
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ  

ΓΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ.: 26642/30-11-2018 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ηο πραθηηθό ηες σπ’ αρηζ. 23/2018 Σαθηηθής σλεδρίαζες ηοσ  

Γεκοηηθού σκβοσιίοσ Καζηορηάς. 

 

ηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα Σρίηε 27 Νοεκβρίοσ 2018 θαη ώξα 18:00, 

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

26030/23-11-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ εηδηθό 

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

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

ζέκαηα:  

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

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

πκβνύισλ ήηαλ:  
 

ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ : 24 

1.  Σόκνπ Ησάλλεο - Πξόεδξνο Γ.. 

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

4.  Καπξήο Γεκήηξηνο - Αληηδήκαξρνο 

 5.  ηεξγηόπνπινο Δπάγγεινο - Αληηδήκαξρνο 

6.  ηνύκπαο Αληώληνο - Αληηδήκαξρνο 

7.  Πεηζάιληθνπ Άλλα - Αληηδήκαξρνο 

8.  Αλησληάδεο Κσλζηαληίλνο - Αληηδήκαξρνο 

9.  Φσηηάδεο Νηθόιανο 

10.  Σέξςεο Αζαλάζηνο 

11.  Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο 

12.  Ληάλνο σθξάηεο 

 

13.  Γακηαλνύ Υξήζηνο 

14.  αλαιίδεο Γεώξγηνο 

15.  ηπιηάδεο Γεκήηξηνο 

16.  Αλησλίνπ Μαιακαηή 

17.  Εήζεο Λάδαξνο 

 18.  Γάγγαο Παλαγηώηεο 

19.  Φνπιηξάο ηπιηαλόο 

20.  Πεηθαλάο Γεώξγηνο 

21.  Σόζθνο Πέηξνο 

22.  Ησζεθίδνπ – Παπαδνπνύινπ Άλλα 

23.  Βειιίδεο Βαζίιεηνο 
 24.  Αζαλαζίνπ Αζαλάζηνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ : 17

1.  Πεηξόπνπινο Γεκήηξηνο 

2.  Μπισλάο Θεόδσξνο 

3.  Βαζηιεηάδεο Γεώξγηνο 

4.  Κσηνύιαο Γεκήηξηνο 

 5.  Μπηληάθνο Μηραήι 

6.  Μπακπάθνο Γεώξγηνο 

7.  Υαηδεζπκεσλίδεο Δκκαλνπήι 

 8.  Παξραξίδεο Υξήζηνο 

9.  Θενδνζόπνπινο Ηάθσβνο 

10.  Τθαληίδεο Γακηαλόο 

11.  Σζατξίδεο Αιέμαλδξνο 

12.  Μνπηίδεο Γεκήηξηνο 

13.  Βαζηιεηάδεο Νηθόιανο 

14.  Καξαπαηζαθίδεο Νηθόιανο 
 15.  Κνπκπάλε Βαζηιηθή 

 16.  Καξαληθνιόπνπινο Αζαλάζηνο 

17.  Υαξακνπνύινπ Βαζηιηθή 
 

 

Από ηνπο Προέδροσς θαη Δθπροζώποσς ηφλ Γεκοηηθώλ θαη Σοπηθώλ Κοηλοηήηφλ, θιήζεθαλ 

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

ΠΑΡΩΝ :  

1. Γάθεο Υξήζηνο – Δθπξόζσπνο Σ. Κ. Κιεηζνύξαο 

ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΑ : 

1. ηζηνβάξε Δπαλζία – Πξόεδξνο Γ. Κ. Καζηνξηάο 

ΑΔΑ: Ω9ΤΒΩΕΥ-8ΩΗ



 

2. Βαζηιεηάδεο Δπζηάζηνο – Πξόεδξνο Γ. Κ. Μαληάθσλ 

3. Γνπγνύζεο Γεκήηξηνο – Πξόεδξνο Σ. Κ. Κνξεζνύ 

4. Σξηαληαθύιινπ Υαξάιακπνο – Πξόεδξνο Σ. Κ. Μαπξνρσξίνπ 

5. Παπαζσκάο σηήξηνο – Πξόεδξνο Σ. Κ. Σνηρηνύ 

6. Ησάλλνπ Ησάλλεο – Πξόεδξνο Σ. Κ. Ληζηάο 

 

ΠΑΡΩΝ ν Γήκαξρνο Καζηνξηάο Αλέζηεο Αγγειήο. 

