίσθηκε από τη συζήτηση 

ήταν θετική υπέρ του έργου.  

Στις 11-2-13 συνεδρίασε και γνωµοδότησε το Τοπικό Συµβούλιο Σερρών ενώ στις 

12-2-13 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού ενηµερώθηκαν για τα κυκλοφοριακά 

προβλήµατα που θα προκύψουν (στάθµευση µονίµων κατοίκων) και τις προτάσεις 

αντιµετώπισης των προβληµάτων αυτών. 

 

Υπενθυµίζουµε ότι: η έρευνα µετρήσεων που διενεργήσαµε και η µελέτη που 

ακολούθησε έδειξαν τα παρακάτω: 

 

Ελεγχόµενη στάθµευση µόνιµων κατοίκων 

 

Θέσεις στάθµευσης ζήτησης (θεωρητική εκτίµηση): 865  

Θέσεις στάθµευσης προσφοράς µόνιµων κατοίκων:  

Υπάρχουσα θεσµοθετηµένη κατάσταση: 400 θέσεις 

Προτεινόµενη κατάσταση: 170 θέσεις 

 

Ελεγχόµενη στάθµευση (Εξυπηρέτηση αναγκών εµπορίου) 

 

Θέσεις στάθµευσης προσφοράς εξυπηρετούµενων: 

Υπάρχουσα κατάσταση: 150 θέσεις  

Προτεινόµενη κατάσταση: 72 θέσεις 

 

Με δεδοµένο ότι, πρόκειται µε τις βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στην περιοχή, να 

χαθούν περίπου τριακόσιες (300) θέσεις στάθµευσης, οι οποίες αφορούν κατά το 

πλείστον θέσεις στάθµευσης µόνιµων κατοίκων, το τµήµα µας πρότεινε τα παρακάτω: 

 

Ένταξη στην κυκλοφορία της περιοχής της µαζικής µεταφοράς και σύνδεση της νέας 

γραµµής µε τη λογική του «park and ride» 
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Αξιοποίηση κοινοχρήστων χώρων (νέος Γ.Ο.Κ.) 

Προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας στην περιοχή ενδιαφέροντος (ποδήλατο, πεζή 

µετακίνηση) 

Βελτιστοποίηση χωροθέτησης θέσεων στάθµευσης µόνιµων κατοίκων 

Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθµευσης 

∆ιάθεση δηµοτικών Οικοπέδων για χρήση στάθµευσης 

∆ηµιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης 

∆ηµιουργία θέσεων ΑΜΕΑ 

Οι προτάσεις αυτές υιοθετήθηκαν από τα παραπάνω Συµβούλια καθώς και από την 

∆ηµοτική Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης. ∆όθηκε δε, έµφαση στη 

βελτιστοποίηση χωροθέτησης στάθµευσης µόνιµων κατοίκων. Για το συγκεκριµένο 

θέµα, αυτό που µπορεί να κάνει άµεσα ο ∆ήµος είναι η επέκταση της ελεγχόµενης 

στάθµευσης σε κοντινές περιοχές και η αλλαγή της αναλογίας των θέσεων αυτών µε 

τις θέσεις ελεγχόµενης στάθµευσης των µόνιµων κατοίκων.  

Βάση όλων των παραπάνω, σας διαβιβάζουµε την γνωµοδότηση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής προκειµένου να αποφασίσετε για τις αντίστοιχες κυκλοφοριακές 

ρυθµίσεις », 

 

και σχετική συζήτηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

    Α. Εκδίδει κυκλοφοριακή κανονιστική απόφαση που αφορά κυκλοφοριακές 

αλλαγές στην πόλη των Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 6/2013 απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ¨Προτάσεις κυκλοφοριακών αλλαγών βάσει της µελέτης 

των βιοκλιµατικών αναπλάσεων¨, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του 

Ν. 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:   

 

Ο∆ΟΣ ΕΦΟΡΩΝ 
Χαρακτηρίζει την οδό «ήπιας κυκλοφορίας» και παράλληλα απαγορεύει τη στάση και 

στάθµευση εκατέρωθεν της οδού. 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 209 µήκους δώδεκα (12) µέτρων (Εφόρων 2) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 209Α µήκους δώδεκα (12) µέτρων (Εφόρων 6) 

Θέσεις ΑΜΕΑ 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 209Α µήκους πέντε (5) µέτρων (Εφόρων 5) 

Απαγορεύει τη στάση και στάθµευση εκατέρωθεν της οδού, πλην των παραπάνω 

θέσεων για τις οποίες θα δηµιουργηθούν αντίστοιχες εσοχές. 

