
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ  

ΓΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. : 10256/16-05-2018 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ηο πραθηηθό ηες σπ’ αρηζ. 9/2018 Σαθηηθής σλεδρίαζες ηοσ  

Γεκοηηθού σκβοσιίοσ Καζηορηάς. 

 

Σηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα Γεσηέρα 14 Μαΐοσ 2018 θαη ώξα 19:00, 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. πξση.: 

9741/10-05-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ εηδηθό 

ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ, αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε κε θάζε 

λόκηκν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

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

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν 41 Γεκνηηθώλ 

Σπκβνύισλ ήηαλ: 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ : 25 

1.  Τόκνπ Ησάλλεο - Πξόεδξνο Γ.Σ. 

2.  Παπαδεκεηξίνπ Λεσλίδαο - Αληηδήκαξρνο 

 3.  Ληάλνο Σσθξάηεο - Αληηδήκαξρνο 

 4.  Γακηαλνύ Φξήζηνο - Αληηδήκαξρνο 

5.  Σηεξγηόπνπινο Δπάγγεινο - Αληηδήκαξρνο 

6.  Αλησλίνπ Μαιακαηή - Αληηδήκαξρνο 

7.  Εήζεο Λάδαξνο - Αληηδήκαξρνο 

 8.  Γάγγαο Παλαγηώηεο - Αληηδήκαξρνο 

9.  Φσηηάδεο Νηθόιανο 

10.  Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο 

11.  Πεηξόπνπινο Γεκήηξηνο 

12.  Βαζηιεηάδεο Γεώξγηνο 

13.  Σαλαιίδεο Γεώξγηνο 

14.  Σηπιηάδεο Γεκήηξηνο 

15.  Σηνύκπαο Αληώληνο 

16.  Πεηζάιληθνπ Άλλα 

17.  Αλησληάδεο Κσλζηαληίλνο 

18.  Μπακπάθνο Γεώξγηνο 

19.  Φνπιηξάο Σηπιηαλόο 

20.  Φαηδεζπκεσλίδεο Δκκαλνπήι 

21.  Παξραξίδεο Φξήζηνο 

22.  Τόζθνο Πέηξνο 

23.  Βειιίδεο Βαζίιεηνο 

24.  Κνπκπάλε Βαζηιηθή 

 25.  Φαξακνπνύινπ Βαζηιηθή 

 

ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ : 16

1.  Τέξςεο Αζαλάζηνο 

2.  Μπισλάο Θεόδσξνο 

 3.  Κσηνύιαο Γεκήηξηνο 

 4.  Μπηληάθνο Μηραήι 

5.  Λίηζθαο Γηνλύζηνο 

6.  Καπξήο Γεκήηξηνο 

 7.  Θενδνζόπνπινο Ηάθσβνο 

8.  Υθαληίδεο Γακηαλόο 

9.  Πεηθαλάο Γεώξγηνο 

10.  Τζατξίδεο Αιέμαλδξνο 

11.  Μνπηίδεο Γεκήηξηνο 

12.  Ησζεθίδνπ – Παπαδνπνύινπ Άλλα 

13.  Βαζηιεηάδεο Νηθόιανο 
 14.  Καξαπαηζαθίδεο Νηθόιανο 

15.  Αζαλαζίνπ Αζαλάζηνο 

16.  Καξαληθνιόπνπινο Αζαλάζηνο 

 

Από ηνπο Προέδροσς θαη Δθπροζώποσς ηωλ Γεκοηηθώλ θαη Σοπηθώλ Κοηλοηήηωλ, θιήζεθαλ 

ιόγσ ύπαξμεο ζεκάησλ, πνπ αθνξνύλ ζηελ Κνηλόηεηά ηνπο θαη ήηαλ: 

ΠΑΡΟΤΑ ε Σηζηνβάξε Δπαλζία – Πξόεδξνο Γ.Κ. Καζηνξηάο 

ΑΠΟΝΣΔ οη: 