 

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

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

εκεηώλεηαη όηη: 

Α) Σν 18
ο
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ην 4

ο
 ζέκα. 

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

 νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Πέηξνο Σόζθνο θαη θα Άλλα Ησζεθίδνπ – Παπαδνπνύινπ, 

κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο θαη 

 ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Βαζίιεηνο Βειιίδεο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 13
νπ

 ζέκαηνο. 

 

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

ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο: 

 

ΘΔΜΑ 14
ο
 : «Έθδοζε Καλοληζηηθής Απόθαζες γηα ιήυε προζφρηλώλ κέηρφλ ρύζκηζες 

θσθιοθορίας θαηά ηης εθδειώζεης ηφλ "Ραγθοσηζαρηώλ" ζηης 6-7-8/1/2019». 

 

Αρηζκός Απόθαζες : 386/18 

 

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

Γ ηελ ππ’ αξηζ. 48/2018 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο κε ζέκα: «Δηζήγεζε πξνο ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην γηα έθδνζε ή κε Καλνληζηηθήο Απόθαζεο γηα ηε ιήςε πξνζσξηλώλ κέηξσλ 

ξύζκηζεο θπθινθνξίαο θαηά ηηο εθδειώζεηο ησλ "Ραγθνπηζαξηώλ" ζηηο 6-7-8/1/2019», ε νπνία έρεη 

σο εμήο: 

 

Αρηζκός απόυασες : 48/2018 

 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 

Εσήο: 

α) ηελ από 31-10-2018 Σερληθή κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, πνπ αθνξά ζην ζρεδηαζκό ησλ 

απαηηνύκελσλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εθδειώζεσλ ηνπ 

παηξνπαξάδνηνπ εζίκνπ «Καζηνξηαλά Ραγθνπηζάξηα» πνπ ζα ιάβεη ρώξα ζηηο 6, 7 & 8 

Ηαλνπαξίνπ 2019. 

β) ηελ ππ’ αξηζ. 69/2018 απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην 

ζπκβνύιηό ηεο γλσκνδνηεί ζεηηθά ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Καζηνξηάο, πνπ αθνξά ζην ζρεδηαζκό ησλ απαηηνύκελσλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ γηα 

ηελ δηεμαγσγή ησλ εθδειώζεσλ ηνπ παηξνπαξάδνηνπ εζίκνπ «Καζηνξηαλά Ραγθνπηζάξηα» πνπ ζα 

ιάβεη ρώξα ζηηο 6, 7 & 8 Ηαλνπαξίνπ 2019. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

ΑΔΑ: Ω9ΤΒΩΕΥ-8ΩΗ



 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο 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 υ α σ ί δ ε η  ο κ ό υ ω λ α 

 

Γλσκνδνηεί ζεηηθά πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηε ιήςε Καλνληζηηθήο Απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ απαηηνύκελσλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ –ζύκθσλα κε όζα πεξηγξάθνληαη ζηε 

ζρεηηθή κειέηε ηεο Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ– γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ εθδειώζεσλ ηνπ παηξνπαξάδνηνπ 

εζίκνπ «Καζηνξηαλά Ραγθνπηζάξηα» πνπ ζα ιάβεη ρώξα επί ησλ νδώλ Ηνπζηηληαλνύ & Μεηξνπόιεσο 

έσο ηελ πιαηεία Οκνλνίαο, ζηηο 6, 7 & 8 Ηαλνπαξίνπ 2019. 

