
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ  Καστοριά   12-09-2017 
ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ  Αριθμ. Πρωτ.: 22079 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
  

Σαχ. Δ/νση: Οδός Πυθαγόρα  
Σ.Κ. 52100 Μανιάκοι Καστοριάς 

 

ΠροςΚοιν
.:    

Δημοτική Κοινότητα Μανιάκων 
κ. Μπαμπούλη Θωμά του Αποστόλου. 

Πληροφορίες: Σσακλίδης Ιωάννης. 
Σηλ: 24673-51619 

 

Σηλεομοιοτυπικό: 2467081301  
  
   

ΘΕΜΑ: Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 
θέσης στάθμευσης Ι.Φ. αυτοκινήτου επί υπάρχοντα διαγραμμισμένου δημοτικού 
χώρου στάθμευσης στην οδό Αλεξάνδρου Τψηλάντηστους Μανιάκους και σήμανσης 
αυτής. 
 

ΦΕΣ.: Ηυπ’ αριθμ. πρωτ. 22079/1-09-2017 αίτηση του κ. Μπαμπούλη Θωμά του 
Αποστόλου. 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Σις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΥΕΚ 114 Α’) όπως ισχύει. 
3. Σον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Τπηρεσίας (Ο.Ε.Τ) του δήμου Καστοριάς. 
4. Σο άρθρο 34 παρ.2.i του ν. 2696/99 (Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) όπως ισχύει. 
5. Σησχετική αίτηση του ενδιαφερομένου με τα συνημμένα δικαιολογητικά αναπηρίας του 

προστατευόμενου μέλους Φρυσαυγής Μπαμπούλη. 
6. Σην επιτόπια αυτοψία της υπηρεσίας μας. 

 
 

ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ 
 

Σην έγκριση θέσης στάθμευσης Ι.Φ. αυτοκινήτου επί υπάρχοντα διαγραμμισμένου 
δημοτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Αλεξάνδρου Τψηλάντηστους Μανιάκουςσύμφωνα με τη 
συνημμένη στην παρούσα φωτογραφία και τους κατωτέρω όρους: 

 

 Η θέση στάθμευσης Ι.Φ. αυτοκινήτου θα δεσμευθεί επί υπάρχοντα διαγραμμισμένου 
δημοτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Αλεξάνδρου Τψηλάντηστους Μανιάκους,  πλησίον 
της εισόδου της  ιδιοκτησίας του ενδιαφερομένου καθώς εκεί δεν δημιουργεί κυκλοφοριακό 
πρόβλημα στους εισερχομένους και θα απέχει τουλάχιστο απόσταση 5 μέτρων από τη 
συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Τψηλάντη. 
 

 Η θέση θα σημανθεί με κατάλληλη οριζόντια κίτρινη διαγράμμιση και κατακόρυφη 
μεταλλική πινακίδα (Ρ-72) κατάλληλων διαστάσεων όπου θα περιέχεται. 

 
 
 



 
Η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την σήμανση της επίμαχης θέσης θα γίνει με 

φροντίδα και δαπάνες του ενδιαφερόμενου κ. Μπαμπούλη Θωμά του Αποστόλου όπως και η εκτέλεση 
της σήμανσης,με την επίβλεψη αρμοδίου τεχνικού κλιμακίου του Δήμου Καστοριάς. 

 
 
 
Εσωτ. διανομή                                                                       
Φρον. Αρχείο 
 
 Ακριβές φωτοαντίγραφο  Ο προϊστάμενος   της 

Δ/νσης Σ.Τ. 
 

 
 

Σσακλίδης Ιωάννης 
Αγρ. Σοπογρ. Μηχανικός 

  
 

Μόκκας Ανδρεάς 
Αγρονόμος &  Σοπογράφος 

Μηχ/κος Msc με ΄Α β 
 

 


