
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ  

ΓΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ.: 22694/24-10-2018 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ηο πραθηηθό ηες σπ’ αρηζ. 20/2018 Σαθηηθής σλεδρίαζες ηοσ  

Γεκοηηθού σκβοσιίοσ Καζηορηάς. 

 

Σηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα Παραζθεσή 19 Οθηωβρίοσ 2018 θαη ώξα 

18:30, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. 

πξση.: 21759/15-10-2018 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 : 24 

1.  Τόκνπ Ησάλλεο - Πξόεδξνο Γ.Σ. 

2.  Παπαδεκεηξίνπ Λεσλίδαο - Αληηδήκαξρνο 
 3.  Λίηζθαο Γηνλύζηνο - Αληηδήκαξρνο 

4.  Καπξήο Γεκήηξηνο - Αληηδήκαξρνο 

 5.  Σηεξγηόπνπινο Δπάγγεινο - Αληηδήκαξρνο 

6.  Σηνύκπαο Αληώληνο - Αληηδήκαξρνο 

7.  Πεηζάιληθνπ Άλλα - Αληηδήκαξρνο 

8.  Αλησληάδεο Κσλζηαληίλνο - Αληηδήκαξρνο 

9.  Φσηηάδεο Νηθόιανο 

10.  Τέξςεο Αζαλάζηνο 

11.  Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο 

12.  Πεηξόπνπινο Γεκήηξηνο 

13.  Βαζηιεηάδεο Γεώξγηνο 

14.  Ληάλνο Σσθξάηεο 

 15.  Γακηαλνύ Φξήζηνο 

16.  Σαλαιίδεο Γεώξγηνο 

17.  Σηπιηάδεο Γεκήηξηνο 

18.  Εήζεο Λάδαξνο 

 19.  Φνπιηξάο Σηπιηαλόο 

20.  Παξραξίδεο Φξήζηνο 

21.  Τόζθνο Πέηξνο 

22.  Βειιίδεο Βαζίιεηνο 
 23.  Καξαπαηζαθίδεο Νηθόιανο 
 24.  Φαξακνπνύινπ Βαζηιηθή 
  

ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ : 17

1.  Μπισλάο Θεόδσξνο 

2.  Κσηνύιαο Γεκήηξηνο 

 3.  Μπηληάθνο Μηραήι 

4.  Αλησλίνπ Μαιακαηή 

5.  Γάγγαο Παλαγηώηεο 

6.  Μπακπάθνο Γεώξγηνο 

7.  Φαηδεζπκεσλίδεο Δκκαλνπήι 

 8.  Θενδνζόπνπινο Ηάθσβνο 

9.  Υθαληίδεο Γακηαλόο 

10.  Πεηθαλάο Γεώξγηνο 

11.  Τζατξίδεο Αιέμαλδξνο 

12.  Μνπηίδεο Γεκήηξηνο 

13.  Ησζεθίδνπ – Παπαδνπνύινπ Άλλα 

14.  Βαζηιεηάδεο Νηθόιανο 

15.  Αζαλαζίνπ Αζαλάζηνο 

16.  Κνπκπάλε Βαζηιηθή 

 17.  Καξαληθνιόπνπινο Αζαλάζηνο 

 

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

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

ΠΑΡΟΤΑ : Σηζηνβάξε Δπαλζία – Πξόεδξνο Γ. Κ. Καζηνξηάο 

ΑΠΟΝΣΔ: 

1. Πεηξίδεο Φξήζηνο – Πξόεδξνο Τ.Κ. Λεύθεο 

2. Πξνθνπίδεο Αζαλάζηνο – Πξόεδξνο Τ.Κ. Βαζηιεηάδαο 

3. Γάθεο Φξήζηνο – Δθπξόζσπνο Τ.Κ. Κιεηζνύξαο 
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ΠΑΡΩΝ ν Γήκαξρνο Καζηνξηάο Αλέζηεο Αγγειήο. 

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

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Σεκεηώλεηαη όηη: 

Από ηε ζπλεδξίαζε απνρώξεζε κε ηελ άδεηα ηνπ Πξνέδξνπ ε Γεκνηηθή Σύκβνπινο θα 

Φαξακνπνύινπ Βαζηιηθή, κεηά ηε ζπδήηεζε ησλ πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο ζεκάησλ. 

