
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 3188/13-02-2018 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 4/2018 Τακτικής Συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. 

 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 

18:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθ. 

πρωτ.: 2709/08-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου και επιδόθηκε με 

κάθε νόμιμο μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα: 

................................................................................................................................................................ 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών 

Συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΕΣ : 25 

1.  Τόμου Ιωάννης - Πρόεδρος Δ.Σ. 

2.  Παπαδημητρίου Λεωνίδας - Αντιδήμαρχος 

3.  Λιάνος Σωκράτης - Αντιδήμαρχος 

 

 

4.  Δαμιανού Χρήστος - Αντιδήμαρχος 

5.  Στεργιόπουλος Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

6.  Αντωνίου Μαλαματή - Αντιδήμαρχος 

7.  Ζήσης Λάζαρος - Αντιδήμαρχος 

8.  Φωτιάδης Νικόλαος 

9.  Τέρψης Αθανάσιος 

10.  Παπαδόπουλος Γεώργιος 

11.  Πετρόπουλος Δημήτριος 

12.  Μυλωνάς Θεόδωρος 

 13.  Βασιλειάδης Γεώργιος 

14.  Μπινιάκος Μιχαήλ 

15.  Σαναλίδης Γεώργιος 

16.  Στυλιάδης Δημήτριος 

17.  Στούμπας Αντώνιος 

18.  Αντωνιάδης Κωνσταντίνος 

19.  Μπαμπάκος Γεώργιος 

20.  Φουλιράς Στυλιανός 

21.  Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ 

22.  Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος 

23.  Τόσκος Πέτρος 

24.  Βελλίδης Βασίλειος 

25.  Αθανασίου Αθανάσιος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΥΣΕΣ : 16

1.  Δάγγας Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος 

 2.  Κωτούλας Δημήτριος 

 3.  Λίτσκας Διονύσιος 

4.  Καπρής Δημήτριος 

 5.  Πετσάλνικου Άννα 

6.  Παρχαρίδης Χρήστος 

7.  Υφαντίδης Δαμιανός 

8.  Πετκανάς Γεώργιος 

9.  Τσαϊρίδης Αλέξανδρος 

10.  Μουτίδης Δημήτριος 

11.  Ιωσηφίδου – Παπαδοπούλου Άννα 

12.  Βασιλειάδης Νικόλαος 

13.  Καραπατσακίδης Νικόλαος 
 14.  Κουμπάνη Βασιλική 

 15.  Καρανικολόπουλος Αθανάσιος 

16.  Χαραμοπούλου Βασιλική 

 

Από τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

λόγω ύπαρξης θεμάτων, που αφορούν στην Κοινότητά τους και ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΕΣ οι:  

1. Σιστοβάρη Ευανθία – Πρόεδρος Δ.Κ. Καστοριάς 

2. Μασκαλίδης Βασίλειος – Πρόεδρος Δ.Κ. Μεσοποταμίας 

3. Πετρίδης Χρήστος – Πρόεδρος Τ.Κ. Λεύκης 

4. Μιχαλόπουλος Ναούμ – Πρόεδρος Τ.Κ. Δισπηλιού 

ΑΔΑ: ΩΓ9ΡΩΕΥ-ΞΚΨ



 

ΑΠΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΥΣΕΣ οι: 

1. Βασιλειάδης Ευστάθιος – Πρόεδρος Δ.Κ. Μανιάκων 

2. Πιπερίδης Ορέστης – Πρόεδρος Τ.Κ. Πενταβρύσου 

3. Προκοπίδης Αθανάσιος – Πρόεδρος Τ.Κ. Βασιλειάδας 

4. Γουγούσης Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ. Κορησού 

5. Ιωάννου Ιωάννης – Πρόεδρος Τ.Κ. Λιθιάς 

6. Βασιλάκης Στέφανος – Πρόεδρος Τ.Κ. Μεταμόρφωσης 

7. Παπαθωμάς Σωτήριος – Πρόεδρος Τ.Κ. Τοιχιού 

8. Τριανταφύλλου Χαράλαμπος – Πρόεδρος Τ.Κ. Μαυροχωρίου 

9. Μπούρκας Δημήτριος – Πρόεδρος Τ.Κ. Πολυκάρπης 

10. Κωνσταντινίδης Αθανάσιος – Πρόεδρος Τ.Κ. Οινόης 

11. Βλάχος Ιωάννης – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Αυγής 

12. Μανώλης Θεόδωρος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Τσάκωνης 

