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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

Αριθ. πρωη.: 20431/06-11-2019 

 

  

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ηο πρακηικό ηης σπ’ αριθ. 11/2019 Σακηικής σνεδρίαζης ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής. 

 

Σηελ Καζηνξηά θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα Σρίηη 5 Νοεμβρίοσ 2019 θαη ώξα 14:00, 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. 

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

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

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

1 Λήτη κανονιζηικήρ απόθαζηρ για ηην απαγόπεςζη ή μη κςκλοθοπίαρ ζε ημήμα ηηρ οδού Μανυλάκη, 

καηά ηιρ ώπερ λειηοςπγίαρ ηος 1
ος

 Δημοηικού Σσολείος Καζηοπιάρ. 

2 Τποποποίηζη ηυν κςκλοθοπιακών πςθμίζευν πος αθοπούν ζηην αναδιαμόπθυζη ηηρ ειζόδος ηηρ 

Κοινόηηηαρ Λεύκηρ (ζσεηική η ςπ’ απιθ. 340/18 απόθαζη Δ.Σ.). 

3 Ειζήγηζη ππορ ηο Δημοηικό Σςμβούλιο για ηην έκδοζη κανονιζηικήρ απόθαζηρ δέζμεςζηρ ή μη μίαρ (1) 

θέζηρ ζηάθμεςζηρ για ηο ςπηπεζιακό αςηοκίνηηο ηηρ Δ.Ο.Υ. Καζηοπιάρ ζηη Λευθόπο Καπαολή, ζηην 

Κοινόηηηα Καζηοπιάρ. 

4 Γνυμοδόηηζη ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζυήρ για ηην εξέηαζη ηηρ ένζηαζηρ καηά ηηρ ηποποποίηζηρ ηος 

ιζσύονηορ πςμοηομικού ζσεδίος οικιζμού Μανιάκυν ζηα Ο.Τ. Γ125 και Γ5 (235/2017 απόθαζη 

Δημοηικού Σςμβοςλίος). 

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

ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ: 9 

1 Τζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο– Πξόεδξνο 

2 Δνθόπνπινο Πέηξνο 

3 Παπαδόπνπινο Τξηαληάθπιινο 

4 Πέιθαο Σσθξάηεο 

5 Σηπιηάδεο Δεκήηξηνο 

6 Φηιίππνπ Φξπζνύια 

7 Φξεζηάθε Εηξήλε 

8 Ζεζόπνπινο Μηραήι 

9 Πεηξόπνπινο Σηαύξνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ: οσδείς/οσδεμία 

 

Από ηνπο Προέδροσς ηων Κοινοηήηων, 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 Δήκνπ 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 
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ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο σο εμήο: 

 

ΘΔΜΑ 2
ο
 : «Σροποποίηζη ηων κσκλοθοριακών ρσθμίζεων ποσ αθορούν ζηην αναδιαμόρθωζη ηης 

ειζόδοσ ηης Κοινόηηηας Λεύκης (ζτεηική η σπ’ αριθ. 340/18 απόθαζη Γ..)». 

 

Αριθμός απόθαζης : 46/2019 

 

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

Ζσήο: 

 

Α) ηελ από 21/10/2019 εηζήγεζε ηεο Δ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ θαη ηε ζπλεκκέλε ζε απηή 

ηερληθή κειέηε, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σθν παρ. 2 του άρκρου 82 του Ν.3463/2006 «Ρφκμιςθ κυκλοφορίασ» όπωσ ιςχφει μετά τθν 

εφαρμογι τθσ παρ.13 του άρκρου 5 του Ν.4623/2019. 
2. Σο Ν.3852/2010 (Αρμοδιότθτεσ Διμων) «Ποιότθτα Ηωισ & Εφρυκμθ λειτουργία» και ιδιαίτερα τθν 

παρ.2 του αρ.94. 
3. Σθν αρικμ. 340/18 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ςχετικά με τθ «Λιψθ Κανονιςτικισ 

Απόφαςθσ για τθν εφαρμογι μονίμων κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων (κατακόρυφθ και οριηόντια 
ςιμανςθ) ςτθν είςοδο τα Σ.Κ. Λεφκθσ του Διμου Καςτοριάσ». 

4. Σο υπ’ αρικμ. οικ.58871/22-04-2019 ζγγραφο του τμιματοσ Πολεοδομικοφ χεδιαςμοφ και 
Εφαρμογϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ. 
 

ασ αποςτζλλουμε τεχνικι ζκκεςθ και τοπογραφικό διάγραμμα για τθ λιψθ απόφαςθσ για τθν 
ζγκριςθ των ρυκμίςεων του κζματοσ ςφμφωνα με το 3ο ςχετικό. 

