
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 
 
Η πράξη µε τίτλο  «Προµήθεια εξοπλισµού, κατασκευή, µεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη 
δηµιουργία ή και την αναβάθµιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του 
∆ήµου Σερρών», προϋπολογισµού 102.300,00€ (µε Φ.Π.Α) εντάχθηκε µε αριθµό 24598/16.04.2020 
Απόφαση Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Τ.Α και Αναπτυξιακής Πολιτικής  και συγχρηµατοδοτείται από 

το Π∆Ε Υπ. Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 το ποσό των 100.000,00€  και από τους ίδιους τους 
πόρους του ∆ήµου το ποσό των 2.300,00€. 

 
 
Περιγραφή της πράξης:  
 
 

Η πράξη αφορά στη χρηµατοδότηση προµήθειας για την ανανέωση των υποδοµών για τις αστικές 
συγκοινωνίες στο ∆ήµο Σερρών και συγκεκριµένα στη δηµιουργία 30 νέων στεγάστρων στάσεων για τα 
δροµολόγια του παρόχου συγκοινωνιακού έργου, της ΚΤΕΑΛ Σερρών ΑΕ. Στον αριθµό αυτό 

περιλαµβάνεται είτε αντικατάσταση συγκεκριµένων στεγάστρων που κρίνονται ακατάλληλα είτε 
εγκατάσταση νέων σε σηµεία στάσεων που στερούνται εξοπλισµού αναµονής επιβατών. Η επιλογή των 

στάσεων αστικών συγκοινωνιών, στις οποίες θα τοποθετηθούν τα στέγαστρα, πραγµατοποιήθηκε σε 
συνεργασία µε το ΚΤΕΑΛ µε γνώµονα την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.  
 

Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των θέσεων είναι τα παρακάτω : 
  

- η ηµερήσια επιβατική κίνηση της γραµµής  
- το πλήθος των γραµµών/δροµολογίων που εξυπηρετεί η στάση  
- η συχνότητα των δροµολογίων των ανωτέρω γραµµών  

- η ύπαρξη ή µη στεγάστρου και η κατάσταση των υφιστάµενων  
- η κατηγορία της οδού στην οποία βρίσκεται η στάση.  

 
Τα 30 νέα στέγαστρα αφορούν στις κάτωθι γραµµές του ΚΤΕΑΛ: 

 

α/α Γραµµή Σύνολο στάσεων 
( µετάβαση και 

επιστροφή ) 

Προτεινόµενα νέα 
στέγαστρα 

1 Λευκώνας  4 

2 Μητρούσι  4 

3 Καλύβια  3 

4 Βαλτοτόπι (Σκούταρι – Αγ. Ελένη)  5 

5 ΤΕΙ - Μεραρχίας  2 

6 Σφαγεία – ΚΤΕΛ - ΤΕΙ  4 

7 Αγ. Ιωάννης - ΤΕΦΑΑ  8 

  σύνολο 30 

 
 

Τα ανωτέρω στέγαστρα θα τοποθετηθούν σε σηµεία της πόλης των Σερρών, στον οικισµό του 
Αγίου Ιωάννη, στις τοπικές κοινότητες Λευκώνα, Σκουτάρεως, Αγίας Ελένης και Κωνσταντινάτου. 

 
 

 
 
 



 

 
 

Τα 30 νέα στέγαστρα θα είναι τύπου Β και θα τοποθετηθούν σε σηµεία που προέκυψαν απο την αξιολόγηση 
της επιβατικής κίνησης και τις τοπικές συνθήκες βάσει κοινών αυτοψιών που διενεργήθηκαν από το ∆ήµο 

Σερρών και το ΚΤΕΑΛ. Τα νέα στέγαστρα θα διαθέτουν λειτουργικό σχεδιασµό που αποδεδειγµένα πληροί 
τις ανάγκες των χρηστών (προστασία από καιρικές συνθήκες, πληροφόρηση, ασφάλεια, άνεση αναµονής και 
προσπελασιµότητα). 

 
 

 

Ενδεικτικό σκαρίφηµα τοποθέτησης στεγάστρου τύπου Β 

 

 
 
 
 

Σκοπός της πράξης:  
 
 
Η πράξη στοχεύει στη βελτίωση των εν λόγω υποδοµών, και την αναβάθµιση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών που αφορά το επιβατικό κοινό. 


