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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

Αρηζ. πρφη.: 25382/23-12-2019 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ηελ σπ’ αρηζ. 15/2019 ηαθηηθή ζσλεδρίαζε ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εφής. 

 

ηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα Γεσηέρα 23 Γεθεκβρίοσ 2019 θαη ώξα 14:00, 

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

πξση.: 25064/19-12-2019 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 ζηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 
1. Έθδνζε Καλνληζηηθήο Απόθαζεο γηα ιήςε πξνζσξηλώλ κέηξσλ ξύζκηζεο θπθινθνξίαο θαηά ηηο εθδειώζεηο 

ηνπ παηξνπαξάδνηνπ εζίκνπ "Καζηνξηαλά Ραγθνπηζάξηα" πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θάζε ρξόλν ζηηο 6, 7 & 8 

Ιαλνπαξίνπ. 

2. Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ έγθξηζε ή κε ζρεδίνπ θαλνληζκνύ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο. 

3. Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ έθδνζε θαλνληζηηθήο απόθαζεο δεκηνπξγίαο ή κε ρώξσλ 

θνξηνεθθόξησζεο εκπνξεπκάησλ ζηελ Κνηλόηεηα Καζηνξηάο. 

4. Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ έθδνζε θαλνληζηηθήο απόθαζεο παξαρώξεζεο ή κε ζέζεο 

ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνύ Σζόληνπ Βάξδα 44. 

5. Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ έθδνζε θαλνληζηηθήο απόθαζεο παξαρώξεζεο ή κε ζέζεο 

ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνύ Σζόληνπ Βάξδα 46. 

6. Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηε δηαηήξεζε ή κε θελσζείζαο ζέζεο πεξηπηέξνπ ζηελ Κνηλόηεηα 

Καζηνξηάο. 

 

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

ΠΑΡΟΝΣΔ: 5 

1 Σζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο – Πξόεδξνο 

 

 
2 Γνθόπνπινο Πέηξνο 

 3 Εήζεο Λάδαξνο 

4 Εεζόπνπινο Μηραήι 

5 Πεηξόπνπινο ηαύξνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ: 4 

1 ηπιηάδεο Γεκήηξηνο 

 2 Φηιίππνπ Υξπζνύια 

 3 Υξεζηάθε Δηξήλε 

 4 Παπαδόπνπινο Σξηαληάθπιινο 

  

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

Κνηλόηεηά ηνπο θαη ήηαλ: 

ΠΑΡΟΤΑ ε Κνπξάθιε Υαξίθιεηα – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο 

 

ηε ζπλεδξίαζε απηή παξαβξέζεθε θαη ε Υξηζηίλα Πξνβηά, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ. 

 

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

δηάηαμεο: 
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ΘΔΜΑ 1
ο
 : «Έθδοζε Καλοληζηηθής Απόθαζες γηα ιήυε προζφρηλώλ κέηρφλ ρύζκηζες 

θσθιοθορίας θαηά ηης εθδειώζεης ηοσ παηροπαράδοηοσ εζίκοσ "Καζηορηαλά 

Ραγθοσηζάρηα" ποσ ιακβάλοσλ τώρα θάζε τρόλο ζηης 6, 7 & 8 Ηαλοσαρίοσ». 

 

Αρηζκός απόθαζες : 57/2019 

 

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

 

Α) ην ππ’ αξηζ.21947/19-11-2019 έγγξαθν ηεο Αληηδεκαξρίαο Σνπξηζκνύ – Πνιηηηζκνύ & Γηεζλώλ 

ρέζεσλ, ην νπνίν έρεη ο εμήο: 

 
ασ κάνουμε γνωςτό ότι η Αντιδημαρχία Σουριςμοφ – Πολιτιςμοφ & Διεθνών χζςεων θα διοργανώςει 
όπωσ κάθε χρόνο ςτην πόλη τησ Καςτοριάσ το ζθιμο θεςμόσ "Καςτοριανά Ραγκουτςάρια", ςτισ 6, 7 & 8 
Ιανουαρίου. 
Παρακαλοφμε να προβείτε ςτη ςυγκρότηςη τεχνικήσ μελζτησ για την απαγόρευςη και ρφθμιςη 
κυκλοφορίασ των οδών Ιουςτινιανοφ & Μητροπόλεωσ, μζχρι την πλατεία Ομονοίασ, με ςκοπό την αςφαλή 
και ομαλή διεξαγωγή του εθίμου. 