 

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

ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο: 

 

ΘΔΜΑ 5
ο
 : «Λήψε Καλοληζηηθής Απόθαζες γηα ηελ εθαρκογή κολίκωλ θσθιοθορηαθώλ 

ρσζκίζεωλ (θαηαθόρσθε θαη ορηδόληηα ζήκαλζε) ζηελ είζοδο ηες Σ. Κ. 

Λεύθες ηοσ Γήκοσ Καζηορηάς». 

 

Αρηζκός Απόθαζες : 340/18 

 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ 

ηνπ ΓΣ ηελ ππ’ αξηζ. 41/2018 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο κε ζέκα: «Ειζήγηζη προς 

ηο Δημοηικό Σσμβούλιο για λήψη κανονιζηικής απόθαζης μονίμων κσκλοθοριακών ρσθμίζεων για ηη 

διαμόρθωζη ηης ειζόδοσ ηης Τ. Κ. Λεύκης», ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

Αριιμόσ Απόφαςησ : 41/18 
Ο Πρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το ανωτζρω κζμα, ζκεςε υπόψθ των μελϊν τθσ Επιτροπισ 

Ποιότθτασ Ηωισ: 
Α) Σθν από 23/07/2018 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν με κζμα: «Ζγκριςθ μονίμων 

κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων για τθ διαμόρφωςθ τθσ ειςόδου τθσ Σ.Κ. Λεφκθσ» θ οποία ζχει ωσ 
εξισ: 

1 Ανάλυςη Υπάρχουςασ Κατάςταςησ 
Θ Σοπικι κοινότθτα Λεφκθσ είναι Οικιςμόσ του πρϊθν διμου Αγίασ Σριάδοσ και ζχει πλθκυςμό 

ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011, 379 κατοίκουσ. Είναι οικιςμόσ προχφιςτάμενοσ του 1923 με 
χριςθ γθσ, τθ γενικι κατοικία. Ζχει οριοκετθκεί με τθν υπ’ αρικμ. ΚΟ/ΟΘΚ/755/2-4-1986 (ΦΔΚ 
632Γϋ/6-8-1986) απόφαςθ Νομάρχθ Καςτοριάσ. Σο νοτιοδυτικό όριο του οικιςμοφ είναι θ Ε.Ο. 
Καςτοριάσ- Κορομθλιάσ (Πρωτεφον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Ε19). 

Μετά τθν καταςκευι του κάκετου άξονα τθσ Εγνατίασ Οδοφ προσ Κρυςταλλοπθγι αλλά και τθν 
Εκνικι Οδό 15 προσ Κορζςτεια (Κόμβοσ Κορομθλιάσ – Διαςταφρωςθ Απόςκεπου (Χάνι Μπιρίκι), 
Διαςταφρωςθ με Εκ. Ο. 9)), οι κυκλοφοριακοί φόρτοι επί τθσ οδοφ περιορίςτθκαν κακϊσ γίνεται 
χριςθ τθσ Επ. Ο. μόνο από όςουσ επικυμοφν να κινθκοφν από τθ Δ.Κ. Μανιάκων προσ τθν Σ.Κ. 
Λεφκθσ και τθν Σ.Κ. Κορομθλιάσ που είναι ςτθ ςυνζχεια. 
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το ςχζδιο Π1 παρουςιάηεται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ Σα κυκλοφοριακά χαρακτθριςτικά ςτθν 
είςοδο του Οικιςμοφ είναι τα εξισ: 

 χετικά πολλζσ ςτρζφουςεσ κινιςεισ (ςφνολο 17)

 
 Πολφ χαμθλοί κυκλοφοριακοί φόρτοι, ανεπαρκισ ςιμανςθ. 

 Πολφ χαμθλό επίπεδο αςφάλειασ ςτθν κίνθςθ οχθμάτων αλλά και των πεηϊν. 

 Αιςκθτικι υποβάκμιςθ τθσ περιοχισ ειςόδου. 
 

Παρ’ ότι οι κυκλοφοριακοί φόρτοι δεν είναι ικανοί να υποδείξουν τθν ανάγκθ μιασ νζασ 
γεωμετρικισ επίλυςθσ του κόμβου είναι απαραίτθτο να επαναςχεδιαςτεί κυκλοφοριακά και 
γεωμετρικά, με γνϊμονα τθν απλοφςτευςθ των κινιςεων, τθν ορκολογικι χριςθ των 
κοινοχριςτων χϊρων, τθ βελτίωςθ του οδικοφ περιβάλλοντοσ για τα οχιματα και τουσ χριςτεσ 
τθσ οδοφ κακϊσ και τθν αιςκθτικι αναβάκμιςι του. 