 

πγθεθξηκέλα: 

Α) Γηα της 6 & 7 Ιαλοσαρίοσ 2019, από ώξα 17:00 έσο ην πέξαο ησλ εθδειώζεσλ: 

Απαγόξεπζε θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, επί ηεο νδνύ Μεηξνπόιεσο από ηε ζπκβνιή 

ηεο κε ηελ νδό Γηνηθεηεξίνπ (πιαηεία Γαβάθε) έσο θαη ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Βαιαιά (πιαηεία 

Οκνλνίαο) πιελ Νοσοθοκεηαθώλ θαη οτεκάτωλ έθταθτες αλάγθες. 

Ζ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ζηελ πεξηνρή ζα δηνρεηεύεηαη δηα κέζνπ ηνπ θπθιηθνύ θόκβνπ ηεο 

πιαηείαο Γαβάθε, από ηηο νδνύο 3
εο

 επηεκβξίνπ θαη Θ. Κνινθνηξώλε πξνο Α. Κνκλελνύ θαη 

Ηνπζηηληαλνύ. 

Β) Γηα τελ εκέρα τες παρέιασες 08-01-2019, από ώξα 14:00 κκ. έσο ην πέξαο ηεο εθδήισζεο: 

Απαγόξεπζε θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ επί ησλ νδώλ Ηνπζηηληαλνύ θαη 

Μεηξνπόιεσο θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ πιαηεία Μαθεδνλνκάρσλ (ζπγθέληξσζε θαξλαβαιηζηώλ) 

έσο ηελ πιαηεία Οκνλνίαο (πέξαο εθδήισζεο), πιελ Νοσοθοκεηαθώλ θαη οτεκάτωλ έθταθτες 

αλάγθες. 

Δπηπιένλ, απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία ζε όιεο ηηο νδνύο πνπ ζπκβάινπλ κε ηηο νδνύο Ηνπζηηληαλνύ 

θαη Μεηξνπόιεσο: 

 Οξεζηείσλ 

 Α. Κνκλελνύ 

 Θ. Κνινθνηξώλε 

 3
εο

 επηεκβξίνπ 

 Βαιαιά 

 Ρ. Φεξαίνπ θαζώο θαη ζηελ 

 Πιαηεία Αθ. Δκκαλνπήι (πεξηνρή Νηνιηζό) 

Δπίζεο, θαηά ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα θαζνξίδεηαη ε νδόο Θσκαΐδνο – Ληκπαλίαο – Μάλνπ σο 

νδόο δηπιήο θαηεύζπλζεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη απαγνξεύεηαη ε ζηάζκεπζε. 

Ζ έιεπζε νρεκάησλ από ηελ πεξηνρή ηεο Υιόε - Φνπληνπθιή, ζα γίλεηαη κε παξάθακςε από ηελ 

νδό Οξεζηείσλ, κέζσ Καιιηζέαο, πξνο εκαηνδόηε Γξάκκνπ – Μ. Αιεμάλδξνπ. 

Όπνπ απαηηνύληαη απαγνξεύζεηο/παξαθάκςεηο θπθινθνξίαο ζα ηνπνζεηνύληαη θάγθεια 

αζθαιείαο, πιαζηηθά ζηεζαία ή πιαζηηθνί θώλνη, ζα γίλεηαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο ππνρξεσηηθήο 

πνξείαο πξνο ηε λέα θαηεύζπλζε θαη ζα ππάξρεη ζεκαηνθόξνο γηα ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ησλ 

νδεγώλ, επεηδή ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζα θνξηηζηνύλ θπθινθνξηαθά. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό: 48/2018. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ θαη όια ηα 

αλσηέξσ 

 

 

ΑΔΑ: Ω9ΤΒΩΕΥ-8ΩΗ



 

αποθαζίδεη   οκόθφλα  

 

Δθδίδεη Καλνληζηηθή Απόθαζε γηα ηελ εθαξκνγή θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εθδειώζεσλ «Ραγθνπηζάξηα 2019», πνπ ζα ιάβνπλ ρώξα ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Καζηνξηάο, σο 

εμήο: 

 

Α) Γηα ηης 6 & 7 Ιαλοσαρίοσ 2019, από ώξα 17:00 έσο ην πέξαο ησλ εθδειώζεσλ: 

Απαγόξεπζε θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, επί ηεο νδνύ Μεηξνπόιεσο από ηε 

ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Γηνηθεηεξίνπ (πιαηεία Γαβάθε) έσο θαη ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό 

Βαιαιά (πιαηεία Οκνλνίαο) πιελ Νοζοθοκεηαθώλ θαη οτεκάηφλ έθηαθηες αλάγθες. 