 
Τεχνική Μελζτη Κυκλοφορικήσ ρφθμιςησ ειςόδου – εξόδου Τ.Κ. Λεφκησ 

 
1 Ανάλυςη Υπάρχουςασ Κατάςταςησ 

Θ Σοπικι κοινότθτα Λεφκθσ είναι Οικιςμόσ του πρϊθν διμου Αγίασ Σριάδοσ και ζχει πλθκυςμό 
ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011, 379 κατοίκουσ. Είναι οικιςμόσ προχφιςτάμενοσ του 1923 με 
χριςθ γθσ, τθ γενικι κατοικία. Ζχει οριοκετθκεί με τθν υπ’ αρικμ. ΚΟ/ΟΘΚ/755/2-4-1986 (ΦΔΚ 632Γϋ/6-
8-1986) απόφαςθ Νομάρχθ Καςτοριάσ. Σο νοτιοδυτικό όριο του οικιςμοφ είναι θ Ε.Ο. Καςτοριάσ- 
Κορομθλιάσ (Πρωτεφον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Ε19). 

Ο οικιςμόσ Λεφκθσ (Σ.Κ. Λευκισ Διμου Καςτοριάσ) ζχει πλθκυςμό ςφμφωνα με τθν απογραφι του 
2011, 379 κατοίκουσ, ενϊ οι μόνιμοι κάτοικοι είναι πολφ λιγότεροι. Είναι προχφιςτάμενοσ του ϋ23, 
ςτερείται πολεοδομικοφ ςχεδίου ι ςχεδίου διανομισ οικιςμοφ και δεν ζχει καμία κανονικότθτα ςτο 
ιςτό του και οριοκετικθκε με τθν αρικμ. ΚΟ/ΟΙΚ/755/02-04-1986 (ΦΕΚ 632ϋΔ/06-08-1986) απόφαςθ 
Νομάρχθ Καςτοριάσ, με βάςθ το Π.Δ. 24-04-1985 (ΦΕΚ 181ϋΔ/03-05-1985) ενϊ θ περιοχι ζχει 
κτθματογραφθκεί. 

Μετά τθν καταςκευι του κάκετου άξονα τθσ Εγνατίασ Οδοφ προσ Κρυςταλλοπθγι αλλά και τθν 
Εκνικι Οδό 15 προσ Κορζςτεια (Κόμβοσ Κορομθλιάσ – Διαςταφρωςθ Απόςκεπου (Χάνι Μπιρίκι), 
Διαςταφρωςθ με Εκ. Ο. 9)), οι κυκλοφοριακοί φόρτοι επί τθσ οδοφ περιορίςτθκαν κακϊσ γίνεται χριςθ 
τθσ Επ. Ο. μόνο από όςουσ επικυμοφν να κινθκοφν από τθ Δ.Κ. Μανιάκων προσ τθν Σ.Κ. Λεφκθσ και τθν 
Σ.Κ. Κορομθλιάσ που είναι ςτθ ςυνζχεια. 
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το ςχζδιο Π-1 παρουςιάηεται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ Σα κυκλοφοριακά χαρακτθριςτικά ςτθν 
είςοδο του Οικιςμοφ είναι τα εξισ:  

Σο εςωτερικό δίκτυο αποτελεί τοπικό αςτικό δίκτυο πολφ χαμθλοφ κυκλοφοριακοφ φόρτου, δεν 
ζχουν παρατθρθκεί κυκλοφοριακά επειςόδια ςε καμία από τισ υφιςτάμενεσ οδοφσ οι οποίεσ 
ςθμειωτζον δεν ζχουν ςτακερά πλάτθ, ενϊ δεν υπάρχει δίκτυο πεηοδρόμωv. 

 
Υφιςτάμενη Κατάςταςη 

 
 χετικά πολλζσ ςτρζφουςεσ κινιςεισ (ςφνολο 18) 

 Πολφ χαμθλοί κυκλοφοριακοί φόρτοι, ανεπαρκισ ςιμανςθ. 

 Πολφ χαμθλό επίπεδο αςφάλειασ ςτθν κίνθςθ οχθμάτων αλλά και των πεηϊν. 

 Αιςκθτικι υποβάκμιςθ τθσ περιοχισ ειςόδου 
 

Παρ’ ότι οι κυκλοφοριακοί φόρτοι δεν είναι ικανοί να υποδείξουν τθν ανάγκθ μιασ νζασ γεωμετρικισ 
επίλυςθσ του κόμβου είναι απαραίτθτο να επαναςχεδιαςτεί κυκλοφοριακά και γεωμετρικά, με 
γνϊμονα τθν απλοφςτευςθ των κινιςεων, τθν ορκολογικι χριςθ των κοινοχριςτων χϊρων, τθ 
βελτίωςθ του οδικοφ περιβάλλοντοσ για τα οχιματα και τουσ χριςτεσ τθσ οδοφ κακϊσ και τθν 
αιςκθτικι αναβάκμιςι του. 
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2 Περιγραφή πρόταςησ διαμόρφωςησ 

το ςχζδιο Π-2 που ςυνοδεφει τθν παροφςα Σεχνικι Ζκκεςθ παρουςιάηεται ςχεδιαςτικά θ 
προτεινόμενθ λφςθ αναδιαμόρφωςθσ τθσ ειςόδου τα Σ.Κ. Λεφκθσ. 