 
2 Περιγραφθ πρόταςησ διαμόρφωςησ 

το ςχζδιο Π-2.2 που ςυνοδεφει τθν παροφςα Σεχνικι Ζκκεςθ παρουςιάηεται ςχεδιαςτικά θ 
προτεινόμενθ λφςθ αναδιαμόρφωςθσ τθσ ειςόδου τα Σ.Κ. Λεφκθσ. 

 
Περιγραφικά, θ πρόταςθ περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
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 Προτεραιότθτα ςτισ κινιςεισ ειςόδου και εξόδου προσ τον οικιςμό δθμιουργϊντασ αςφάλεια 
ςτθν ςυμβολι με τθν Ε.Ο. 

 Ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ με προτεραιότθτα ςτισ δεξιζσ κινιςεισ. 

 Δθμιουργία πεηοδρομίων και διαβάςεων για τθν αςφάλεια των πεηϊν και τθν ακριβι κίνθςθ 
οχθμάτων 

 Αιςκθτικι αναβάκμιςθ τθσ ειςόδου το οικιςμοφ κακϊσ το πλακόςτρωτο δθμιουργεί 
δυνατότθτεσ αναψυχισ και με τθν τοποκζτθςθ κατάλλθλου φωτιςμοφ δθμιουργοφνται 
αςφαλισ κινιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ νφκτασ. 
 

Θ λφςθ που περιγράφεται ςτα παραπάνω, εξαςφαλίηει ςθμαντικι κυκλοφοριακι βελτίωςθ για 
τθν εξυπθρζτθςθ όλων των χρθςτϊν τθσ οδοφ, και ταυτόχρονα αναβακμίηει αιςκθτικά τθν 
ςυγκεκριμζνθ περιοχι μετατρζποντάσ τθν ςε πόλο ζλξθσ των κατοίκων και επιςκεπτϊν τθσ 
περιοχισ. 

 
Για τθν υλοποίθςθ τθσ ρφκμιςθσ κα τοποκετθκοφν: 
 
Α) Κατακόρυφθ ςιμανςθ: 

1. Σζςςερισ (-4-) ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ (Ρ - 2)Τποχρεωτικι διακοπι πορείασ. 
2. Δφο (-2-) ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ(P-7)Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε όλα τα οχιματα. 
3. Δφο (-2-) ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ(Ρ - 52δ)Τποχρεωτικι διζλευςθ μόνο από τθ δεξιά πλευρά 

τθσ νθςίδασ ι του εμποδίου. 
4. Δυο  (-2-) ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ(Ρ - 32)Θ μζγιςτθ ταχφτθτα περιορίηεται ςτον 

αναγραφόμενο αρικμό των 50 χλμ/ϊρα. 
5. Δφο (-2-) πινακίδεσ (K - 15)Κίνδυνοσ λόγω διάβαςθσ πεηϊν. 

 
Β) Οριηόντια ςιμανςθ: 

1. Δφο διαγραμμιςμζνεσ διαβάςεισ και ηζβρα ειςόδου. 
 
Β) Σθν υπ’ αρικ. 08/2018 απόφαςθ τθσ Σ.Κ. Λεφκθσ, το ςυμβοφλιο τθσ οποίασ γνωμοδοτεί κετικά 

ωσ προσ τθν ζγκριςθ μονίμων κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων για τθ διαμόρφωςθ ειςόδου Σ.Κ. 
Λεφκθσ. 
 