Ζ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ζηελ πεξηνρή ζα δηνρεηεύεηαη δηα κέζνπ ηνπ θπθιηθνύ θόκβνπ ηεο 

πιαηείαο Γαβάθε, από ηηο νδνύο 3
εο

 επηεκβξίνπ θαη Θ. Κνινθνηξώλε πξνο Α. Κνκλελνύ θαη 

Ηνπζηηληαλνύ. 

Β) Γηα ηελ εκέρα ηες παρέιαζες 08-01-2019, από ώξα 14:00 κκ. έσο ην πέξαο ηεο εθδήισζεο: 

Απαγόξεπζε θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ επί ησλ νδώλ Ηνπζηηληαλνύ θαη 

Μεηξνπόιεσο θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ πιαηεία Μαθεδνλνκάρσλ (ζπγθέληξσζε 

θαξλαβαιηζηώλ) έσο ηελ πιαηεία Οκνλνίαο (πέξαο εθδήισζεο), πιελ Νοζοθοκεηαθώλ θαη 

οτεκάηφλ έθηαθηες αλάγθες. 

Δπηπιένλ, απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία ζε όιεο ηηο νδνύο πνπ ζπκβάινπλ κε ηηο νδνύο 

Ηνπζηηληαλνύ θαη Μεηξνπόιεσο: 

 Οξεζηείσλ 

 Α. Κνκλελνύ 

 Θ. Κνινθνηξώλε 

 3
εο

 επηεκβξίνπ 

 Βαιαιά 

 Ρ. Φεξαίνπ θαζώο θαη ζηελ 

 Πιαηεία Αθ. Δκκαλνπήι (πεξηνρή Νηνιηζό) 

Δπίζεο, θαηά ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα θαζνξίδεηαη ε νδόο Θσκαΐδνο – Ληκπαλίαο – Μάλνπ σο 

νδόο δηπιήο θαηεύζπλζεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη απαγνξεύεηαη ε ζηάζκεπζε. 

Ζ έιεπζε νρεκάησλ από ηελ πεξηνρή ηεο Υιόε - Φνπληνπθιή, ζα γίλεηαη κε παξάθακςε από ηελ 

νδό Οξεζηείσλ, κέζσ Καιιηζέαο, πξνο εκαηνδόηε Γξάκκνπ – Μ. Αιεμάλδξνπ. 

Όπνπ απαηηνύληαη απαγνξεύζεηο/παξαθάκςεηο θπθινθνξίαο ζα ηνπνζεηνύληαη θάγθεια αζθαιείαο, 

πιαζηηθά ζηεζαία ή πιαζηηθνί θώλνη, ζα γίλεηαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο ππνρξεσηηθήο πνξείαο πξνο 

ηε λέα θαηεύζπλζε θαη ζα ππάξρεη ζεκαηνθόξνο γηα ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ησλ νδεγώλ, 

επεηδή ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζα θνξηηζηνύλ θπθινθνξηαθά. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό : 386/18 

 

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

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

Ιφάλλες Σόκοσ 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

Ν. Καηζηακάθε 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

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

Δ.ηεξγηόπνπινο, Α.ηνύκπαο, Ά.Πεηζάιληθνπ, 

Κ.Αλησληάδεο, Ν.Φσηηάδεο, Α.Σέξςεο, 

Γ.Παπαδόπνπινο, .Ληάλνο, Υ.Γακηαλνύ, Γ.αλαιίδεο, 

Γ.ηπιηάδεο, Μ.Αλησλίνπ, Λ.Εήζεο, Π.Γάγγαο, 

.Φνπιηξάο, Γ.Πεηθαλάο, Α.Αζαλαζίνπ. 
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