13. Νώτης Δημήτριος του Νικολάου Τ.Κ. Σιδηροχωρίου 

14. Τσίκος Θεόδωρος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ιεροπηγής 

15. Δούκας Δημήτριος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Δενδροχωρίου 

16. Γάκης Χρήστος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Κλεισούρας 

17. Μαζγαλτζίδου Δέσποινα – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Αγίου Αντωνίου 

18. Μπότσαρης Βασίλειος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Μακροχωρίου 

19. Αντωνάκος Αθανάσιος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Μελά 

20. Τερζίδης Γεώργιος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Αγίας Κυριακής 

21. Ευσταθιόπουλος Γεώργιος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Πτεριάς 

 

ΠΑΡΩΝ : ο Δήμαρχος Καστοριάς Ανέστης Αγγελής. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νεράντζα Κατσιαμάκη, υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

 

Σημειώνεται ότι: 

 στη συνεδρίαση προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Δάγγας, μετά τη συζήτηση 

του 2
ου

 θέματος και 

 από τη συνεδρίαση αποχώρησαν με την άδεια του Προέδρου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 

– κ. Μιχαήλ Μπινιάκος, μετά τη συζήτηση του 14
ου

 θέματος και οι 

– κ.κ. Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδης και Ιάκωβος Θεοδοσόπουλος, μετά τη συζήτηση του 

15
ου

 θέματος. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 18
o 

: «Λήψη κανονιστικής απόφασης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν 

στη διεξαγωγή των εκδηλώσεων της Αποκριάς (εκδηλώσεις καρναβαλιστών) 

που θα γίνουν στη Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας, την Κυριακή 18-02-

2018». 

 

Αριθμός Απόφασης : 21/18 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του ΔΣ την υπ’ 

αριθμ. 8/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Εισήγηση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν 

στη διεξαγωγή των εκδηλώσεων της Αποκριάς (εκδηλώσεις καρναβαλιστών) που θα γίνουν στη 

Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας την Κυριακή 18-02-2018», η οποία έχει ως εξής: 

 

ΑΔΑ: ΩΓ9ΡΩΕΥ-ΞΚΨ



 

Αριθμός Απόφασης: 08/18 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής: 

α) την από 19-01-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, που αφορά στο σχεδιασμό των 

απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διεξαγωγή της Αποκριάς (εκδηλώσεις 

καρναβαλιστών) που θα λάβει χώρα στη Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας την Κυριακή 18-02-

2018. 

β) την υπ’ αριθ. 04/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας, το συμβούλιο της 

οποίας γνωμοδοτεί θετικά επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Καστοριάς, που αφορά στο σχεδιασμό των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη 

διεξαγωγή των εκδηλώσεων της Αποκριάς που θα πραγματοποιηθούν στις 18-02-2018, ημέρα 

Κυριακή, στη Δ.Κ. Μεσοποταμίας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 73 του 

Ν.3852/2010, το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία παρατήρηση ή πρόταση κατά τη διάρκεια της 

ηλεκτρονικής διαβούλευσης που προηγήθηκε της συνεδρίασης και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 

 

Γνωμοδοτεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την 

εφαρμογή των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων 

της Αποκριάς που θα λάβουν χώρα την Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018, στη Δημοτική Κοινότητα 

Μεσοποταμίας, επί τμήματος της Ε.Ο. Μεσοποταμίας – Διποταμίας εντός του οικισμού, σύμφωνα με 

όσα περιγράφονται στη σχετική μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου, ως εξής: 

Απαγορεύεται: 

Α) η κυκλοφορία και η στάθμευση επί της Ε.Ο. Μεσοποταμίας - Διποταμίας από το ύψος της 

Ευξείνου Λέσχης και στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας προς Διποταμία (έως το τέλος της κεντρικής 

νησίδας) και στη συνέχεια σε όλο το πλάτος του δρόμου ως την κεντρική πλατεία του οικισμού 

(έδρα της Δημοτικής Κοινότητας). 

Β) η κυκλοφορία επί των καθέτων οδών που συμβάλλουν στον παραπάνω δεσμευμένο για την 

εκδήλωση χώρο. 

Επιπλέον απαιτείται παράκαμψη κυκλοφορίας: 

Α) Για την είσοδο στη Μεσοποταμία από την Ε.Ο. Καστοριάς - Νεστορίου: 

 Από την περιφερειακή οδό (ανατολικά) – μπροστά από το κτίριο του παιδικού σταθμού – στην 

κεντρική πλατεία – στην έξοδο του οικισμού προς τον οικισμό Αγίας Κυριακής. 