 

Β) ηελ από 05/12/2019 Σερληθή Μειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 
Η κειέηε απηή αθνξά ηνλ ζρεδηαζκό ησλ απαηηνύκελσλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ γηα ηε δηνξγάλσζε ζηελ 

πόιε ηεο Καζηνξηάο ηνπ παηξνπαξάδνηνπ εζίκνπ «Καζηνξηαλά Ραγθνπηζάξηα». 

Ο ζρεδηαζκόο ηεο δηνξγάλσζεο πεξηγξάθεηαη ζην ππ’ αξηζ. 21947/19-11-2019 έγγξαθν ηεο Αληηδεκαξρίαο 

Σνπξηζκνύ – Πνιηηηζκνύ & Γηεζλώλ ρέζεσλ. 

Οη εθδειώζεηο ζα ιάβνπλ ρώξα επί ησλ νδώλ Ινπζηηληαλνύ & Μεηξνπόιεσο έσο ηελ πιαηεία Οκνλνίαο κε 

πέξαο εθδειώζεσλ ζηελ πιαηεία Αθώλ Δκκαλνπήι ζην Νηνιηζό ζηηο 6, 7 & 8 Ιαλνπαξίνπ. 

Έρνληαο σο δεδνκέλα ηα παξαπάλσ πξνηείλνπκε ηηο εμήο ξπζκίζεηο: 

Α) Για τις 6 & 7 Ιανοσαρίοσ: 

Από ηελ πιαηεία Γαβάθε έσο ηελ πιαηεία Οκνλνίαο (νδόο Μεηξνπόιεσο) από ηηο 05:00 κκ έσο ην πέξαο ησλ 

εθδειώζεσλ: 

Απαηηείηαη απαγόξεπζε θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνύ Μεηξνπόιεσο από ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ 

νδό Γηνηθεηεξίνπ έσο θαη ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Βαιαιά (πιαηεία Οκνλνίαο) πλην Νοσοκομειακών και 

οτημάτων έκτακτης ανάγκης. 

Η θίλεζε ησλ νρεκάησλ ζηελ πεξηνρή ζαγίλεηαηη δηα κέζνπ ηνπ θπθιηθνύ θόκβνπ ηεο πιαηείαο Γαβάθε, από 

ηηο νδνύο 3εο επηεκβξίνπ θαη Θ. Κνινθνηξώλε πξνο Α. Κνκλελνύ θαη Ινπζηηληαλνύ. 

Β) Για την ημέρα της παρέλασης – 08 Ιανοσαρίοσ: 

Από ηελ πιαηεία Μαθεδνλνκάρσλ (ζπγθέληξσζε θαξλαβαιηζηώλ) έσο ηελ πιαηεία Οκνλνίαο (πέξαο 

εθδήισζεο) δηα ησλ νδώλ Ινπζηηληαλνύ θαη Μεηξνπόιεσο από ηηο 02:00 κκ έσο ην πέξαο ηεο εθδήισζεο: 

Απαηηείηαη απαγόξεπζε θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο επί ησλ νδώλ Ινπζηηληαλνύ θαη Μεηξνπόιεσο από ηελ 

πιαηεία Μαθεδνλνκάρσλ (ζπγθέληξσζε θαξλαβαιηζηώλ) έσο ηελ πιαηεία Οκνλνίαο (πέξαο εθδήισζεο), 

πλην Νοσοκομειακών και οτημάτων έκτακτης ανάγκης. Δπηπιένλ απαγόξεπζε θπθινθνξίαο ζε όιεο ηηο 

νδνύο πνπ ζπκβάινπλ ζηηο νδνύο Ινπζηηληαλνύ θαη Μεηξνπόιεσο: 

 Οξεζηείσλ 

 Α. Κνκλελνύ 

 Θ. Κνινθνηξώλε 

 3
εο

 επηεκβξίνπ 

 Βαιαιά θιπ 

Ίδηεο ξπζκίζεηο ηζρύνπλ θαη γηα ηελ νδό Ρ. Φεξαίνπ θαζώο θαη ηελ Πιαηεία Αθ. Δκκαλνπήι (πεξηνρή 

Νηνιηζό). 