1. Μαζθαιίδεο Βαζίιεηνο – Πξόεδξνο Γ.Κ. Μεζνπνηακίαο 

2. Μηραιόπνπινο Νανύκ – Πξόεδξνο Τ.Κ. Γηζπειηνύ 

3. Πεηξίδεο Φξήζηνο – Πξόεδξνο Τ.Κ. Λεύθεο 
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4. Ησάλλνπ Ησάλλεο – Πξόεδξνο Τ.Κ. Ληζηάο 

5. Γνύθαο Γεκήηξηνο – Δθπξόζσπνο Τ.Κ. Γελδξνρσξίνπ 

ΠΑΡΩΝ : ν Γήκαξρνο Καζηνξηάο Αλέζηεο Αγγειήο. 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Νεξάληδα Καηζηακάθε, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

 

Σεκεηώλεηαη όηη: 

Α) Από ηε ζπλεδξίαζε απνρώξεζαλ κε ηελ άδεηα ηνπ Πξνέδξνπ: 

 ν Γεκνηηθόο Σύκβνπινο θ. Γεκήηξηνο Πεηξόπνπινο, θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ πξν εκεξεζίαο 

δηάηαμεο ζεκάησλ, 

 ν Γεκνηηθόο Σύκβνπινο θ. Φξήζηνο Παξραξίδεο, κεηά ηε ζπδήηεζε ησλ πξν εκεξεζίαο 

δηάηαμεο ζεκάησλ, 

 νη Γεκνηηθνί Σύκβνπινη θ.θ. Πέηξνο Τόζθνο θαη Βαζίιεηνο Βειιίδεο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο,  

 ν Γεκνηηθόο Σύκβνπινο θ. Δκκαλνπήι Φαηδεζπκεσλίδεο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 14
νπ

 ζέκαηνο 

ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. 

Β) Τν 16
ο
 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ην 4

ο
.  

 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο εμήο ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο: 

 

ΘΔΜΑ 6
ο
: «Λήψε θαλοληζηηθής απόθαζες γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηαθόρσθωλ κέζωλ 

ζήκαλζες ρύζκηζες θσθιοθορίας ζε δεκοηηθή οδό ηες Γ.Κ. Καζηορηάς». 

 

Αρηζκός Απόθαζες : 135/18 

 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ ΓΣ ηελ ππ’ 

αξηζ. 19/2018 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο κε ζέκα «Εηζήγεζε πξνο ην Δεκνηηθό 

πκβνύιην γηα εγθαηάζηαζε θαηαθόξπθσλ κέζσλ ζήκαλζεο γηα ξύζκηζε θπθινθνξίαο ζε δεκνηηθή 

νδό ηεο Δ.Κ. Καζηνξηάο», ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

Αριθμός απόφασης 19/2018 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ηo αλσηέξσ ζέκα έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο 

ην από 02/04/2018 έγγξαθν ηεο Δ/λζεο Σ.Τ., ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

Θέκα: Εγθαηάζηαζε θαηαθόξπθσλ κέζσλ ζήκαλζεο γηα ξύζκηζε θπθινθνξίαο ζε δεκ. νδό ηεο Δ.Κ. 

Καζηνξηάο. 

ρεηηθό: Σν κε αξ. πξση.: 255/Φ εμ/27-03-2018 έγγξαθν ηνπ Πνιηηηζηηθνύ – Λανγξαθηθνύ – 

Εμσξατζηηθνύ πιιόγνπ 'ΟΜΟΝΟΘΑ'. 

ρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ύζηεξα από επηηόπηα απηνςία ζηηο 

30/03/2018 ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Μνζρνπόιεσο πξνο Μαλσιάθε, δηαπηζηώζεθε ε πςειή 

επηθηλδπλόηεηα θαη ε πηζαλόηεηα πξόθιεζεο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, ιόγσ έιιεηςεο ζήκαλζεο. 

Επίζεο, ζαο γλσξίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 94, παξ. 2, 16 ηνπ Ν. 3852/07-06-2010 πεξί ηεο 

Νέαο Αξρηηεθηνληθήο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο θαζώο θαη κε ην άξζξν 75, παξ. Θ, ηνκέαο γ), 4, ηνπ Ν. 3463/2006 (Κώδηθαο Δήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ), ν Δήκνο καο έρεη ηηο αξκνδηόηεηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε κέζσλ ζήκαλζεο 
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θαη ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν, ώζηε από ηελ δεκόζηα θπθινθνξία λα κελ δεκηνπξγείηαη 

θίλδπλνο ή δεκία ηξίησλ πξνζώπσλ ή άιισλ έλλνκσλ αγαζώλ. 