Θ Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ αφοφ ζλαβε υπόψθ τισ διατάξεισ του άρκρου 73 του 
Ν.3852/2010, όλα τα παραπάνω, το γεγονόσ ότι δεν υποβλικθκε καμία παρατιρθςθ ι πρόταςθ 
κατά τθ διάρκεια τθσ θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ που προθγικθκε τθσ ςυνεδρίαςθσ και ζπειτα 
από διαλογικι ςυηιτθςθ 
α  π  ο  φ  α  ς  ί  ζ  ε  ι  ο  μ  ό  φ  ω  ν  α  
Γνωμοδοτεί κετικά προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο για τθ λιψθ κανονιςτικισ απόφαςθσ ςχετικά για 
τθν εφαρμογι των μονίμων κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων για τθ διαμόρφωςθ τθσ ειςόδου τθσ Σ. Κ. 
Λεφκθσ, όπωσ απεικονίηεται ςτο ςχετικό ζγγραφο του ειςθγθτικοφ μζρουσ, ωσ εξισ: 

 
Α) Για τθν κατακόρυφθ ςιμανςθ κα τοποκετθκοφν: 

 τζςςερισ (4) ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ (Ρ-2) Τποχρεωτικι διακοπι πορείασ 

 δφο (2) ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ (P-7) Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε όλα τα οχιματα 

 δφο (2) ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ (Ρ-52δ) Τποχρεωτικι διζλευςθ μόνο από τθ δεξιά πλευρά τθσ 
νθςίδασ ι του εμποδίου 

 δυο (2) ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ (Ρ-32) Θ μζγιςτθ ταχφτθτα περιορίηεται ςτον αναγραφόμενο 
αρικμό των 50 χλμ/ϊρα 

 δφο (2) πινακίδεσ (K-15) Κίνδυνοσ λόγω διάβαςθσ πεηϊν 
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Β) Για τθν οριηόντια ςιμανςθ κα τοποκετθκοφν: 

 δφο διαγραμμιςμζνεσ διαβάςεισ και ηζβρα ειςόδου. 
 

Θ παροφςα ζλαβε αφξοντα αρικμό: 41/2018. 
 

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 

 

αποθαζίδεη   οκόθωλα  

 

Γέρεηαη ηελ αξηζ. 41/2018 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο σο έρεη θαη εθδίδεη 

Καλνληζηηθή Απόθαζε  γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κνλίκσλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηελ  είζνδν 

ηεο Τ. Κ. Λεύθεο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, όπνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ θαηαθόξπθα θαη νξηδόληηα κέζα 

ζήκαλζεο, (όπσο απεηθνλίδνληαη ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ εηζεγεηηθνύ κέξνπο ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο) θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

Α) Γηα ηελ θαηαθόξπθε ζήκαλζε ζα ηνπνζεηεζνύλ: 

 ηέζζεξηο (4) ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο (Ρ-2) Υπνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο 

 δύν (2) ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο (P-7) Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε όια ηα νρήκαηα 

 δύν (2) ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο (Ρ-52δ) Υπνρξεσηηθή δηέιεπζε κόλν από ηε δεμηά πιεπξά ηεο 

λεζίδαο ή ηνπ εκπνδίνπ 

 δπν (2) ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο (Ρ-32) Ζ κέγηζηε ηαρύηεηα πεξηνξίδεηαη ζηνλ αλαγξαθόκελν 

αξηζκό ησλ 50 ρικ/ώξα 

 δύν (2) πηλαθίδεο (K-15) Κίλδπλνο ιόγσ δηάβαζεο πεδώλ 

 

Β) Γηα ηελ νξηδόληηα ζήκαλζε ζα ηνπνζεηεζνύλ: 

 δύν δηαγξακκηζκέλεο δηαβάζεηο θαη δέβξα εηζόδνπ. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό : 340/18 

 

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

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

Ιωάλλες Σόκοσ 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

Ν. Καηζηακάθε 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

Λ.Παπαδεκεηξίνπ, Γ.Λίηζθαο, Γ.Καπξήο, 

Δ.Σηεξγηόπνπινο, Α.Σηνύκπαο, Ά.Πεηζάιληθνπ, 

Κ.Αλησληάδεο, Ν.Φσηηάδεο, Α.Τέξςεο, 

Γ.Παπαδόπνπινο, Γ.Πεηξόπνπινο, Γ.Βαζηιεηάδεο, 

Σ.Ληάλνο, Φ.Γακηαλνύ, Γ.Σαλαιίδεο, Γ.Σηπιηάδεο, 

Λ.Εήζεο, Σ.Φνπιηξάο, Φ.Παξραξίδεο, Π.Τόζθνο, 

Β.Βειιίδεο, Ν.Καξαπαηζαθίδεο. 

 

ΑΔΑ: ΩΘΖΣΩΕΥ-ΖΧ4


		2018-10-24T13:51:00+0300
	Athens