Δπίζεο θαηά ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα θαζνξίδνπκε ηελ νδό Θσκαίδνο – Ληκπαλίαο – Μάλνπ δηπιήο 

θαηεύζπλζεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη απαγνξεύνπκε ηε ζηάζκεπζε. 
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Όζνλ αθνξά ηελ έμνδν από ηελ πόιε από ηελ πεξηνρή ηεο Χιόεο/Φνπληνπθιή, ζα γίλεη παξάθακςε ηεο νδνύ 

Οξεζηείσλ κέζσ Καιιηζέαο πξνο εκαηνδόηε Γξάκκνπ – Μ. Αιεμάλδξνπ. 

Όπνπ απαηηνύληαη απαγνξεύζεηο/παξαθάκςεηο θπθινθνξίαο πξνηείλεηαη λα ηνπνζεηνύληαη θάγθεια 

αζθαιείαο, πιαζηηθά ζηεζαία ή πιαζηηθνί θώλνη, λα γίλεηαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο ππνρξεσηηθήο πνξείαο 

πξνο ηε λέα θαηεύζπλζε θαη λα ππάξρεη ζεκαηνθόξνο γηα ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ησλ νδεγώλ επεηδή ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζα θνξηηζηνύλ θπθινθνξηαθά. 

Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή, ησλ κόληκσλ θαηνίθσλ, ησλ επηζθεπηώλ θαζώο θαη όζσλ βξεζνύλ ζηελ πόιε πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ζηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ή ζηελ πξνζπάζεηα εμόδνπ από ηελ πόιε. 

 

Γ) ηελ ππ’ αξηζ. 69/2019 απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο, ε νπνία γλσκνδνηεί 

ζεηηθά ζύκθσλα κε ηελ Σερληθή Μειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηε ιήςε πξνζσξηλώλ 

κέηξσλ ξύζκηζεο θπθινθνξίαο θαηά ηηο εθδειώζεηο ηνπ παηξνπαξάδνηνπ εζίκνπ "Καζηνξηαλά 

Ραγθνπηζάξηα" πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θάζε ρξόλν ζηηο 6, 7 & 8 Ηαλνπαξίνπ. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο λα απνθαζίζνπλ 

ζρεηηθά. 

 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηα παξαπάλσ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν.3852/2010, 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 δ ε η  ο κ ό θ φ λ α 

 

Δθδίδεη Καλνληζηηθή Απόθαζε γηα ηελ εθαξκνγή πξνζσξηλώλ κέηξσλ ξύζκηζεο θπθινθνξίαο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ εθδειώζεσλ ηνπ παηξνπαξάδνηνπ εζίκνπ "Καζηνξηαλά Ραγθνπηζάξηα" πνπ 

ιακβάλνπλ ρώξα θάζε ρξόλν ζηηο 6, 7 & 8 Ηαλνπαξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Α) Γηα ηης 6 & 7 Ηαλοσαρίοσ 

Από ηελ πιαηεία Γαβάθε έσο ηελ πιαηεία Οκνλνίαο (νδόο Μεηξνπόιεσο) από ηηο 17:00 έσο ην 

πέξαο ησλ εθδειώζεσλ: 

Απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία θαη ζηάζκεπζε νρεκάησλ, επί ηεο νδνύ Μεηξνπόιεσο από ηε 

ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Γηνηθεηεξίνπ έσο θαη ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Βαιαιά (πιαηεία 

Οκνλνίαο) πιελ Νοζοθοκεηαθώλ θαη οτεκάηφλ έθηαθηες αλάγθες. 