 Από την κεντρική οδό έως την πάροδο πριν την Εύξεινο Λέσχη Μεσοποταμίας – στην 

περιφερειακή οδό (ανατολικά) και στη συνέχεια ομοίως με παραπάνω. 

 Από την περιφερειακή οδό (δυτικά) – έως το ύψος του γηπέδου ποδοσφαίρου Μεσοποταμίας – 

δεξιά στην πάροδο – κάθετα στην κεντρική οδό – στην πάροδο πριν την Εύξεινο Λέσχη 

Μεσοποταμίας και στη συνέχεια ομοίως με παραπάνω. 

Β) Για την είσοδο στη Μεσοποταμία από τον Οικισμό Αγίας Κυριακής και την έξοδο προς την Ε.Ο. 

Καστοριάς - Νεστορίου: 

 Από την κεντρική πλατεία - μπροστά από το κτίριο του παιδικού σταθμού - από την 

περιφερειακή οδό (ανατολικά) στην έξοδο προς την Ε.Ο. Καστοριάς – Νεστορίου 

 Δεξιά στην είσοδο του οικισμού – προς το χώρο της Εμποροπανήγυρης και προς την έξοδο για 

τον οικισμό  Καλοχωρίου και προς την Ε.Ο. Καστοριάς – Νεστορίου (η συγκεκριμένη 

διαδρομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως έξοδος). 

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν για όλα τα οχήματα πλην νοσοκομειακών οχημάτων ή 

οχημάτων σε έκτακτη ανάγκη. 

Για την εξασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης και προς αποφυγή 

ατυχημάτων: 

ΑΔΑ: ΩΓ9ΡΩΕΥ-ΞΚΨ



 

Α) Επί της Ε.Ο. Μεσοποταμίας - Διποταμίας στο ύψος της Ευξείνου Λέσχης και στο δεξί ρεύμα 

κυκλοφορίας προς Διποταμία καθώς και στην κεντρική πλατεία στο ρεύμα εισόδου (στον κυκλικό 

κόμβο) θα τοποθετηθούν ταινίες σημάνσεως ή κάγκελα ασφαλείας ή πλαστικά στηθαία και 

πινακίδες υποχρεωτικής στροφής, σύμφωνα με τις παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς 

και πλαστικοί κώνοι σε κατάλληλη απόσταση. 

Β) Στο ύψος της Ευξείνου Λέσχης και στην είσοδο στη Μεσοποταμία από τον Οικισμό Αγίας 

Κυριακής θα υπάρχει σημαιοφόρος, με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση των οχημάτων και την 

καθοδήγηση τους. 

Γ) Στη δυτική περιφερειακή οδό στο ύψος του γηπέδου και στην ανατολική στη στροφή προς τον 

παιδικό σταθμό, θα τοποθετηθούν πινακίδες υποχρεωτικής αλλαγής πορείας. 

Οι κάθετες οδοί (πάροδοι) που συμβάλλουν στον παραπάνω δεσμευμένο για την εκδήλωση χώρο, 

θα είναι κλειστές με ταινίες σημάνσεως ή κάγκελα ασφαλείας ή πλαστικά στηθαία. 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν από τις 14:00 έως τις 17:00. 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό: 08/2018. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά. 

Το ΔΣ έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ και όλα τα 

ανωτέρω 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 

 

Εκδίδει κανονιστική απόφαση για την εφαρμογή των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για 

την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων της Αποκριάς που θα λάβουν χώρα την Κυριακή, 18 

Φεβρουαρίου 2018, στη Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας, επί τμήματος της Ε.Ο. 

Μεσοποταμίας – Διποταμίας εντός του οικισμού, ως εξής: 

Απαγορεύεται: 

Α) η κυκλοφορία και η στάθμευση επί της Ε.Ο. Μεσοποταμίας - Διποταμίας από το ύψος της 

Ευξείνου Λέσχης και στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας προς Διποταμία (έως το τέλος της κεντρικής 

νησίδας) και στη συνέχεια σε όλο το πλάτος του δρόμου ως την κεντρική πλατεία του οικισμού 

(έδρα της Δημοτικής Κοινότητας). 

Β) η κυκλοφορία επί των καθέτων οδών που συμβάλλουν στον παραπάνω δεσμευμένο για την 

εκδήλωση χώρο. 

