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ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ηο πραθηηθό ηες σπ’ αρηζ. 11/2019 Σαθηηθής σλεδρίαζες ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εφής. 

 

Σηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα Σρίηε 5 Νοεκβρίοσ 2019 θαη ώξα 14:00, 

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

πξση.: 19971/01-11-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Π.Ε., πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ 

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

απνδεηθηηθό ζηα κέιε, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα: 

…………………………………………………………………………………………………………

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: οσδείς/οσδεκία 

 

Από ηνπο Προέδροσς ηφλ Κοηλοηήηφλ, θιήζεθαλ ιόγσ ύπαξμεο ζεκάησλ, πνπ αθνξνύλ ζηελ 

Κνηλόηεηά ηνπο θαη ήηαλ: 

ΠΑΡΟΤΑ ε Κνπξάθιε Φαξίθιεηα – Πξόεδξνο Σπκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο 

 

ΑΠΩΝ ν Πεηξίδεο Φξήζηνο – Πξόεδξνο Κνηλόηεηαο Λεύθεο 

 

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

ησλ πξαθηηθώλ. 

 

Σ ε κ ε η ώ λ ε η α η  ό η η :  

Τα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ζπδεηήζεθαλ κε ηε ζεηξά σο εμήο: 2
ο
, 3

ο
, 1

ο
 θαη 4

ο
. 

 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο αθνύ δηαπίζησζε ηε λόκηκε απαξηία, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο σο εμήο: 

 

ΘΔΜΑ 1
ο
 : «Λήυε θαλοληζηηθής απόθαζες γηα ηελ απαγόρεσζε ή κε θσθιοθορίας ζε ηκήκα 

ηες οδού Μαλφιάθε, θαηά ηης ώρες ιεηηοσργίας ηοσ 1
οσ

 Γεκοηηθού τοιείοσ 

Καζηορηάς». 

 

Αρηζκός απόθαζες : 48/2019 
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Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 

Εσήο: 

 

Α) ηελ από 07/10/2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

ΘΕΜΑ : «Κανονιςτική απόφαςη απαγόρευςησ κυκλοφορίασ ςε τμήμα τησ οδοφ Μανωλάκη κατά τισ 
ϊρεσ λειτουργίασ του 1ου Δημοτικοφ Σχολείου». 

ΣΧΕΤ: α. το Φ/3/67/12-9-2019 ζγγραφο του 1ου Δημοτικοφ Σχολείου Καςτοριάσ 
           β. το 16368 /20-9-2019 ζγγραφό μασ 
           γ. το Φ3/81/2-10-2019 ζγγραφο του 1ου Δημοτικοφ Σχολείου Καςτοριάσ 
           δ. η 92/97 απόφαςη Δ.Σ. Καςτοριάσ 
           ε. η 7315/26-9-1997 απόφαςη Δημάρχου 

Ύςτερα από τα (α) και (γ) ςχετ. αιτήματα τησ Δ/νςησ του 1ου Δημοτικοφ Σχολείου και του (β) ςχετ. 
εγγράφου τησ υπηρεςίασ μασ, για απαγόρευςη κυκλοφορίασ ςε τμήμα τησ οδοφ Μανωλάκη κατά τισ 
ώρεσ λειτουργίασ του 1ου Δημοτικοφ Σχολείου, επιςημαίνονται τα παρακάτω: 

1. Στο πλαίςιο καταςκευήσ του ζργου «Αποκατάςταςη κτιρίου 1ου και 8ου Δημοτικοφ Σχολείου 
Καςτοριάσ» υλοποιήθηκε «χϊροσ περιοριςμζνησ αυλήσ» για τισ ανάγκεσ αυλιςμοφ των μαθητϊν, 
καθϊσ και αίθουςα πολλαπλϊν χρήςεων 164 τμ εντόσ του κτιρίου. 

2. Ο χϊροσ τησ αυλήσ επι τησ οδοφ Μανωλάκη δεν αποτελεί «κοινήσ χρήςησ αυλή με τον 
Μητροπολιτικό Ναό» αλλά χϊρο του οικοπζδου του ςχολείου. 

3. Ο χϊροσ του κωδωνοςταςίου είναι κοινόχρηςτοσ χϊροσ (Κ.Χ.) ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο 
Πολεοδομικό Σχζδιο, και δεν είναι χϊροσ του ςχολείου. 