Ζ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ζηελ πεξηνρή ζα γίλεηαη δηα κέζνπ ηνπ θπθιηθνύ θόκβνπ ηεο πιαηείαο 

Γαβάθε, από ηηο νδνύο 3
εο

 επηεκβξίνπ θαη Θ. Κνινθνηξώλε πξνο Α. Κνκλελνύ θαη Ηνπζηηληαλνύ. 

 

Β) Γηα ηελ εκέρα ηες παρέιαζες 8 Ηαλοσαρίοσ 

Από ηελ πιαηεία Μαθεδνλνκάρσλ (ζπγθέληξσζε θαλαβαιηζηώλ) έσο ηελ πιαηεία Οκνλνίαο 

(πέξαο εθδήισζεο) δηα ησλ νδώλ Ηνπζηηληαλνύ θαη Μεηξνπόιεσο από ηηο 14:00 έσο ην πέξαο ηεο 

εθδήισζεο: 

Απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία θαη ζηάζκεπζε νρεκάησλ επί ησλ νδώλ Ηνπζηηληαλνύ θαη 

Μεηξνπόιεσο θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ πιαηεία Μαθεδνλνκάρσλ (ζπγθέληξσζε 

θαξλαβαιηζηώλ) έσο ηελ πιαηεία Οκνλνίαο (πέξαο εθδήισζεο), πιελ Νοζοθοκεηαθώλ θαη 

οτεκάηφλ έθηαθηες αλάγθες. 

Δπηπιένλ, απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία ζε όιεο ηηο νδνύο πνπ ζπκβάινπλ κε ηηο νδνύο 

Ηνπζηηληαλνύ θαη Μεηξνπόιεσο: 

 Οξεζηείσλ 

 Α. Κνκλελνύ 

 Θ. Κνινθνηξώλε 

 3
εο

 επηεκβξίνπ 
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 Βαιαιά 

 Ρ. Φεξαίνπ θαζώο θαη ζηελ 

 Πιαηεία Αθ. Δκκαλνπήι (πεξηνρή Νηνιηζό) 

Δπίζεο, θαηά ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα θαζνξίδεηαη ε νδόο Θσκαΐδνο – Ληκπαλίαο – Μάλνπ σο νδόο 

δηπιήο θαηεύζπλζεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη απαγνξεύεηαη ε ζηάζκεπζε. 

Όζνλ αθνξά ηελ έμνδν από ηελ πόιε από ηελ πεξηνρή ηεο Υιόεο/Φνπληνπθιή, ζα γίλεηαη 

παξάθακςε ηεο νδνύ Οξεζηείσλ κέζσ Καιιηζέαο πξνο ζεκαηνδόηε Γξάκκνπ – Μ. Αιεμάλδξνπ. 

Όπνπ απαηηνύληαη απαγνξεύζεηο/παξαθάκςεηο θπθινθνξίαο, ζα ηνπνζεηνύληαη θάγθεια αζθαιείαο, 

πιαζηηθά ζηεζαία ή πιαζηηθνί θώλνη, ζα γίλεηαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο ππνρξεσηηθήο πνξείαο πξνο 

ηε λέα θαηεύζπλζε θαη ζα ππάξρεη ζεκαηνθόξνο γηα ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ησλ νδεγώλ, επεηδή 

ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζα θνξηηζηνύλ θπθινθνξηαθά. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό: 57/2019. 

 

Έηζη έγηλε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Σζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο 

Ζ Γρακκαηέας 

 

 

 

Πξνβηά Υξηζηίλα 

Σα Μέιε 

Γνθόπνπινο Πέηξνο 

Εήζεο Λάδαξνο 

Εεζόπνπινο Μηραήι 

Πεηξόπνπινο ηαύξνο 

Κνπξάθιε Υαξίθιεηα – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ 

Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο 
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