Επιπλέον απαιτείται παράκαμψη κυκλοφορίας: 

Α) Για την είσοδο στη Μεσοποταμία από την Ε.Ο. Καστοριάς - Νεστορίου: 

 Από την περιφερειακή οδό (ανατολικά) – μπροστά από το κτίριο του παιδικού σταθμού – 

στην κεντρική πλατεία – στην έξοδο του οικισμού προς τον οικισμό Αγίας Κυριακής. 

 Από την κεντρική οδό έως την πάροδο πριν την Εύξεινο Λέσχη Μεσοποταμίας – στην 

περιφερειακή οδό (ανατολικά) και στη συνέχεια ομοίως με παραπάνω. 

 Από την περιφερειακή οδό (δυτικά) – έως το ύψος του γηπέδου ποδοσφαίρου Μεσοποταμίας 

– δεξιά στην πάροδο – κάθετα στην κεντρική οδό – στην πάροδο πριν την Εύξεινο Λέσχη 

Μεσοποταμίας και στη συνέχεια ομοίως με παραπάνω. 

 

Β) Για την είσοδο στη Μεσοποταμία από τον Οικισμό Αγίας Κυριακής και την έξοδο προς την Ε.Ο. 

Καστοριάς - Νεστορίου: 

 Από την κεντρική πλατεία - μπροστά από το κτίριο του παιδικού σταθμού - από την 

περιφερειακή οδό (ανατολικά) στην έξοδο προς την Ε.Ο. Καστοριάς – Νεστορίου 

 Δεξιά στην είσοδο του οικισμού – προς το χώρο της Εμποροπανήγυρης και προς την έξοδο 

για τον οικισμό  Καλοχωρίου και προς την Ε.Ο. Καστοριάς – Νεστορίου (η συγκεκριμένη 

διαδρομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως έξοδος). 

ΑΔΑ: ΩΓ9ΡΩΕΥ-ΞΚΨ



 

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν για όλα τα οχήματα πλην νοσοκομειακών οχημάτων ή 

οχημάτων σε έκτακτη ανάγκη. 

Για την εξασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης και προς αποφυγή 

ατυχημάτων: 

Α) Επί της Ε.Ο. Μεσοποταμίας - Διποταμίας στο ύψος της Ευξείνου Λέσχης και στο δεξί ρεύμα 

κυκλοφορίας προς Διποταμία, καθώς και στην κεντρική πλατεία στο ρεύμα εισόδου (στον 

κυκλικό κόμβο) θα τοποθετηθούν ταινίες σημάνσεως ή κάγκελα ασφαλείας ή πλαστικά 

στηθαία και πινακίδες υποχρεωτικής στροφής, σύμφωνα με τις παραπάνω κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις καθώς και πλαστικοί κώνοι σε κατάλληλη απόσταση. 

Β) Στο ύψος της Ευξείνου Λέσχης και στην είσοδο στη Μεσοποταμία από τον Οικισμό Αγίας 

Κυριακής θα υπάρχει σημαιοφόρος, με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση των οχημάτων και 

την καθοδήγηση τους. 

Γ) Στη δυτική περιφερειακή οδό στο ύψος του γηπέδου και στην ανατολική στη στροφή προς τον 

παιδικό σταθμό, θα τοποθετηθούν πινακίδες υποχρεωτικής αλλαγής πορείας. 

Οι κάθετες οδοί (πάροδοι) που συμβάλλουν στον παραπάνω δεσμευμένο για την εκδήλωση 

χώρο, θα είναι κλειστές με ταινίες σημάνσεως ή κάγκελα ασφαλείας ή πλαστικά στηθαία. 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν από τις 14:00 έως τις 17:00. 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 21/18 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται, όπως ακολουθεί:  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Ιωάννης Τόμου 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Ν. Κατσιαμάκη 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Λ.Παπαδημητρίου, Σ.Λιάνος, Χ.Δαμιανού, Ε.Στεργιόπουλος, 

Μ.Αντωνίου, Λ.Ζήσης, Π.Δάγγας, Ν.Φωτιάδης, Α.Τέρψης, 

Γ.Παπαδόπουλος, Δ.Πετρόπουλος, Θ.Μυλωνάς, 

Γ.Βασιλειάδης, Γ.Σαναλίδης, Δ.Στυλιάδης, Α.Στούμπας, 

Κ.Αντωνιάδης, Γ.Μπαμπάκος, Σ.Φουλιράς, Π.Τόσκος, 

Β.Βελλίδης, Α.Αθανασίου. 

Μασκαλίδης Βασίλειος – Πρόεδρος Δ.Κ. Μεσοποταμίας 

 

ΑΔΑ: ΩΓ9ΡΩΕΥ-ΞΚΨ
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