 

Ο∆ΟΣ ∆ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΩΝ 
Χαρακτηρίζει την οδό «ήπιας κυκλοφορίας» και παράλληλα απαγορεύει τη στάση και 

στάθµευση εκατέρωθεν της οδού. 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 208 µήκους δώδεκα (12) µέτρων (πλάι Ν. Νικολάου 8) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 209Α µήκους δώδεκα (12) µέτρων (∆ηµογερόντων 5) 

Απαγορεύει τη στάση και στάθµευση εκατέρωθεν της οδού, πλην των παραπάνω 

θέσεων για τις οποίες θα δηµιουργηθούν αντίστοιχες εσοχές. 
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Ο∆ΟΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Χαρακτηρίζει την οδό «ήπιας κυκλοφορίας» και παράλληλα απαγορεύει τη στάση και 

στάθµευση εκατέρωθεν της οδού. 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 209Α µήκους δώδεκα (12) µέτρων (Ν. Νικολάου 7) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 207 µήκους δώδεκα (12) µέτρων (Ν. Νικολάου 15β-17) 

Απαγορεύει τη στάση και στάθµευση εκατέρωθεν της οδού, πλην των παραπάνω 

θέσεων για τις οποίες θα δηµιουργηθούν αντίστοιχες εσοχές. 

 

Ο∆ΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 213 µήκους δεκαπέντε (15) µέτρων (∆υτικής Θράκης 

31) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 207 µήκους δεκαπέντε (15) µέτρων (∆υτικής Θράκης 

20-22) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 209Α µήκους δεκαπέντε (15) µέτρων (∆υτικής Θράκης 

6) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 211 µήκους δεκαπέντε (15) µέτρων (∆υτικής Θράκης 

15) 

Θέσεις ΑΜΕΑ 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 211 µήκους πέντε (5) µέτρων (∆υτικής Θράκης 11) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 205 µήκους πέντε (5) µέτρων (∆υτικής Θράκης 26) 

Απαγορεύει τη στάση και στάθµευση στη δεξιά πλευρά της οδού, πλην των ειδικών 

θέσεων για τις οποίες θα δηµιουργηθούν αντίστοιχες εσοχές. 

 

Ο∆ΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 198 µήκους δεκαπέντε(15) µέτρων (Ιουστινιανού 4) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 197 µήκους οχτώ(8) µέτρων (Ιουστινιανού 9) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 205 µήκους δώδεκα (12) µέτρων (Ιουστινιανού 14) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 207 µήκους δώδεκα (12) µέτρων (Ιουστινιανού 19) 

Θέσεις ΑΜΕΑ 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 198 µήκους πέντε (5) µέτρων (Αρχή Ιουστινιανού) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 205 µήκους πέντε (5) µέτρων (Ιουστινιανού 16) 

Απαγορεύει τη στάση και στάθµευση στην αριστερή πλευρά της οδού, πλην των 

ειδικών θέσεων για τις οποίες θα δηµιουργηθούν αντίστοιχες εσοχές. 

 

Ο∆ΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ 

Μονοδροµεί το τµήµα της οδού από την οδό Σιδηροκάστρου έως και την οδό ∆υτ. 

Θράκης µε φορά κίνησης προς τα δυτικά. 

