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Απόσπασµα της
Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 20-06-2018
Αριθµ. Απόφασης:
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ΘΕΜΑ: Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων
στο πλαίσιο του έργου:¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις ∆ήµου
Σερρών έτους 2018¨.
Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο, σήµερα την 20η του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους
2018, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 10/14-06-2018 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 87/76-2010 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 34, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Αραµπατζής Θεόδωρος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
Καλώτα Παναγιώτα
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)
Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος (Γραµµατέας ∆.Σ.)
Καρύδας Νικόλαος
Αγιαννίδου Σταυρούλα
Κυρτάσογλου ∆ηµήτριος
Λαζαρίδης Αβραάµ
Μερετούδης ∆ηµήτριος
Γαλάνης Στέργιος
Μηλίδης Θεόδωρος
Γάτσιος Ιωάννης
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου - Σαρακενίδου Σοφία
Γιαννακίδης ∆ηµήτριος
Μυστακίδης Παύλος
Γκότσης Ηλίας
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Ραµπότας Ευθύµιος
Γρηγοριάδης Χρήστος
Στεργίου Νικόλαος
Τερζής Βασίλειος
∆ούκας Γεώργιος
∆ρίγκα Χρυσούλα
Φωτιάδης Στέφανος
Χαρίτος Χρήστος
Θεοχάρης Μιχαήλ
Χασαπίδης Κωνσταντίνος
Ιλανίδου - Βίλλιου ∆έσποινα
Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης
Καδής Γεώργιος
Χράπας Παντελής
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ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Αναστασιάδης Ηλίας, 3. Γεωργούλα

Σουλτάνα, 4. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 5. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 6. Χρυσανθίδης
Βασίλειος.
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 δεν
ήταν κανείς.
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.:
- Μπιτζίδου Σοφία, προσήλθε κατά τη διάρκεια του κύκλου ερωτήσεων του 1 ου
θέµατος και αποχώρησε λίγο πριν την ψηφοφορία επί αυτού.
- Μοσχολιός Ζωγράφος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης.
- Αγιαννίδου Σταυρούλα, ∆ρίγκα Χρυσούλα, Καλώτα Παναγιώτα, Λαζαρίδης
Αβραάµ, Παπαβασιλείου Βασίλειος και Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησαν
µετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
- Από τον κύκλο των τοποθετήσεων και µέχρι την ολοκλήρωση του 1ου θέµατος,
προήδρευε ο αντιπρόεδρος κ. Γάτσιος Αθανάσιος.
- Με τη σύµφωνη γνώµη του Σώµατος και µετά την ολοκλήρωση του 1ου θέµατος,
συζητήθηκαν τα θέµατα µε την εξής σειρά: 34ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 5ο, 11ο και µέχρι το
πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύµφωνα µε τον κανονισµό, (4 ώρες
συνεδρίασης + 1 ώρα), όπου και αποφασίστηκε η διακοπή της συνεδρίασης και η
συνέχισή της την εποµένη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:30.
• Κατά τη συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου 2018 παρόντες ήταν: ο ∆ήµαρχος κ.
Αγγελίδης Πέτρος και οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Αναστασιάδης Αντώνιος, Αραµπατζής
Θεόδωρος, Γαλάνης Στέργιος, Γάτσιος Ιωάννης, Γκότσης Ηλίας, Γρηγοριάδης
Παναγιώτης, Γρηγοριάδης Χρήστος, ∆ούκας Γεώργιος, Καδής Γεώργιος,
Κυρτάσογλου ∆ηµήτριος, Μερετούδης ∆ηµήτριος, Τερζής Βασίλειος, Τσαλίκογλου
∆ηµήτριος, Φωτιάδης Στέφανος, Χαρίτος Χρήστος, Χασαπίδης Κων/νος,
Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης και Χράπας Παντελής.
- Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Γαλάνης Στέργιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του
6ου θέµατος και αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 40ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης.
- Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Κυρτάσογλου ∆ηµήτριος, προσήλθε κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 36ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 19288 / 12-6-2018 εισήγηση του
Τµήµατος Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού και Συγκοινωνίας του ∆ήµου, που έχει ως
εξής:
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« 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.
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.
Επίσης, σε πρόσφατη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ
1115/2012, 49/2012 αποφάσεις του ∆’ Τµήµατος ΣτΕ) από τη διάταξη του άρθρου 52
του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 46 παρ. 1 του Ν.
3542/2007, συνάγεται ότι η διαδικασία θέσπισης των κυκλοφοριακών και συναφών
ρυθµίσεων των ΟΤΑ για τις οδούς της αρµοδιότητας τους δεν τελειούται προτού
εγκριθούν ρητώς οι σχετικές αποφάσεις, ύστερα από την άσκηση πλήρους και
ουσιαστικού ελέγχου από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και ήδη της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Με την υπ’ αριθµ. 54218/11-7-2013 απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της Α.∆.Μ.Θ. αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας- Θράκης για την άσκηση πλήρους και ουσιαστικού ελέγχου
των ανωτέρω αποφάσεων ορίστηκε η ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού
(∆Ι.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας στις οποίες θα αποστέλλονται πλέον όλες οι
ανωτέρω αποφάσεις προς έγκριση, άλλως θα είναι ανυπόστατες.
Για την κυκλοφοριακή µελέτη του θέµατος, σας ενηµερώνουµε ότι
γνωµοδότησαν θετικά το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Σερρών και η ∆ηµοτική
επιτροπή ∆ιαβούλευσης ( υπ. αρ. 24/2018 και 4/2018 αντίστοιχα), καθώς και η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (υπ' αριθµ. 44/2018 Απόφαση). Βάση των παραπάνω σας
υποβάλουµε την µελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο πλαίσιο του
έργου “Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις ∆ήµου Σερρών έτους
2018”και παρακαλούµε για την έγκρισή της »,
και σχετική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(βάσει του αριθµού των µελών που απαιτούνται για την απαρτία,
όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 & 6 του ∆.Κ.Κ. 3463/2006)

