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Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 20 / 07-11-2018
Αριθμ. Απόφασης:

884 / 2018

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Λόφο
Μηχανικού, στην πόλη των Σερρών.
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.)
Καλώτα Παναγιώτα
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Τσαλίκογλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Καρύδας Νικόλαος
Κυρτάσογλου Δημήτριος
Αναστασιάδης Αντώνιος
Λαζαρίδης Αβραάμ
Μερετούδης Δημήτριος
Αραμπατζής Θεόδωρος
Μηλίδης Θεόδωρος
Γάτσιος Ιωάννης
Μοσχολιός Ζωγράφος
Γεωργούλα Σουλτάνα
Γιαννακίδης Δημήτριος
Μυστακίδης Παύλος
Γκότσης Ηλίας
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Ραμπότας Ευθύμιος
Γρηγοριάδης Χρήστος
Στεργίου Νικόλαος
Τερζής Βασίλειος
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Φωτιάδης Στέφανος
Χαρίτος Χρήστος
Θεοχάρης Μιχαήλ
Χασαπίδης Κωνσταντίνος
Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Καδής Γεώργιος
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγιαννίδου Σταυρούλα, 2. Αναστασιάδης Ηλίας, 3. Ηλιοπούλου
Σταλακτή, 4. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 5. Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, 6. Μπιτζίδου
Σοφία.
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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.
Στην παραπάνω συνεδρίαση, πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο πριν τη συζήτηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης, με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 να
συζητήσει το 5ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα περί: «Έκδοση κανονιστικής
απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Λόφο Μηχανικού, στην πόλη των
Σερρών».
Το Δ.Σ. αφού είδε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
δέχτηκε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και αφού έλαβε υπ’ όψιν και
την υπ' αριθμ. 34711/7-11-2018 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 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 Δ’ 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
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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 Διοίκησης. Με την υπ’ αριθμ. 54218/11-7-2013 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ. αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης για την άσκηση πλήρους και ουσιαστικού ελέγχου
των ανωτέρω αποφάσεων ορίστηκε η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
(ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας στις οποίες θα αποστέλλονται πλέον όλες οι
ανωτέρω αποφάσεις προς έγκριση, άλλως θα είναι ανυπόστατες.
Σε συνέχεια της με αρ. 69/2017 Απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Σερρών περί κυκλοφοριακών αλλαγών και ρυθμίσεων της οδικής κυκλοφορίας που
συνοδεύτηκε με τη θετική γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
(Απόφαση με αρ. 12/2017), εκδόθηκε η με αριθμό 46/2018 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και η με αριθμό 480/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Σερρών. Οι ανωτέρω αποφάσεις αφορούν σε πρόταση κυκλοφοριακών αλλαγών και
ρυθμίσεων στην περιοχή του Λόφου Μηχανικού στην πόλη των Σερρών, η οποία
κοινοποιήθηκε και έλαβε τις παρατηρήσεις του Συμβούλου Παροχής Υπηρεσιών σε
θέματα Κυκλοφοριακών Κόμβων.
Ωστόσο, η με αριθμό 480/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών
(Κανονιστική απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Λόφο Μηχανικού)
ακυρώθηκε λόγω μη ύπαρξης απαρτίας κατά τη συζήτηση του θέματος. Η Απόφαση
Ακύρωσης κοινοποιήθηκε στο Δήμο Σερρών με το με αριθμό 16445/25-10-2018
(εισερχ. 33810/31-10-2018) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Βάσει των παραπάνω σας υποβάλλουμε εκ νέου τη σχετική μελέτη, σύμφωνα με την
οποία προτείνεται η δημιουργία κεντρικής τριγωνικής νησίδας στη συμβολή των
οδών Αναστασίου Χρυσάφη και Ακροπόλεως με την οδό Μητροπολίτου
Κωνσταντίνου (μετέπειτα Δραγούμη) προς αποτροπή της παράνομης στάθμευσης
και αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας με ενίσχυση της σήμανσης και δημιουργία
διαβάσεων πεζών »,
και σχετική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Διαπιστώνει ότι το θέμα: «Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στο Λόφο Μηχανικού, στην πόλη των Σερρών», έχει όντως τον
χαρακτήρα του κατεπείγοντος.
Β. Εκδίδει κανονιστική απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Λόφο Μηχανικού
στην πόλη των Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 46/2018 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
εγκρίνει τη δημιουργία κεντρικής τριγωνικής νησίδας στη συμβολή των οδών
Αναστασίου Χρυσάφη και Ακροπόλεως με την οδό Μητροπολίτου Κωνσταντίνου
(μετέπειτα Δραγούμη) προς αποτροπή της παράνομης στάθμευσης και αναβάθμιση
της οδικής ασφάλειας με ενίσχυση της σήμανσης και δημιουργία διαβάσεων πεζών.
Γ. Δίδει εντολή στο Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Συγκοινωνίας του
Δήμου (κ. Φωτεινή Μίκικη) να δημοσιοποιήσει την παρούσα κατά το πλήρες κείμενό
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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
Σέρρες 09-11-2018
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Μ. Ε. Δ.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