Την κατασκευή ποδηλατοδρόµου στην αριστερή πλευρά της οδού και παράλληλα 

απαγορεύει τη στάση και στάθµευση. 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 204 µήκους δεκαπέντε(15) µέτρων (Στρυµόνος 6) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 213 µήκους δεκαπέντε(15) µέτρων (Στρυµόνος 14) 

 

Ο∆ΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 212 µήκους δεκαπέντε(15) µέτρων (Αγησιλάου 4) 
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Ο∆ΟΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 211 µήκους δεκαπέντε (15) µέτρων (Ανδριανουπόλεως 

6) 

 

Ο∆ΟΣ ∆ΗΜ. ΦΛΩΡΙΑ 

Την κατασκευή ποδηλατοδρόµου στην αριστερή πλευρά της οδού και παράλληλα 

απαγορεύει τη στάση και στάθµευση. 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 200 µήκους δεκαπέντε(15) µέτρων (∆. Φλωριά 5) 

 

Ο∆ΟΣ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ. 200 µήκους δεκαπέντε(15) µέτρων (Χρ. Σµύρνης 1) 

Μία θέση µπροστά στο Ο.Τ.203 µήκους δεκαπέντε(15) µέτρων (Χρ. Σµύρνης 16) 

Απαγορεύει τη στάση και στάθµευση στην αριστερή πλευρά της οδού, πλην των 

ειδικών θέσεων για τις οποίες θα δηµιουργηθούν αντίστοιχες εσοχές. 

 

Ο∆ΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

Καταργεί τµήµα της οδού από την οδό Χρ. Σµύρνης έως και την οδό Στρυµόνος και 

χαρακτηρίζει το τµήµα αυτό ως πεζόδροµο. 

 

    Β. Ορίζει ως ωράριο λειτουργίας για τις θέσεις φορτοεκφόρτωσης τις ώρες:  

         -  7:00 – 10.00 

         -  14:30 – 17:00 (θερινό ωράριο 14:30 – 18:00) 

    ενώ τον υπόλοιπο χρόνο θα µετατρέπονται σε θέσεις ελεγχόµενης στάσης για την 

εξυπηρέτηση των επισκεπτών της περιοχής σε ώρες αγοράς. 

 

    Γ. ∆ίδει εντολή στο Τµήµα Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού & Ρυθµίσεων του ∆ήµου 

(κ. Παπαδίκη Νικόλαο) 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. 

 

    Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. ∆ινάκης Κων/νος ψήφισε ΝΑΙ στις αναπλάσεις, µε την 

παρατήρηση να βρεθούν λύσεις µε τους χώρους στάθµευσης για τους µόνιµους 

κατοίκους.   

     

    Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Φωτιάδης Στέφανος, Γάτσιος Αθανάσιος, ∆ρίγκα 

Χρυσούλα, Ηλιοπούλου Σταλακτή και Χρυσανθίδης Βασίλειος, ψήφισαν ΝΑΙ µε 

παράλληλη επικαιροποίηση της µελέτης.  

 

    Στην απόφαση αυτή µειοψήφισαν οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.  

 

    - Μηλίδης Θεόδωρος, Γκότσης Ηλίας, Ίντος ∆ηµήτριος, Κατιρτζόγλου Βασίλειος, 

Μοσχολιός Ζωγράφος και Τατούδης Παναγιώτης, οι οποίοι αφού επεσήµαναν ότι 

είναι υπέρ των αναπλάσεων ώστε ο ∆ήµος να γίνει ελκυστικός και να αποκτήσει 

ταυτότητα, τόνισαν ότι δηµιουργείται τροµακτικό και ασφυκτικό πρόβληµα στους 
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µόνιµους κατοίκους, δεδοµένου ότι δεν δίνει λύση στο οξυµµένο θέµα της 

στάθµευσης. Τέλος δήλωσαν ότι θα πρέπει µε τις αναπλάσεις να δηµιουργείται µια 

πόλη ανακούφισης και όχι ¨πόλη δυνάστης¨.   

 

    - Χουρουζίδης Νικόλαος, ο οποίος τόνισε ότι δεν έγινε διαβούλευση µα τους 

κατοίκους της περιοχής.      

 

    - Αναστασιάδης Αντώνιος, ο οποίος τόνισε ότι για να γίνουν αυτά τα έργα θα 

πρέπει πρώτα να δηµιουργηθούν υπόγειοι χώροι πάρκιγκ και διανοίξεις οδών γιατί 

διαφορετικά η πόλη θα είναι κόλαση.  

 

 

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. 

 

 

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

 

 

     ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                   ΧΟΥΡΟΥΖΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

    

 

                                                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                                                                               Όπως υπογράφουν στο πρακτικό 

 

       Σέρρες 05-03-2013 

 

       Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 

  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ    

 

   Μ. Ε. ∆. 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆. Σ.            

                 

 

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ 
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