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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασµα της  

Αριθµ. Συνεδρίασης:   6 / 06-03-2013 

 

Αριθµ. Απόφασης:       107 / 2013 

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην πόλη των 

Σερρών µε βάση την αρ. 4/2013 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

    

 

    Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο, σήµερα την 6
η
 του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 

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

Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 6/28-02-2013 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 38 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 

 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

 Μπόικος Αθανάσιος 

Αραµπατζής Θεόδωρος Μυστακίδης Παύλος 

Αρναούτογλου Φωτεινή Νιζάµης ∆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: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Αποστολίδου Ραχήλ, 3. Βαλτσάνης 

∆ηµήτριος. 

ΑΔΑ: ΒΕΔΣΩ10-ΥΛΝ



    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.: Γασπαρίδης ∆ηµήτριος και Πολατίδου Γεσθηµανή.   

     

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

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

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

 

    • Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Μπιτζίδου Σοφία και Χασαπίδης Κων/νος αποχώρησαν 

από τη συνεδρίαση κατά την ενηµέρωση του Σώµατος σχετικά µε την 

ορυζοκαλλιέργεια αγροκτήµατος Κ. Μητρούση έτους 2013.   

    • Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Χασαπίδης Κων/νος επέστρεψε στη συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια συζήτησης του 12
ου

 θέµατος.  

    • Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Αγοραστός Αγοραστός αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6
ου

 προ ηµερήσιας διάταξης θέµατος.   

 

    Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 12
ο
 θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 12239/27-2-2013 εισήγηση του Τµ. 

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

   

    « Σας υποβάλλουµε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
ο
 έτους 2013 της υπ’ αριθµ. 4/2013 

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, κατά πλειοψηφία, 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 
    Προτείνει: 

1. Την χωροθέτηση δηµόσιας θέσεως φορτοεκφόρτωσης στην οδό ∆ηµητρίου 

Σπυρίδη, τις ώρες λειτουργίας της αγοράς µε αστυνόµευση µήκους 8 µέτρων. 

2. Την αλλαγή του ορίου ταχύτητας από πενήντα (50) χλµ. σε τριάντα (30) χλµ. στις 

οδούς Παναγ. Κεχαγιά και Αναπαύσεως (στο τµήµα του µονόδροµου) προκειµένου 

να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των οχηµάτων όσο και των πεζών δεδοµένου ότι 

είναι οδοί µε αυξηµένο κυκλοφοριακό φόρτο λόγω του Α’ Νεκροταφείου που 

βρίσκεται στην περιοχή. 

3. Όσο αφορά το υπ’ αριθµ. 1975/27-9-12 αίτηµα του κ. Καρακολίδη περί πινακίδες 

σήµανσης ορίου ταχύτητας στο δρόµο Σκουτάρεως – Κάτω Καµήλας (Επαρχ. Οδός 

Άνω Μητρουσίου - Ψυχικού), στο τµήµα εντός του οικισµού, η E.Π.Ζ. είναι 

αναρµόδια να γνωµοδοτήσει επ’ αυτού. 

ΑΔΑ: ΒΕΔΣΩ10-ΥΛΝ



 

4. Την θεσµοθέτηση δηµόσιας θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ στην αρχή της 

ελεγχόµενης στάθµευσης που έχει προβλεφθεί στο έργο των αστικών αναπλάσεων σε 

τµήµα της Β. Βασιλείου µεταξύ των οδών Β. Ηρακλείου και Ελ. Βενιζέλου.  

5. α) Την αλλαγή της κυκλοφορίας, της οδού 29
ης

 Ιουνίου από τη διασταύρωση µε 

την οδό Π. Μελά µέχρι και την είσοδο του υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων, από µονή 

σε διπλή κατεύθυνση, µε παράλληλη κατασκευή διαχωριστικής νησίδας των δύο 

κατευθύνσεων. Με την εφαρµογή της παραπάνω ρύθµισης αυτόµατα καταργείται η 

στάθµευση των οχηµάτων στην αριστερή πλευρά του οδοστρώµατος (σύµφωνα µε 

την τωρινή φορά κίνησης οχηµάτων).  

    β) Την µην  αµφιδρόµηση του τµήµατος της οδού Π. Μελά µεταξύ των οδών 

Θεσσαλονίκης και 29
η
 Ιουνίου µε δεδοµένο ότι τα οχήµατα που θα εξέρχονται από 

τον σταθµό αυτοκινήτων µπορούν να εξυπηρετηθούν από το υπάρχον καθεστώς 

κυκλοφοριακών ρυθµίσεων.  