 
Περιγραφικά θ πρόταςθ περιλαμβάνει: 

Σον περιοριςμό των ςθμείων εμπλοκισ και πικανισ ςφγκρουςθσ λόγω διαςταφρωςθσ των οχθμάτων 
για τθν καλφτερθ λειτουργία τθσ περιοχισ με μονοδρόμθςθ των ςυμβαλλομζνων ςτον κόμβο οδϊν (που 
ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ είναι διπλισ κυκλοφορίασ) ςφμφωνα με το ςχζδιο. 

Για αυτό δθμιουργείται μία καταςκευι (πεηοδρόμιο και τοιχίο για τθ δθμιουργία μικροφ πάρκου) ςτθν 
είςοδο (μετά τθ ηζβρα) θ οποία κα εξαςφαλίηει μαηί με τθν κατακόρυφθ ςιμανςθ τθν εφαρμογι τθσ 
κυκλικισ κίνθςθσ, ενϊ ταυτόχρονα κα αναβακμίςει αιςκθτικά τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι 
μετατρζποντάσ τθν ςε πόλο ζλξθσ κατοίκων και επιςκεπτϊν. 

Θ επιλογι του πλάτουσ των 5,50μ. ςτουσ κλάδουσ ειςόδου – εξόδου ζγινε με βάςθ το πλάτοσ ςε 
κυκλοφοριακοφσ κόμβουσ ςφνδεςθσ και τθσ πρακτικισ ανάγκθσ εξυπθρζτθςθσ αγροτικϊν οχθμάτων ςε 
ςτροφι (π.χ. αλωνιςτικι μθχανι 4,80μ.)  

Σα πεηοδρόμια που κα καταςκευαςτοφν ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ κα καλφπτουν κατά το δυνατό 
τισ προδιαγραφζσ τθσ οδθγίασ «χεδιάηοντασ για όλουσ» (χζδιο παρεμβάςεων) >1,50μ. ενϊ 
μελλοντικά κα ακολουκιςει αντίςτοιχα θ πεηοδρόμθςθ ςε όλο τον οικιςμό. 

το ςχζδιο παρεμβάςεων αποτυπϊνεται και θ κατακόρυφθ (πινακίδεσ) και θ οριηόντια ςιμανςθ 
(διαβάςεισ, ηζβρα ειςόδου) και θ γενικότερθ διαμόρφωςθ του χϊρου (νθςίδα, πεηοδρόμια).  
Με τθν παροφςα πρόταςθ επιτυγχάνεται: 

 Αποφυγι ςυμβαλλόμενων κινιςεων. 

 Προτεραιότθτα ςτισ κινιςεισ ειςόδου και εξόδου προσ τον οικιςμό δθμιουργϊντασ αςφάλεια ςτθν 
ςυμβολι με τθν Ε.Ο. και ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ με προτεραιότθτα ςτισ δεξιζσ κινιςεισ. 

 Δθμιουργία πεηοδρομίων και διαβάςεων για τθν αςφάλεια των πεηϊν και τθν ακριβι κίνθςθ 
οχθμάτων. 

 Αιςκθτικι αναβάκμιςθ τθσ ειςόδου το οικιςμοφ κακϊσ το πλακόςτρωτο δθμιουργεί δυνατότθτεσ 
αναψυχισ και με τθν τοποκζτθςθ κατάλλθλου φωτιςμοφ δθμιουργοφνται αςφαλισ κινιςεισ κατά 
τθ διάρκεια τθσ νφκτασ. 

 
 
Για τθν υλοποίθςθ τθσ ρφκμιςθσ κα τοποκετθκοφν: 

Α) Κατακόρυφθ ςιμανςθ: 

1. Ζξθ (-6-) ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ (Ρ - 2) Τποχρεωτικι διακοπι πορείασ. 
2. Σρεισ (-3-) ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ (P-7) Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε όλα τα οχιματα. 
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3. Δφο (-2-) ρυκμιςτικζσ  πινακίδεσ (Ρ - 52δ)Τποχρεωτικι διζλευςθ μόνο από τθ δεξιά πλευρά τθσ 
νθςίδασ ι του εμποδίου. 