4. Κατά το παρελθόν και πριν από την υλοποίηςη του ζργου Αποκατάςταςησ, με την (δ) ςχετ. 
απόφαςη Δημοτικοφ Συμβουλίου και την (ε) ςχετ. Απόφαςη Δημάρχου εφαρμόςτηκαν μζτρα 
κυκλοφορίασ ςτην οδό Μανωλάκη τισ ϊρεσ λειτουργίασ του ςχολείου. 

Η Δημοτική Κοινότητα Καςτοριάσ και η Επιτροπή Ποιότητασ Ζωήσ Δήμου Καςτοριάσ καλοφνται εφόςον 
εξετάςουν και ςυνεκτιμήςουν όλα τα πιο πάνω δεδομζνα να γνωμοδοτήςουν, προκειμζνου να ληφθεί 
απόφαςη από το Δ.Σ. 

Εφόςον υπάρχουν θετικζσ γνωμοδοτήςεισ για απαγόρευςη κυκλοφορίασ προτείνεται λήψη 
κανονιςτικήσ απόφαςησ όπωσ παρακάτω: 

Απαγόρευςη κυκλοφορίασ ςτο τμήμα τησ οδοφ Μανωλάκη από την ςυμβολή με την οδό Τςόντου 
Βάρδα και ζωσ την οδό Παπαρζςκα κατά τισ ημζρεσ ώρεσ λειτουργίασ του 1ου Δημοτικοφ Σχολείου 
(ώρα 8:00 ζωσ 16:00). 
Η κυκλοφορία θα παρακάμπτεται 

 Στην ςυμβολή με την οδό Τςόντου Βάρδα δια μζςου τησ οδοφ Τςόντου Βάρδα και Τςαλδάρη  

 Στην ςυμβολή με την οδό Παπαρζςκα δια μζςου τησ οδοφ Αιδήτρασ. 

 Εντόσ του αποκλειςμζνου τμήματοσ η κίνηςη θα γίνεται μόνον προσ την οδό Παπαρζςκα. 

Στην αρχή και το πζρασ τησ απαγόρευςησ θα τοποθετηθοφν Πινακίδεσ απαγόρευςησ διζλευςησ καθϊσ 
και πληροφοριακζσ πινακίδεσ για το ωράριο. 

Ο αποκλειςμόσ του οδοςτρϊματοσ θα γίνεται με κινητά εμπόδια (τρίποδεσ, κορίνεσ , μπάρεσ κλπ) και 
με ευθφνη του Σχολικοφ Τροχονόμου . 

 

Β) Τελ ππ’ αξηζ. 46/19 απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο, ην ζπκβνύιην ηεο 

νπνίαο γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηελ απαγόξεπζε θπθινθνξίαο ζε ηκήκα ηεο νδνύ Μαλσιάθε 

θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 1
ν
 Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ. 

 

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, ηηο παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαβνύιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
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α π ο θ α ζ ί δ ε η ο κ ό θ φ λ α 

 

Δθδίδεη Καλνληζηηθή Απόθαζε γηα ηελ απαγόξεπζε θπθινθνξίαο ζην ηκήκα ηεο νδνύ Μαλσιάθε, 

από ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Τζόληνπ Βάξδα θαη έσο ηελ νδό Παπαξέζθα θαηά ηηο εκέξεο θαη 

ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 1
νπ

 Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ (από ηηο 08:00 έσο ηηο 16:00) θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Ζ θπθινθνξία ζα παξαθάκπηεηαη: 

 ζηε ζπκβνιή κε ηελ νδό Τζόληνπ Βάξδα δηα κέζνπ ηεο νδνύ Τζόληνπ Βάξδα θαη ηεο νδνύ 

Τζαιδάξε θαη 

 ζηε ζπκβνιή κε ηελ νδό Παπαξέζθα δηα κέζνπ ηεο νδνύ Ατδήηξαο. 

 

Δληόο ηνπ απνθιεηζκέλνπ ηκήκαηνο ε θίλεζε ζα γίλεηαη κόλνλ πξνο ηελ νδό Παπαξέζθα. 

 

Σηελ αξρή θαη ην πέξαο ηεο απαγόξεπζεο ζα ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο απαγόξεπζεο δηέιεπζεο 

θαζώο θαη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο γηα ην σξάξην. 

 

Ο απνθιεηζκόο ηνπ νδνζηξώκαηνο ζα γίλεηαη κε θηλεηά εκπόδηα (ηξίπνδεο, θνξίλεο, κπάξεο θιπ) 

θαη κε επζύλε ηνπ Σρνιηθνύ Τξνρνλόκνπ. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό: 48/2019. 

 

Έηζη έγηλε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Τζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο 

Ζ Γρακκαηέας 

 

 

 

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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