Α) Εκδίδει κανονιστική απόφαση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων
στο πλαίσιο του έργου: ¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις ∆ήµου Σερρών
έτους 2018¨, ύστερα από την αριθµ. 44/2018 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 73 του Ν. 3852/2010, µε την οποία γίνονται οι
ακόλουθες ρυθµίσεις:
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1. Ο∆ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (µε κατάταξη σύµφωνα µε τον
κυκλοφοριακό φόρτο):
1. Μακεδονοµάχων, ρεύµα κυκλοφορίας από τον κυκλικό κόµβο έως την
διασταύρωση µε την οδό Τσακάλωφ – ∆ευτερεύουσα αρτηρία
2. Ν. Πλαστήρα, από το ύψος του κτιρίου της παλαιάς Αστυνοµίας έως την
διασταύρωση µε την οδό Γρ. Ρακιτζή) – Πρωτεύουσα / Κύρια Συλλεκτήρια
3. Ραιδεστού, από την διασταύρωση µε την οδό Μεραρχίας εώς το ύψος Χρ.
Σµύρνης – Πρωτεύουσα / Κύρια Συλλεκτήρια
4. Απαµείας – Πρωτεύουσα / Κύρια Συλλεκτήρια
5. Γ’ Ιππικού Συντάγµατος, από την διασταύρωση µε την οδό Προύσσης έως τον
αριθµό 50 – Πρωτεύουσα / Κύρια Συλλεκτήρια
6. Νικοµηδείας, από τον αριθµό 52 (Βιζυηνού) έως την διασταύρωση µε την οδό
Προύσσης – Πρωτεύουσα / Κύρια Συλλεκτήρια
7. Αν. Θράκης, τµήµα 50µ περίπου στη διασταύρωση µε τις οδούς Νιγρίτης και Αθ.
Αργυρού - Πρωτεύουσα / Κύρια Συλλεκτήρια
8. Γρ. Ρακιτζή, τµήµα 100µ περίπου έµπροσθεν 5ου Γυµνασίου – Πρωτεύουσα /
Κύρια Συλλεκτήρια
9. 8ης Μαίου, από την οδό Βενιζέλου έως τον κυκλικό κόµβο - Πρωτεύουσα /
Κύρια Συλλεκτήρια
10. Σαράντα Εκκλησιών – ∆ευτερεύουσα συλλεκτήρια
11. Κιουταχείας (ανάµεσα στους δύο κυκλικούς κόµβους) – ∆ευτερεύουσα
συλλεκτήρια
12. Χαρ. Τρικούπη, τµήµα 60µ περίπου έµπροσθεν 18ου ∆ηµοτικού Σχολείου –
∆ευτερεύουσα συλλεκτήρια
13. Παύλου Μελά, από την οδό 29ης Ιουνίου έως την οδό Θεσ/νίκης – ∆ευτερεύουσα
συλλεκτήρια
14. Κερασούντος – ∆ευτερεύουσα συλλεκτήρια
15. Θεσ/νίκης, από την οδό Ραιδεστού έως την Κ. Καραµανλή – ∆ευτερεύουσα
συλλεκτήρια
16. Γρ. Λαµπράκη, από την οδό Γρ. Ρακιτζή έως την οδό Β. Βασιλείου – Τοπική οδός
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17. Κιλκίς, από το Πειραµατικό Σχολείο έως την οδό Μεραρχίας.

