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ΘΕΜΑ: Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στο πλαίσιο του έργου: ¨Αναπλάσεις κεντρικών αξόνων πόλης Σερρών
έτους 2018¨, με βάση την αρ. 87/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 7η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους
2018, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό
Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 20/31-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς
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
Διοίκησης - 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 Δημοτικών
Συμβούλων, παρόντες ήταν 34, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Γαλάνης Στέργιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Τσαλίκογλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αναστασιάδης Αντώνιος
Αραμπατζής Θεόδωρος
Γάτσιος Ιωάννης
Γεωργούλα Σουλτάνα
Γιαννακίδης Δημήτριος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Γρηγοριάδης Χρήστος
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
Καδής Γεώργιος

Καλώτα Παναγιώτα
Καρύδας Νικόλαος
Κυρτάσογλου Δημήτριος
Λαζαρίδης Αβραάμ
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μυστακίδης Παύλος
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Ραμπότας Ευθύμιος
Στεργίου Νικόλαος
Τερζής Βασίλειος
Φωτιάδης Στέφανος
Χαρίτος Χρήστος
Χασαπίδης Κωνσταντίνος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος
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ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγιαννίδου Σταυρούλα, 2. Αναστασιάδης Ηλίας, 3. Ηλιοπούλου

Σταλακτή, 4. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 5. Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, 6. Μπιτζίδου
Σοφία.
Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες
ήταν οι κ.κ. Αλεπάκης Γεώργιος, Βλάχος Γεώργιος, Ζαφειριάδου-Μπουρβάνη
Βασιλική, Παναγιώτου Κλειώ, Σιαπαρδάνης Κων/νος, Τσίμας Θωμάς.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του
Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν
και κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:
- Γεωργούλα Σουλτάνα, προσήλθε κατά τη διάρκεια του κύκλου ερωτήσεων επί του
1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μυστακίδης Παύλος και Στεργίου Νικόλαος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του
κύκλου ερωτήσεων επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Καλώτα Παναγιώτα, αποχώρησε κατά τον κύκλο τοποθετήσεων επί του 1ου θέματος
της ημερήσιας διάταξης.
- Ραμπότας Ευθύμιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 11ου θέματος
της ημερήσιας διάταξης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 22ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 33750/31-10-2018 εισήγηση του Τμ.
Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου, 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 Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ τα μέτρα που λαμβάνονται για την ρύθμιση της οδικής
κυκλοφορίας εγκρίνονται από τα κατά τόπους Δημοτικά Συμβούλια βάση
κυκλοφοριακών μελετών που συνυποβάλλονται. Κατά δε τις διατάξεις του άρθρου
73 παράγραφος 1Βν του Ν. 3852/10 την έκδοση των Δημοτικών Κανονιστικών
Αποφάσεων, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού
λάβει υπόψιν την γνωμοδότηση του Τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου, τις προτάσεις
των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων, ομάδων πολιτών της
περιφέρειας του Δήμου και την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (κανονιστική απόφαση) δημοσιοποιείται
υποχρεωτικά κατά το πλήρες κείμενο της στο Δημοτικό κατάστημα σύμφωνα με το
άρθρο 225 του Ν. 3852 και περίληψη αυτής σε ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική
εφημερίδα.
Σε συνέχεια της με αρ. 33/2018 γνωμοδότησης του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Σερρών και της με αρ. 14/2018 γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης Σερρών εκδόθηκε η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής (Απόφαση με αρ. 87/2018), την οποία και σας υποβάλουμε βάσει των
διατάξεων των άρθρων 72 & 73 του Ν. 3852/10 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨.
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Επιπρόσθετα, σας υποβάλλουμε και τη σύμφωνη γνώμη των φορέων μαζικής
μεταφοράς για τις προτάσεις προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο
του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018¨ και
συγκεκριμένα της ανάπλασης των οδών Διονυσίου Σολωμού και Ερμού και
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες »,
και σχετική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εκδίδει κανονιστική απόφαση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο
πλαίσιο του έργου: ¨Αναπλάσεις κεντρικών αξόνων πόλης Σερρών έτους 2018¨,
ύστερα από την αριθμ. 87/2018 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:
α) Πρώτο τμήμα: παράδρομος μεταξύ των οδών Γ. Παπανδρέου και Διονυσίου
Σολωμού.
(διάρκεια εργασιών περίπου 15 μέρες για στρώση πεζοδρομίων στο νότιο τμήμα οδού
Δ. Σολωμού έμπροσθεν υποκατ. Eurobank).
- Διακόπτει την κυκλοφορία στον παράδρομο της Δ. Σολωμού με εγκατάσταση
κατάλληλης σήμανσης και τροποποιήσεις δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ που
διέρχονται από τον παράδρομο.