6. Την απόρριψη του αιτήµατος του κ. Ζγούρα Ευάγγελου που αφορά την 

παραχώρηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ για το ΙΧ επιβατικό µε αρ. κυκλοφορίας ΕΡΤ 

1723 λόγω έλλειψης δικαιολογητικών. 

 

Αιτήµατα φορέων 
Σχετικά µε τα αιτήµατα  της τροχαίας προτείνει: 

    α) Την χορήγηση χώρου στάθµευσης έναντι της εισόδου του κτιρίου της 

αστυνοµικής διεύθυνσης επί της οδού Κερασούντος και συγκεκριµένα από τη 

συµβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Κερασούντος γωνία, για τη στάθµευση δύο 

(2) υπηρεσιακών λεωφορείων και ενός (1) υπηρεσιακού αυτοκινήτου (Ε.Ι.Χ.),  

    β) Την απαγόρευση στάσης και στάθµευσης στο τµήµα της οδού Κερασούντος 

έµπροσθεν του κτιρίου αυτού για µήκος 30 µέτρων επίσης.                                      

 

Αιτήµατα υπηρεσίας 
Σχετικά µε τα αιτήµατα  της υπηρεσίας προτείνει: 

    1. Την µείωση του ορίου ταχύτητας, από πενήντα (50) χλµ./ώρα σε τριάντα (30) 

χλµ./ώρα, στο τµήµα της οδού Ηροδότου από την οδό Ναυάρχου Σαχτούρη έως και 

τη διασταύρωση της οδού µε τη περιµετρική οδό δεδοµένου ότι µετά την 

µετεγκατάσταση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Σερρών ο κυκλοφοριακός φόρτος της 

οδού έχει αυξηθεί τόσο µε επιβατικά οχήµατα όσο και µε λεωφορεία. 

    2. Την απαγόρευση διέλευσης κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 

3,5 τόνων στο τµήµα της οδού Καραϊσκάκη από την οδό Β. Παπαστεφάνου έως και 

την οδό Μιαούλη, λόγω στενότητας της οδού και µεγάλη κατωφέρειάς της. 

    3. Τη µείωση του ορίου ταχύτητας, από πενήντα (50) χλµ./ώρα σε τριάντα (30) 

χλµ./ώρα, στο τµήµα της οδού Ν. Σαχτούρη από την οδό Ηροδότου έως και την οδό 

Μεραρχίας 

    4. Την χωροθέτηση δηµόσιας θέσης στάθµευσης Α.ΜΕΑ στην αρχή της οδού              

∆ηµογερόντων, λόγω αυξηµένης ζήτησης στάθµευσης ατόµων µε κινητικά 

προβλήµατα στην περιοχή. 

    5. Την δηµιουργία υπερυψωµένης διάβασης πεζών και οχηµάτων σε τµήµα της 

οδού Κ. Καραµανλή (πρώην Μεραρχίας). 

    6. Την µεταφορά της θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ από την πλατεία Κρονίου 

µπροστά στην Κ. Καραµανλή 31, λόγω πεζοδρόµησης του τµήµατος της οδού που 

βρίσκεται τώρα.  

 

ΑΔΑ: ΒΕΔΣΩ10-ΥΛΝ



    Βάσει 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. 4/2013 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 
1. Χωροθετεί δηµόσια θέση φορτοεκφόρτωσης στην οδό ∆ηµητρίου Σπυρίδη, τις 

ώρες λειτουργίας της αγοράς µε αστυνόµευση µήκους 8 µέτρων. 

2. Αλλάζει το όριο ταχύτητας από πενήντα (50) χλµ. σε τριάντα (30) χλµ. στις οδούς 

Παναγ. Κεχαγιά και Αναπαύσεως (στο τµήµα του µονόδροµου) προκειµένου να 

διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των οχηµάτων όσο και των πεζών δεδοµένου ότι είναι 

οδοί µε αυξηµένο κυκλοφοριακό φόρτο λόγω του Α’ Νεκροταφείου που βρίσκεται 

στην περιοχή. 

3. Απορρίπτει το υπ’ αριθµ. 1975/27-9-12 αίτηµα του κ. Καρακολίδη περί πινακίδων 

σήµανσης ορίου ταχύτητας στο δρόµο Σκουτάρεως – Κάτω Καµήλας (Επαρχ. Οδός 

Άνω Μητρουσίου - Ψυχικού), στο τµήµα εντός του οικισµού, λόγω αναρµοδιότητας.  

4. Θεσµοθετεί δηµόσια θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ στην αρχή της ελεγχόµενης 

στάθµευσης που έχει προβλεφθεί στο έργο των αστικών αναπλάσεων σε τµήµα της Β. 

