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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

Αξηζ. πξση.: 20737/07-11-2019 

 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ 
ηεο ππ’ αξηζ. 12/2019 Έθηαθηεο πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο. 

 

Σηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα Πέκπηε 7 Ννεκβξίνπ 2019 θαη ώξα 10:00, 

ζπλήιζε ζε έθηαθηε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. 

πξση.: 20489/06-11-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Π.Ε., πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ 

εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απόθαζεο ζην παξαθάησ ζέκα: 

«Λήυη κανονιζηικής απόθαζης για ηην προζφρινή απαγόρεσζη ζηάθμεσζης και κσκλοθορίας 

οτημάηφν ζηην περιοτή ηοσ Μηηροπολιηικού Ναού και ζηην οδό Μανφλάκη, ζηο πλαίζιο ηφν 

εκδηλώζεφν ηοσ εορηαζμού ηης 107
ης

 επεηείοσ Απελεσθέρφζης ηης Καζηοριάς, ηην Κσριακή 10 

Νοεμβρίοσ 2019». 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο, ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν 9 κειώλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ: 9 

1 Τζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο – Πξόεδξνο 

2 Γνθόπνπινο Πέηξνο 

3 Παπαδόπνπινο Τξηαληάθπιινο 

4 Πέιθαο Σσθξάηεο 

5 Σηπιηάδεο Γεκήηξηνο 

6 Φηιίππνπ Φξπζνύια 

7 Φξεζηάθε Δηξήλε 

8 Εεζόπνπινο Μηραήι 

9 Πεηξόπνπινο Σηαύξνο 
 

ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ: νπδείο/νπδεκία 
 

Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ, θιήζεθαλ ιόγσ ύπαξμεο ζεκάησλ, πνπ αθνξνύλ ζηελ 

Κνηλόηεηά ηνπο θαη ήηαλ: 

ΠΑΡΟΤΑ ε Κνπξάθιε Φαξίθιεηα – Πξόεδξνο Σπκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο 
 

Σηε ζπλεδξίαζε απηή παξαβξέζεθε θαη ε Φξηζηίλα Πξνβηά, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ. 
 

Ο Πξόεδξνο, ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

εμέζεζε, όηη απηή ζπγθαιείηαη εθηάθησο θαη θξίλεηαη θαηεπείγνπζα, ιόγσ ηεο έληαμεο –γηα πξώηε 

θνξά– ζην πξόγξακκα ησλ εθδειώζεσλ ενξηαζκνύ ηεο 107
εο

 επεηείνπ Απειεπζέξσζεο ηεο 

Καζηνξηάο, ησλ πνιηηηζηηθώλ δξάζεσλ αλαβίσζεο ησλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ 
 

θαη θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο. 
 

Ζ Δ.Π.Ε. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, απνθαζίδεη νκόθσλα, ηε δηεμαγσγή ηεο ελ ιόγσ 

ζπλεδξίαζεο. 
 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο: 
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ΘΔΜΑ : «Λήςε θαλνληζηηθήο απόθαζεο γηα ηελ πξνζσξηλή απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο θαη 

θπθινθνξίαο νρεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Νανύ θαη ζηελ νδό 

Μαλσιάθε, ζην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ ηνπ ενξηαζκνύ ηεο 107
εο

 επεηείνπ 

Απειεπζέξσζεο ηεο Καζηνξηάο, ηελ Κπξηαθή 10 Ννεκβξίνπ 2019». 
 

Αξηζκόο απόθαζεο : 50/2019 
 

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

Εσήο: 

 

Α) ηελ από 05/11/2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 
Παρακαλοφμε όπωσ γνωμοδοτήςετε για την ζγκριςη προςωρινϊν κυκλοφοριακϊν Ρυθμίςεων ςτο 
πλαίςιο των εκδηλϊςεων εορταςμοφ τησ 107ησ επετείου Απελευθζρωςησ τησ Καςτοριάσ και τισ 
πολιτιςτικζσ δράςεισ αναβίωςησ των ιςτορικών γεγονότων την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019. 