Δεδνκέλνπ ηεο αλσηέξσ πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε κίαο (1) 

ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο θπθινθνξίαο Ρ-2 ή STOP πεξί ππνρξεσηηθήο δηαθνπήο πνξείαο επί ηεο δεκ. 

νδνύ Μνζρνπόιεσο (ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα), κε ζθνπό λα πιεξνθνξεί απηνύο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ηηο νδνύο γηα ηηο εηδηθέο ππνρξεώζεηο, πεξηνξηζκνύο ή απαγνξεύζεηο, πξνο ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη. 

Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο θαιείηαη λα απνθαζίζεη ππέξ ή θαηά ηνπ πξναλαθεξόκελνπ ζέκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηα παξαπάλσ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν.3852/2010, ην γεγνλόο όηη δελ ππνβιήζεθε θακία παξαηήξεζε ή πξόηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαβνύιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 

Εηζεγείηαη πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηε ιήςε θαλνληζηηθήο απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

ηνπνζέηεζε κίαο (1) ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο θπθινθνξίαο Ρ-2 ή STOP (ππνρξεσηηθή δηαθνπή 

πνξείαο), επί ηεο νδνύ Μνζρνπόιεσο, ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Μαλσιάθε, ηεο Δ.Κ. Καζηνξηάο, 

κε ζθνπό λα ελεκεξώλνληαη θαη λα ζπκκνξθώλνληαη νη δηεξρόκελνη νδεγνί. 

Η παξνύζα έιαβε αύμνληα αξηζκό: 19/2018. 

 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ΓΣ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Τν ΓΣ έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ θαη όια ηα 

αλσηέξσ 

 

α π ο θ α ζ ί δ ε η ο κ ό θ ω λ α 

 

Γέρεηαη ηελ ππ’ αξηζ. 19/2018 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ καο θαη 

εθδίδεη Καλοληζηηθή Απόθαζε εγθαηάζηαζες θαηαθόρσθoσ κέζoσ ζήκαλζες γηα ηε ρύζκηζε 

θσθιοθορίας θαη ζσγθεθρηκέλα 1 (κίας) ρσζκηζηηθής πηλαθίδας θσθιοθορίας Ρ – 2 ή STOP 

(Υπνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο), ε νπνία ζα ηνπνζεηεζεί επί ηεο -κνλήο θαηεύζπλζεο- νδνύ 

Μνζρνπόιεσο, ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Μαλσιάθε, ζηε Γ. Κ. Καζηνξηάο, κε ζθνπό λα 

ελεκεξώλνληαη θαη λα ζπκκνξθώλνληαη νη δηεξρόκελνη νδεγνί. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό : 135/18 

 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη, όπσο αθνινπζεί:  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

Ιωάλλες Σόκοσ 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

Ν. Καηζηακάθε 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

Λ.Παπαδεκεηξίνπ, Σ.Ληάλνο, Φ.Γακηαλνύ, 

Δ.Σηεξγηόπνπινο, Μ.Αλησλίνπ, Λ.Εήζεο, Π.Γάγγαο, 

Ν.Φσηηάδεο, Γ.Παπαδόπνπινο, Γ.Βαζηιεηάδεο, 

Γ.Σαλαιίδεο, Γ.Σηπιηάδεο, Α.Σηνύκπαο, Ά.Πεηζάιληθνπ, 

Κ.Αλησληάδεο, Γ.Μπακπάθνο, Σ.Φνπιηξάο, 

Δ.Φαηδεζπκεσλίδεο, Π.Τόζθνο, Β.Βειιίδεο, Β.Κνπκπάλε, 

Β.Φαξακνπνύινπ. 

Σηζηνβάξε Δπαλζία – Πξόεδξνο Γ.Κ. Καζηνξηάο 
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