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ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης περί κατασκευής κυκλικού κόμβου στη
δημοτική οδό έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΚΡΙ - ΚΡΙ Α.Ε.
Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 18η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του
έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό
Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 20/12-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I».
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 Δημοτικών
Συμβούλων, παρόντες ήταν 39, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Μπουρβάνης Ζαχαρίας
Μερετούδης Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Νυχτοπάτης Γεώργιος
Αραμπατζής Θεόδωρος
Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Γάτσιος Ιωάννης
Πάνου Σωτηρία
Γεωργούλας Αντώνιος
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Γκότσης Ηλίας
Παπαφωτίου Αριάδνη
Δεσποτίδης Ιωάννης
Ρίζος Σάββας
Δινάκης Κωνσταντίνος
Σιαμάγκας Δημήτριος
Δούκας Γεώργιος
Ταΐρης Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Τερζής Βασίλειος
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Τουρτούρας Ιωάννης
Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
Φαρμάκης Παύλος
Καδής Γεώργιος
Φωτιάδης Γεώργιος
Καλώτα Παναγιώτα
Φωτιάδης Στέφανος
Καρακολίδης Παναγιώτης
Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
Καρυπίδης Παύλος
Χατζηδημητρίου Ιωάννης
Ματθαίου Γεώργιος
Χράπας Παντελής
Μητλιάγκα Βαρβάρα
Χρυσανθίδης Βασίλειος
Μισιρλής Σπυρίδων
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μιχτσόγλου Δημήτριος, 2. Χαραλαμπίδου Παρθένα.
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Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρούσα
ήταν μόνο η κ. Ιορδανίδου Άννα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του
Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης
Αλέξανδρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν.
4555/2018.
• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:
- Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου εκτός
ημερήσιας διάταξης θέματος.
- Καλώτα Παναγιώτα, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
- Μητλιάγκα Βαρβάρα, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
- Πάνου Σωτηρία, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 22ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
- Τερζής Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 32ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
- Γεωργούλας Αντώνιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 38ου
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 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα περί: «Έγκρισης κατασκευής
κυκλικού κόμβου στη δημοτική οδό έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της εταιρείας
ΚΡΙ - ΚΡΙ Α.Ε.».
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. 39167/18-12-2019 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 υπ΄ όψιν 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
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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
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.
Βάση των παραπάνω σας υποβάλουμε, την υπ' αριθμ. 117/2019 Απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία γνωμοδοτεί σχετικά με την υπ' αριθμ.
18309/13-6-2019 αίτηση της εταιρείας ΚΡΙ – ΚΡΙ Α.Ε. με την οποία αιτείται την
κατασκευή οδικού (κυκλικού) κόμβου στην δημοτική οδό που διέρχεται έμπροσθεν
των εγκαταστάσεων της και παρακαλούμε να αποφασίσετε επ' αυτού »,
και σχετική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Διαπιστώνει ότι το θέμα: «Έγκριση κατασκευής κυκλικού κόμβου στη δημοτική
οδό έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.», έχει όντως τον
χαρακτήρα του κατεπείγοντος.
Β. Εκδίδει κανονιστική απόφαση, ύστερα από την αριθμ. 117/2019 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,
που αφορά την κατασκευή οδικού (κυκλικού) κόμβου στην δημοτική οδό που
διέρχεται έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΚΡΙ - ΚΡΙ Α.Ε.
Γ. Δίδει εντολή στο Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Συγκοινωνίας του Δήμου
(κα Παπακωνσταντίνου Μαρία) 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.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Όπως υπογράφουν στο πρακτικό
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Σέρρες 27-12-2019
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
Μ. Ε. Δ.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
κ. α. α.
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