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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Καστοριάς 

 

Θέμα: Εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε 

δημ. οδό της Δ.Κ. Καστοριάς 

Σχετικό: Το με αρ. πρωτ.: 3048/21-02-2019 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Ν. 

Καστοριάς 

  

 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από επιτόπια 

αυτοψία στις 08/03/2019 στην δημοτική οδό Κωπηλατών (περιοχή Χλόη - Λύκεια) 

της Δ.Κ. Καστοριάς διαπιστώθηκε η υψηλή επικινδυνότητα και η πιθανότητα 

πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, λόγω έλλειψης σήμανσης. Πιο συγκεκριμένα, η 

στάση και στάθμευση Ι.Χ. αυτοκινήτων καθιστά δύσκολη την διέλευση – 

κυκλοφορία οποιονδήποτε άλλων οχημάτων. 

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 2, 16 του Ν. 

3852/07-06-2010 περί της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης καθώς και με το άρθρο 75, 

παρ. Ι, τομέας γ), 4, του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), ο Δήμος 

μας έχει τις αρμοδιότητες για την τοποθέτηση και συντήρηση μέσων σήμανσης και 

υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε από την δημόσια κυκλοφορία να μην 

δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών. 

Δεδομένου της ανωτέρω υφιστάμενης κατάστασης κρίνεται απαραίτητη η 

τοποθέτηση τεσσάρων (4) ρυθμιστικών πινακίδων κυκλοφορίας Ρ-40 περί της 

απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης, οι οποίες θα συνοδεύονται από δύο (2) 

πρόσθετες πινακίδες Πρ-4α (αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-40) και από δύο (2) πρόσθετες 

πινακίδες Πρ-4γ (τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-40) στις συμβολές των δημοτικών οδών 

Λεωφ. Γουναράδων - Κωπηλατών και Κωπηλατών – Οδυσσέα Ελύτη της Δ.Κ. 

Καστοριάς (ως συνημμένο απόσπασμα), με σκοπό να πληροφορούν αυτούς που 

χρησιμοποιούν την οδό για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις, 

προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καλείται να αποφασίσει υπέρ ή κατά του 

προαναφερόμενου θέματος. 
 

Συνημμένα :  

1. Απόσπασμα χάρτη 

 

 

 

Μανιάκοι Καστοριάς  15/03/2019 

 

 

Ο Εισηγητής 

 

 

 

 

Ιωάννης Ν. Τσιτσικλής 

Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

 

 

 

 

Τάσος Παπαδόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. 

 

 

 

 

Ανδρέας Μόκκας  

Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός  

 




