
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 5109/28-03-2019 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 04/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. 

 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00, 

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

4804/22-03-2019 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 : 21 

1.  Τόμου Ιωάννης - Πρόεδρος Δ.Σ. 

2.  Παπαδημητρίου Λεωνίδας - Αντιδήμαρχος 
 3.  Λίτσκας Διονύσιος - Αντιδήμαρχος 
 4.  Στεργιόπουλος Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

5.  Στούμπας Αντώνιος - Αντιδήμαρχος 

6.  Πετσάλνικου Άννα - Αντιδήμαρχος 

7.  Αντωνιάδης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος 

8.  Φωτιάδης Νικόλαος 

9.  Τέρψης Αθανάσιος 

 10.  Παπαδόπουλος Γεώργιος 

11.  Πετρόπουλος Δημήτριος 

12.  Λιάνος Σωκράτης 
 13.  Μπινιάκος Μιχαήλ 

 14.  Σαναλίδης Γεώργιος 

15.  Στυλιάδης Δημήτριος 

16.  Αντωνίου Μαλαματή 

17.  Δάγγας Παναγιώτης 

18.  Φουλιράς Στυλιανός  

 19.  Μουτίδης Δημήτριος 
 20.  Καραπατσακίδης Νικόλαος 

21.  Αθανασίου Αθανάσιος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΥΣΕΣ : 20

1.  Καπρής Δημήτριος - Αντιδήμαρχος 

2.  Μυλωνάς Θεόδωρος 

3.  Βασιλειάδης Γεώργιος 

4.  Κωτούλας Δημήτριος 
 5.  Δαμιανού Χρήστος 

6.  Ζήσης Λάζαρος 

 7.  Μπαμπάκος Γεώργιος 

 8.  Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ 

 9.  Παρχαρίδης Χρήστος 

10.  Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος 

11.  Υφαντίδης Δαμιανός 

 

12.  Πετκανάς Γεώργιος 

13.  Τόσκος Πέτρος 

 14.  Τσαϊρίδης Αλέξανδρος 

15.  Ιωσηφίδου – Παπαδοπούλου Άννα 

16.  Βελλίδης Βασίλειος 
 17.  Βασιλειάδης Νικόλαος 

18.  Κουμπάνη Βασιλική 
 19.  Καρανικολόπουλος Αθανάσιος 
 20.  Χαραμοπούλου Βασιλική 
 

 

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

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 

1. Μασκαλίδης Βασίλειος – Πρόεδρος Δ. Κ. Μεσοποταμίας 

2. Μιχαλόπουλος Ναούμ – Πρόεδρος Τ. Κ. Δισπηλιού 
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ΑΠΟΥΣΑ/ΑΠΩΝ : 

1. Σιστοβάρη Ευανθία – Πρόεδρος Δ. Κ. Καστοριάς 

2. Τσίκος Θεόδωρος – Εκπρόσωπος Τ. Κ. Ιεροπηγής  

 

ΠΑΡΩΝ ο Δήμαρχος Καστοριάς Ανέστης Αγγελής. 

 

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

την τήρηση των πρακτικών. 

Σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι  ό τ ι :  

Α) Τα θέματα 7
ο
, 25

ο
 και 34

ο
 της ημερήσιας διάταξης προτάχθηκαν και συζητήθηκαν με τη σειρά 

μετά το 2
ο
 θέμα. 

Β) Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν με την άδεια του Προέδρου: 

 ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Πετρόπουλος, μετά τη συζήτηση του 11
ου

 θέματος 

 ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Μπινιάκος, μετά τη συζήτηση του 24
ου

 θέματος. 

 

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

της ημερησίας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
 : «Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για τη λήψη μέτρων προστασίας και ρύθμισης 

κυκλοφορίας, σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου στη Δ. Κ. Καστοριάς, λόγω 

κατάρρευσης διατηρητέου κτίσματος». 

 

Αριθμός Απόφασης : 64/19 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του 

ΔΣ την υπ’ αριθ. 6/19 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Εισήγηση προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για τη λήψη μέτρων προστασίας και 

ρύθμισης κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου, στη Δ. Κ. Καστοριάς, λόγω κατάρρευσης 

διατηρητέου κτίσματος», η οποία έχει ως εξής: 

 
Αριθμός Απόφασης : 06/19 

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

A) την από 19-12-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, με θέμα «Ρύθμιση κυκλοφορίας (απαγόρευση) 
σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου πόλης Καστοριάς» η οποία έχει ως εξής: 

ΣΧΕΤ.: (α) η με αριθμ 471 /23-7-2018 απόφαση Δημάρχου 
            (β) Τα 24/15-01-2018 και ΟΙΚ 1527/29-06-2018 έγγραφα της ΥΔΟΜ 
            (γ) Η 2374/05-11-2018 έγκριση εκτέλεσης εργασιών της ΥΔΟΜ 
            (δ) Η 18091/03-09-2018 σύμβαση του έργου: "Μέτρα προστασίας κοινώς ή          
                 επικινδύνως ετοιμόρροπων διατηρητέων ή μη κτισμάτων" με Α.Μ. 12/2018 
            (ε) Η ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/547461/56390/4807 απόφαση έγκρισης καθαίρεσης  
                 τμημάτων διατηρητέου 

Με την (α) σχετ. απόφαση Δημάρχου εφαρμόστηκε «Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας – 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου κατά την διάρκεια παρεμβάσεων – λήψης 
μέτρων προστασίας από κατάρρευση, διατηρητέου κτίσματος πόλης Καστοριάς». 

