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Πξνο  

1. Σελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Καζηνξηάο 
2. Σελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο 

Γήκνπ Καζηνξηάο 

 
 
 
ΘΔΜΑ: «Έκδοζη κανονιζηικής απόθαζης για ηην δημιοσργία τώρων 
θορηοεκθόρηωζης εμπορεσμάηων ζηην Γ.Κ. Καζηοριάς» 
 

ΥΔΣ:    
 
Απνζθνπώληαο ζηελ απξόζθνπηε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ζηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο θαη 
ηελ νξγάλσζε ηεο θνξηνεθθόξησζεο ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ θαη ύζηεξα από 
ππνδείμεηο ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο Καζηνξηάο θαζώο θαη ηελ «Πξνηεηλόκελε Οξγάλσζε 
ηάζκεπζεο» ηεο «Μειέηεο Κπθινθνξηαθήο Οξγάλσζεο ηάζκεπζεο Πνιενδνκηθώλ Δλνηήησλ 
Πόιεο Καζηνξηάο»πξνηείλεηαη ε ιήςε θαλνληζηηθήο απόθαζεο 
 
Α. Προηεινόμενες θέζεις : 

1. ηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Αζαλαζίνπ Γηάθνπ θαη Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ , δεκηνπξγία 
ζέζεο θνξηνεθθόξησζεο κε ηελ θαηάξγεζε ησλ δύν πξώησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ηεο 
νδνύ Αζ. Γηάθνπ. 

2. ηελ Οδό Μ. Αιεμάλδξνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρώξνπ Αθεηεξίαο 
Αζηηθώλ Λεσθνξείσλ ζηελ δηακνξθσκέλε εζνρή . 

3. Δπη ηεο νδνύ Μεηξνπόιεσο , εκπξόο ηνπ Κηηξίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Καζηνξηάο ζηελ 
αξρή ηνπ παξόδηνπ ζθαιόδξνκνπ. 

4. ηελ πιαηεία Δηξήλεο ζηελ αξρή ηνπ Πεδόδξνκνπ ηεο Οδνύ ηξ. Αξηε .παξαπιεύξσο 
ηεο Οηθνδνκήο Αηβαλνύιε κε ηελ θαηάξγεζε ησλ δύν πξώησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 

5. ηελ πιαηεία Γαβάθε θαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο νδνύ 3εο επηεκβξίνπ κε ηελ θαηάξγεζε 
ησλ δύν πξώησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηελ αξρή ηεο νδνύ Μεηξνπόιεσο. 

6. ηελ νδό Γξάκκνπ ζηε ζπκβνιή κε ηελ νδό Εαιόγγνπ κε ηελ θαηάξγεζε ησλ δύν 
πξώησλ ζέζεσλ θάζεηεο ζηάζκεπζεο ζηελ δηακνξθσκέλε εζνρή. 

7. ηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Αι. Κνκλελνύ θαη Κνινθνηξώλε δεκηνπξγία ζέζεο 
θνξηνεθθόξησζεο. 

. 
ηηο παξαπάλσ ζέζεηο ζα επηηξέπεηαη κόλν βξαρπρξόληα ζηάζε γηα θνξηνεθθόξησζε αιιά 
όρη ζηάζκεπζε. 
Οη πξνηεηλόκελεο ζέζεηο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπλεκκέλα ζθαξηθήκαηα. 
 
 
 
Β. Προηεινόμενο ωράριο  



Θα επηηξέπεηαη ε θνξη/ζε ζηηο παξαπάλσ δεκηνπξγνύκελεο ζέζεηο , όιεο ηηο εκέξεο θαη ώξεο 
εθηόο Σεηάξηεο από 07:30 έσο 15:00 (ώξεο θπθινθνξηαθήο Αηρκήο ιόγσ Λαηθήο Αγνξάο) ελώ 
ηηο ινηπέο εκέξεο (πιελ Κπξηαθώλ θαη Αξγηώλ) όιεο ηηο ώξεο εθηόο από 07:30 έσο 08:30 (ώξεο 
πξνζέιεπζεο καζεηώλ ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο) 
 
Γ.Υλοποίηζη 
 
Οη πην πάλσ ζέζεηο ζα ζεκαλζνύλ  κε νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε ζήκαλζε. 
Ζ δηάζηαζε ηνπ ρώξνπ ησλ ζέζεσλ ζα είλαη 7,00κ επί 3,50 κ. θαη ζα ππάξρεη πιεξνθνξηαθή 
πηλαθίδα κε ην εγθεθξηκέλν σξάξην . 
 

Παξαθαινύκε όπσο απνθαζίζεηε ύζηεξα από ηηο απαηηνύκελεο γλσκνδνηήζεηο ζρεηηθά 

κε ην παξαπάλσ ζέκα. 
 
   
 

Ο πληάθηεο 
 
 
 

Βατλάο Υξπζόζηνκνο 
Σνπνγξάθνο Μερ-θνο κε Α΄β. 

Ο  Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σ.Τ. 
 
 
 

Αλδξέαο Μόθθαο 
Σνπνγξάθνο Μεραληθόο MSCκε Α΄Β. 

 