Βασιλείου µεταξύ των οδών Β. Ηρακλείου και Ελ. Βενιζέλου.  

5. α) Αλλάζει την κυκλοφορία της οδού 29
ης

 Ιουνίου από τη διασταύρωση µε την 

οδό Π. Μελά µέχρι και την είσοδο του υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων, από µονή σε 

διπλή κατεύθυνση, µε παράλληλη κατασκευή διαχωριστικής νησίδας των δύο 

κατευθύνσεων. Με την εφαρµογή της παραπάνω ρύθµισης αυτόµατα καταργείται η 

στάθµευση των οχηµάτων στην αριστερή πλευρά του οδοστρώµατος (σύµφωνα µε 

την τωρινή φορά κίνησης οχηµάτων).  

    β) ∆εν αµφιδροµεί τµήµα της οδού Π. Μελά µεταξύ των οδών Θεσσαλονίκης και 

29
η
 Ιουνίου µε δεδοµένο ότι τα οχήµατα που θα εξέρχονται από τον σταθµό 

αυτοκινήτων µπορούν να εξυπηρετηθούν από το υπάρχον καθεστώς κυκλοφοριακών 

ρυθµίσεων.  

6. Απορρίπτει το αίτηµα του κ. Ζγούρα Ευάγγελου που αφορά την παραχώρηση 

θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ για το ΙΧ επιβατικό µε αρ. κυκλοφορίας ΕΡΤ 1723, λόγω 

έλλειψης δικαιολογητικών. 

 

Αιτήµατα φορέων 
(αιτήµατα τροχαίας) 

    α) Χορηγεί χώρο στάθµευσης έναντι της εισόδου του κτιρίου της αστυνοµικής 

διεύθυνσης επί της οδού Κερασούντος και συγκεκριµένα από τη συµβολή των οδών 

Γ. Παπανδρέου και Κερασούντος γωνία, για τη στάθµευση δύο (2) υπηρεσιακών 

λεωφορείων και ενός (1) υπηρεσιακού αυτοκινήτου (Ε.Ι.Χ.),  

    β) Απαγορεύει τη στάση και στάθµευση στο τµήµα της οδού Κερασούντος 

έµπροσθεν του κτιρίου αυτού για µήκος 30 µέτρων επίσης.                                      

ΑΔΑ: ΒΕΔΣΩ10-ΥΛΝ



Αιτήµατα υπηρεσίας 
    1. Μειώνει το όριο ταχύτητας από πενήντα (50) χλµ./ώρα σε τριάντα (30) 

χλµ./ώρα, στο τµήµα της οδού Ηροδότου από την οδό Ναυάρχου Σαχτούρη έως και 

τη διασταύρωση της οδού µε τη περιµετρική οδό, δεδοµένου ότι µετά την 

µετεγκατάσταση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Σερρών ο κυκλοφοριακός φόρτος της 

οδού έχει αυξηθεί τόσο µε επιβατικά οχήµατα όσο και µε λεωφορεία. 

    2. Απαγορεύει τη διέλευση φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων στο 

τµήµα της οδού Καραϊσκάκη από την οδό Β. Παπαστεφάνου έως και την οδό 

Μιαούλη, λόγω στενότητας της οδού και µεγάλης κατωφέρειάς της. 

    3. Μειώνει το όριο ταχύτητας από πενήντα (50) χλµ./ώρα σε τριάντα (30) 

χλµ./ώρα, στο τµήµα της οδού Ν. Σαχτούρη από την οδό Ηροδότου έως και την οδό 

Μεραρχίας. 

    4. Χωροθετεί δηµόσια θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ στην αρχή της οδού              

∆ηµογερόντων, λόγω αυξηµένης ζήτησης στάθµευσης ατόµων µε κινητικά 

προβλήµατα στην περιοχή. 

    5. ∆ηµιουργεί υπερυψωµένη διάβαση πεζών και οχηµάτων σε τµήµα της οδού Κ. 

Καραµανλή (πρώην Μεραρχίας). 

    6. Μεταφέρει τη θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ από την πλατεία Κρονίου µπροστά 

στην Κ. Καραµανλή 31, λόγω πεζοδρόµησης του τµήµατος της οδού που βρίσκεται 

τώρα. 

 

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

     

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 14-03-2013 

 

       Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 

  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ    

 

   Μ. Ε. ∆. 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆. Σ.            

                 

 

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ 

ΑΔΑ: ΒΕΔΣΩ10-ΥΛΝ