4. Μία (-1-) ρυκμιςτικι πινακίδα (Ρ-50δ) Τποχρεωτικι κατεφκυνςθ με ςτροφι δεξιά 
5. Σζςςερισ (-4-) πινακίδεσ (Ρ-27) Απαγορεφεται θ αριςτερι ςτροφι 
6. Σρεισ (-3-) πινακίδεσ (K - 15) Κίνδυνοσ λόγω διάβαςθσ πεηϊν. 

 
Β) Οριηόντια ςιμανςθ: 

1. Σρεισ διαγραμμιςμζνεσ διαβάςεισ και ηζβρα ειςόδου. 
 
Γ) Καταςκευζσ: 

1. Δθμιουργία κεντρικοφ πλακόςτρωτου 260 μ2 περίπου  
2. Πεηοδρόμθςθ εκατζρωκεν τθσ ειςόδου ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ ϊςτε να κακοριςτεί 

αςφαλισ τρόποσ ειςόδου - εξόδου με ςυγκεκριμζνο πλάτοσ  λωρίδων κυκλοφορίασ. 
 

Β) Τελ ππ’ αξηζ. 4/19 απόθαζε ηεο Κνηλόηεηαο Λεύθεο, ην ζπκβνύιην ηεο νπνίαο γλσκνδνηεί 

ζεηηθά γηα ηελ έγθξηζε κνλίκσλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ Δ/λζε Τερληθώλ 

Υπεξεζηώλ. 

 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο λα απνθαζίζνπλ 

ζρεηηθά. 

 

Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010, 

όια ηα παξαπάλσ, 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 θ α ζ ί ζ ε ι ο μ ό θ ω ν α 

 

Εγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αλαδηακόξθσζε ηεο 

εηζόδνπ ηεο Κνηλόηεηαο Λεύθεο (ζρεηηθή ε ππ’ αξηζ. 340/18 απόθαζε Δ.Σ.) θαη εθδίδεη 

Καλνληζηηθή Απόθαζε γηα ηελ εθαξκνγή κνλίκσλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ, (θαηαθόξπθα θαη 

νξηδόληηα κέζα ζήκαλζεο θαη θαηαζθεπέο), όπσο απεηθνλίδνληαη ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ 

εηζεγεηηθνύ κέξνπο ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

Α) Γηα ηελ θαηαθόξπθε ζήκαλζε ζα ηνπνζεηεζνύλ: 

 Έμη (6) ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο (Ρ-2) Υπνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο. 

 Τξεηο (3) ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο (P-7) Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε όια ηα νρήκαηα. 

 Δύν (2) ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο (Ρ-52δ)Υπνρξεσηηθή δηέιεπζε κόλν από ηε δεμηά πιεπξά 

ηεο λεζίδαο ή ηνπ εκπνδίνπ. 

 Μία (1) ξπζκηζηηθή πηλαθίδα (Ρ-50δ) Υπνρξεσηηθή θαηεύζπλζε κε ζηξνθή δεμηά 

 Τέζζεξηο (4) πηλαθίδεο (Ρ-27) Απαγνξεύεηαη ε αξηζηεξή ζηξνθή 

 Τξεηο (3) πηλαθίδεο (K-15) Κίλδπλνο ιόγσ δηάβαζεο πεδώλ. 

 

Β) Γηα ηελ νξηδόληηα ζήκαλζε ζα ηνπνζεηεζνύλ: 

 Τξεηο δηαγξακκηζκέλεο δηαβάζεηο θαη δέβξα εηζόδνπ. 

 

Γ) Καηαζθεπέο: 

 Δεκηνπξγία θεληξηθνύ πιαθόζηξσηνπ 260 κ
2
 πεξίπνπ. 

 Πεδνδξόκεζε εθαηέξσζελ ηεο εηζόδνπ ζε όιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ώζηε λα θαζνξηζηεί 

αζθαιήο ηξόπνο εηζόδνπ - εμόδνπ κε ζπγθεθξηκέλν πιάηνο ισξίδσλ θπθινθνξίαο. 

ΑΔΑ: ΩΕΣΒΩΕΥ-Τ24



6 
 

Η παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό: 46/2019. 
 

Έηζη έγηλε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Τζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο 

Ζ Γραμμαηέας 

 

 

 

Πξνβηά Φξηζηίλα 

Σα Μέλη 

Δνθόπνπινο Πέηξνο 

Παπαδόπνπινο Τξηαληάθπιινο 

Πέιθαο Σσθξάηεο 

Σηπιηάδεο Δεκήηξηνο 

Φηιίππνπ Φξπζνύια 

Φξεζηάθε Εηξήλε 

Ζεζόπνπινο Μηραήι 

Πεηξόπνπινο Σηαύξνο 
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