Αποβλζποντασ ςτην ομαλή και αςφαλή διεξαγωγή τησ οδικήσ κυκλοφορίασ, την πρόληψη τροχαίων 
ατυχημάτων και την αςφάλεια όςων λάβουν μζροσ ςτην εκδήλωςη προτείνεται: 

Α. Απαγόρευςη ςτάθμευςησ από 08:30 ζωσ 11:00 ςτισ οδοφσ 

i. Μητροπόλεωσ από την ςυμβολή τησ με την οδό Βας. Κων/νου (πρϊην Δημαρχείο) ζωσ και τον 
Μητροπολιτικό Ναό. 

ii. Μανωλάκη 

Β. Απαγόρευςη Κυκλοφορίασ από 09:30 ζωσ 11:00 ςτισ οδοφσ 

i. Μητροπόλεωσ από την ςυμβολή τησ  με την οδό Βας. Κων-νου (πρϊην Δημαρχείο) ζωσ και τον 
Μητροπολιτικό Ναό, καθϊσ και τισ παράπλευρεσ οδοφσ. 

ii.      Μανωλάκη 

Η κυκλοφορία θα παρακάμπτεται ςτισ παράπλευρεσ οδοφσ. 
Απαιτείται ζγκαιρη ενημζρωςη των κατοίκων τησ περιοχήσ , ϊςτε να απομακρφνουν τα ςταθμευμζνα 
οχήματα ςτισ οδοφσ απαγόρευςησ. 
Όπου απαιτοφνται παρακάμψεισ κυκλοφορίασ θα τοποθετοφνται κάγκελα αςφαλείασ, πλαςτικά ςτηθαία 
ή πλαςτικοί κϊνοι και θα γίνεται τοποθζτηςη πινακίδασ υποχρεωτικήσ πορείασ προσ τη νζα κατεφθυνςη. 

 

Β) ηελ ππ’ αξηζ. 55/19 απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο, ην νπνίν γλσκνδνηεί 

ζεηηθά γηα ηελ πξνζσξηλή απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο θαη θπθινθνξίαο ζην πιαίζην ησλ 

εθδειώζεσλ ενξηαζκνύ ηεο 107
εο

 επεηείνπ Απειεπζέξσζεο ηεο Καζηνξηάο. 
 

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

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010, 

όια ηα παξαπάλσ θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

α π ν θ α ζ ί δ ε η ν κ ό θ σ λ α 
 

Δθδίδεη Καλνληζηηθή Απόθαζε γηα ηελ πξνζσξηλή απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο θαη θπθινθνξίαο 

νρεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Νανύ θαη ζηελ νδό Μαλσιάθε, ζην πιαίζην ησλ 

εθδειώζεσλ ηνπ ενξηαζκνύ ηεο 107
εο

 επεηείνπ Απειεπζέξσζεο ηεο Καζηνξηάο, ηελ Κπξηαθή 10 

Ννεκβξίνπ 2019, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

απαγνξεύεηαη ε ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ από ηηο 08:30 έσο ηηο 11:00 θαη ε θπθινθνξία ηνπο από 

ηηο 09:30 έσο ηηο 11:00 ζηηο νδνύο: 

 Μεηξνπόιεσο, από ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Βαζ. Κσλ/λνπ (πξώελ Γεκαξρείν) έσο θαη ηνλ 

Μεηξνπνιηηηθό Ναό θαη 

 Μαλσιάθε. 
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Ζ θπθινθνξία ζα παξαθάκπηεηαη ζηηο παξάπιεπξεο νδνύο. 

Απαηηείηαη έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο , ώζηε λα απνκαθξύλνπλ ηα ζηαζκεπκέλα 

νρήκαηα ζηηο νδνύο απαγόξεπζεο. 

Όπνπ απαηηνύληαη παξαθάκςεηο θπθινθνξίαο ζα ηνπνζεηνύληαη θάγθεια αζθαιείαο, πιαζηηθά 

ζηεζαία ή πιαζηηθνί θώλνη θαη ζα γίλεηαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο ππνρξεσηηθήο πνξείαο πξνο ηε λέα 

θαηεύζπλζε. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό: 50/2019. 
 

Έηζη έγηλε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

Τζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο 

Ζ Γξακκαηέαο 

 

 

 

Πξνβηά Φξηζηίλα 

Σα Μέιε 

Γνθόπνπινο Πέηξνο 

Παπαδόπνπινο Τξηαληάθπιινο 

Πέιθαο Σσθξάηεο 

Σηπιηάδεο Γεκήηξηνο 

Φηιίππνπ Φξπζνύια 

Φξεζηάθε Δηξήλε 

Εεζόπνπινο Μηραήι 

Πεηξόπνπινο Σηαύξνο 

Κνπξάθιε Φαξίθιεηα – Πξόεδξνο Σπκβνπιίνπ 

Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο 
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