Ύστερα από το (β) σχετικό και την (γ) σχετική έγκριση, υλοποιήθηκαν – στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 
Υπηρεσίας μας και της (δ) σχετικής σύμβασης – από τον Ανάδοχο του έργου: "Μέτρα προστασίας κοινώς ή 
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επικινδύνως ετοιμόρροπων διατηρητέων ή μη κτισμάτων" (Α.Μ. 12/2018) τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας 
για την προστασία των περιοίκων, λόγω επικινδυνότητας του διατηρητέου «Αρχοντικό Σαχίνη». Τα 
ληφθέντα - εγκεκριμένα - σύμφωνα με τα παραπάνω μέτρα είναι τα απολύτως αναγκαία για τη 
διασφάλιση της αποσόβησης του κινδύνου, παράλληλα δε επιτυγχάνεται η «πεζή» διέλευση από την οδό 
Χριστοπούλου. 

Επιπλέον άμεσα θα εξασφαλιστεί επαρκής φωτισμός ασφαλείας με την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 
στην υφιστάμενη κατασκευή, ενώ η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου, έχει θέσει όρους προς τον υπεύθυνο 
ιδιοκτήτη για την εκτέλεση των εργασιών καθαίρεσης (φωτογραφική, σχεδιαστική αποτύπωση 
υφιστάμενης κατάστασης, φύλαξη υλικών κ.λ.π.). 
 
Επειδή μετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω ενεργειών διαπιστώνεται ότι: 

I. Το απομένον πλάτος του δρόμου δεν είναι επαρκές για την διέλευση οχημάτων στην θέση του 
διατηρητέου, 

II. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο παραπάνω τμήμα της οδού Χριστοπούλου είναι συνάρτηση της 
άρσης των μέτρων αποσόβησης του κινδύνου τα οποία εξαρτώνται από τις παρεμβάσεις στο 
διατηρητέο κτίριο (καθαιρέσεις τμημάτων, ανακατασκευή κλπ) με απροσδιόριστο χρόνο υλοποίησης 
τους. 

 

Προτείνεται η λήψη απόφασης για την απαγόρευση της κυκλοφορίας και συγκεκριμένα: 

1. αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Χριστοπούλου στο ύψος της οδού Ηφαιστίωνος 
με πινακίδα απαγόρευσης Ρ-7 και υποχρεωτικής κίνησης αριστερά Ρ-50α και εκτροπή της κυκλοφορίας 
προς την λεωφόρο Νίκης. 

2. επιπλέον σήμανση για την αποτροπή εισόδου οχημάτων στην οδό Χριστοπούλου -που είναι μονόδρομος 
-, στο ύψος της οδού Ολυμπιάδος με πινακίδα Ρ-28. 

 
Β) την υπ’ αριθ. 13/2019 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς, το συμβούλιο της οποίας 

γνωμοδοτεί θετικά επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στη ρύθμιση 
κυκλοφορίας (απαγόρευση) σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου στη Δ.Κ. Καστοριάς. 

 
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 έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για τη λήψη μέτρων 
προστασίας και ρύθμισης κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου, στη Δ. Κ. Καστοριάς, λόγω 
κατάρρευσης του διατηρητέου Αρχοντικού Σαχίνη και συγκεκριμένα προτείνεται: 
 
1. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Χριστοπούλου, από το ύψος της συμβολής της με 

την οδό Ηφαιστίωνος και μετά. Στο σημείο θα τοποθετηθούν δύο πινακίδες: Ρ-7 (Απαγορεύεται η 
είσοδος σε όλα τα οχήματα) και Ρ-50α (Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά), για 
την εκτροπή της κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Νίκης. 

2. Αποτροπή εισόδου οχημάτων στην οδό Χριστοπούλου -που είναι μονόδρομος. Στη συμβολή της οδού 
Ολυμπιάδος με την οδό Χριστοπούλου θα τοποθετηθεί πινακίδα Ρ-28 (Απαγορεύεται η αριστερή 
στροφή). 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό: 06/19. 

 

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 
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αποφασίζει   ομόφωνα  

 

Εκδίδει κανονιστική απόφαση για τη λήψη μέτρων προστασίας και ρύθμισης κυκλοφορίας σε 

τμήμα της οδού Χριστοπούλου στη Δ. Κ. Καστοριάς, λόγω κατάρρευσης διατηρητέου κτίσματος, 

και συγκεκριμένα: 
 

1. Αποκλείεται η κυκλοφορία οχημάτων επί της οδού Χριστοπούλου, από το ύψος της συμβολής 

της με την οδό Ηφαιστίωνος και μετά. 

Στο σημείο θα τοποθετηθούν δύο πινακίδες: Ρ-7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) 

και Ρ-50α (Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά), για την εκτροπή της 

κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Νίκης. 

2. Αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην οδό Χριστοπούλου -που είναι μονόδρομος. 

Στη συμβολή της οδού Ολυμπιάδος με την οδό Χριστοπούλου θα τοποθετηθεί πινακίδα Ρ-28 

(Απαγορεύεται η αριστερή στροφή). 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 64/19 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Ιωάννης Τόμου 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Ν. Κατσιαμάκη 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λ.Παπαδημητρίου, Δ.Λίτσκας, Ε.Στεργιόπουλος, 

Α.Στούμπας, Ά.Πετσάλνικου, Κ.Αντωνιάδης, Ν.Φωτιάδης, 

Α.Τέρψης, Γ.Παπαδόπουλος, Δ.Πετρόπουλος, Σ.Λιάνος, 

Μ.Μπινιάκος, Γ.Σαναλίδης, Δ.Στυλιάδης, Μ.Αντωνίου, 

Π.Δάγγας, Σ.Φουλιράς, Δ.Μουτίδης, Ν.Καραπατσακίδης, 

Α.Αθανασίου. 
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