Στις

∆ηµοτικές

και

Τοπικές

Κοινότητες

του

∆ήµου

Σερρών,

θα

ασφαλτοστρωθούν ή θα τσιµεντοστρωθούν τµήµατα του οδικού δικτύου εντός των
οικισµών που παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες βλάβες στο οδόστρωµα, κατόπιν
απόφασης που θα ληφθεί από το εκάστοτε τοπικό συµβούλιο.

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών ασφαλτόστρωσης η κάθε οδός θα
παραµείνει κλειστή καθ’όλο το εικοσιτετράωρο. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα
γίνεται µέσω των παράπλευρων οδών.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών τα ανωτέρω τµήµατα των οδών θα
παραµείνουν κλειστά.. Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει ώστε να υπάρχει δυνατότητα
πρόσβασης στην περιοχή των εργασιών του έργου από οχήµατα έκτακτης ανάγκης
(πυροσβεστικά οχήµατα, ασθενοφόρα). Η πρόσβαση στις παρακείµενες ιδιοκτησίες
θα γίνεται µε ευθύνη και µέριµνα του Αναδόχου, οποίος θα πρέπει να φροντίζει ώστε
τα µηχανήµατα και τα υλικά που θα χρησιµοποιεί να µην αποκλείουν την πρόσβαση
στους κατοίκους της περιοχής αλλά και στα οχήµατα έκτακτης ανάγκης.
Απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση οχηµάτων εκατέρωθεν της οδού σε όλη τη
διάρκεια των εργασιών.
4. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
Η σήµανση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή
σήµανσης εκτελούµενων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών,
όπως εγκρίθηκε µε την ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/1-7-2003 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
και την υπ. αρ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του ΥΠΟΜΕ∆Ι (ΦΕΚ 905Β/20-5-2011):
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“Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακό− ρυφης Σήµανσης
Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ − ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήµανσης
Εκτελού− µενων Έργων (ΟΜΟΕ − ΣΕΕΟ)”.Οι πινακίδες που αποτυπώνονται στα
συνηµµένα σχέδια αφορούν την εργοταξιακή σήµανση και θα είναι κατασκευασµένες
σε κίτρινο υπόβαθρο, σύµφωνα µε το κεφ.2 των προαναφερόµενων προδιαγραφών.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Η συνολική διάρκεια των εργασιών στις ανωτέρω οδούς, χωρίς να
υπολογίζονται οι τυχόν νόµιµες παρατάσεις, ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες. Οι
εργασίες στα προαναφερόµενα τµήµατα οδών εκτελούνται τµηµατικά σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών.
Στο τµήµα (1) οι εργασίες θα διαρκέσουν πέντε (05) ηµέρες, στο τµήµα (2) έξι
(06) ηµέρες,στο τµήµα (3) δέκα (10) ηµέρες, στο τµήµα (4) έξι (06) ηµέρες,στο
τµήµα (5) τέσσερις (04) ηµέρες,στο τµήµα (6) πέντε (05) ηµέρες,στο τµήµα
(7)τέσσερις (04) ηµέρες,στο τµήµα (8) τέσσερις (04) ηµέρες,στο τµήµα (9) έξι (06)
ηµέρες,στο τµήµα (10) δέκα (10) ηµέρες,στο τµήµα (11) δέκα (10) ηµέρες,στο τµήµα
(12 )τέσσερις (4) ηµέρες,στο τµήµα (13) έξι (06) ηµέρες,στο τµήµα (14) πέντε (05)
ηµέρες,στο τµήµα (15) πέντε (05) ηµέρες,στο τµήµα (16) πέντε (05) ηµέρες,στο
τµήµα (17) οκτώ (08) ηµέρες,

6. Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Στην περιοχή µελέτης όλοι οι δρόµοι ανήκουν στο δηµοτικό οδικό δίκτυο.
Από τις οδούς που προαναφέρθηκαν διέρχεται αστική ή υπεραστική συγκοινωνία
από τα τµήµατα

Ραιδεστού (3), Γ Ιππικού Συντάγµατος (4), 8ης Μαΐου (9),

Κιουταχείας (11), Χαρ. Τρικούπη (12) και Π. Μελά (13).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η απόφαση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων δεν επιβαρύνει τον
προϋπολογισµό του ∆ήµου Σερρών.
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Β) ∆ίδει εντολή στο Τµήµα Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού & Συγκοινωνίας του
∆ήµου (κα Ελένη Μαδεµλή) 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.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 06-07-2018
Πιστό Αντίγραφο
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ
Μ. Ε. ∆.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