β) Δεύτερο τμήμα: οδός Διονυσίου Σολωμού από την οδό Λ. Παπαπαύλου έως την
οδό Τσαλοπούλου και νησίδα.
(διάρκεια εργασιών περίπου 1 μήνα για καθαίρεση παλαιών πεζοδρομίων και στρώση
νέου καταστρώματος πεζοδρομίων στο βόρειο τμήμα οδού Δ. Σολωμού και νησίδας).
- Καταργεί την παρόδια στάθμευση και τη μεταφορά των θέσεων ταξί με
εγκατάσταση κατάλληλης σήμανσης λόγω της παράπλευρης κατασκευής των
πεζοδρομίων με εναλλάξ κατάληψη οδοστρώματος. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται
κανονικά.
γ) Τρίτο τμήμα: οδός Διονυσίου Σολωμού (με παράδρομο) και Ερμού από την οδό Λ.
Παπαπαύλου έως την οδό Βενιζέλου.
(διάρκεια εργασιών περίπου 15 ημέρες για φρεζάρισμα οδών και μερική
ασφαλτόστρωση).
- Διακόπτει την κυκλοφορία στις οδούς Δ. Σολωμού (με παράδρομο), Τσαλοπούλου,
Ερμού και Π. Μελά με εγκατάσταση κατάλληλης σήμανσης.
δ) τέταρτο τμήμα: οδός Διονυσίου Σολωμού (με παράδρομο) και Ερμού από την οδό
Τσαλοπούλου έως την Π. Μελά.
(διάρκεια εργασιών περίπου 30 ημερών για κατασκευή διαβάσεων από κυβόλιθους
και ολοκλήρωση ασφαλτοστρώσεων).
- Διακόπτει την κυκλοφορία στην οδό Ερμού από Π. Μελά έως Τσαλοπούλου με
εγκατάσταση κατάλληλης σήμανσης και χρήση του παράδρομου της Δ. Σολωμού από
όλα τα οχήματα για την προσέγγιση της Τσαλοπούλου.
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Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Στο υπό ανάπλαση τμήμα της οδού Ερμού και της Διονυσίου Σολωμού υπάρχει
κυκλοφορία τακτικής αστικής συγκοινωνίας, καθώς και στον παράδρομο που ενώνει
τη Γεωργίου Παπανδρέου με τη Διονυσίου Σολωμού. Η παρέμβαση επηρεάζει τη
λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών για όλη τη διάρκεια των εργασιών οπότε και
γίνονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις (εκτροπές, τροποποιήσεις δρομολογίων και
αφετηρίας κλπ) που αναφέρονται παραπάνω για την ομαλή εκτέλεση του
συγκοινωνιακού έργου με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα. Σε ότι αφορά την
υπεραστική συγκοινωνία, στο υπό ανάπλαση τμήμα δεν υπάρχει θεσμοθετημένο
τακτικό δρομολόγιο, παρ’ όλα αυτά λόγω των γενικότερων αλλαγών στη κυκλοφορία
της περιοχής, εξασφαλίστηκε η σύμφωνη γνώμη του φορέα καθώς επίσης και του
σωματείου ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Σερρών.
Νομοθεσία
Η σήμανση θα γίνει σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων
έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, όπως εγκρίθηκε με την
ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7-2003 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την υπ. αρ.
ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 905Β/20-5-2011) Απόφαση "έγκριση
τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια".
Παρατηρήσεις
Επισημαίνεται ότι τυχόν αλλαγές, δυσκολίες ή υπερβάσεις κατά την διάρκεια της
εκτέλεσης του έργου που δεν συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη των προσωρινών
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα αντιμετωπισθούν από την επίβλεψη και την
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Επίσης, επισημαίνεται ότι από τις προς έγκριση κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
προκαλείται δαπάνη που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Σερρών κατά
περίπου 1.000 € μέσω του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΟΛΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018¨, συνολικού προϋπολογισμού 430.000,00 € και Κ.Α.
70.7326.1004 (χρηματοδότηση 200.000,00 από ΣΑΤΑ 2018 και 230.000,00 από
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΕΩΣ & 2017).
Β. Δίδει εντολή στο Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Συγκοινωνίας του
Δήμου (κα Μίκικη Φωτ.) να δημοσιοποιήσει την παρούσα κατά το πλήρες κείμενό
της στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Μεγάρου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 225 του Ν. 3852/10 και περίληψη αυτής σε ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα.
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Όπως υπογράφουν στο πρακτικό
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Σέρρες 16-11-2018
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Μ. Ε. Δ.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

