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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΓΗΚΣΤΟ 

Αριθ. πρωη.: 25482/24-12-2019 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ηην σπ’ αριθ. 15/2019 ηακηική ζσνεδρίαζη ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής 

 

Σηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα Γεσηέρα 23 Γεκεμβρίοσ 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: 

………………………………………………………………………………..………………………….. 

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

ΠΑΡΟΝΣΔ: 5           ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ: 4 

1 Τζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο – Πξόεδξνο 

 

 

1 Σηπιηάδεο Γεκήηξηνο 

 2 Γνθόπνπινο Πέηξνο 

 
2 Φηιίππνπ Φξπζνύια 

 3 Εήζεο Λάδαξνο 3 Φξεζηάθε Δηξήλε 

 4 Εεζόπνπινο Μηραήι 4 Παπαδόπνπινο Τξηαληάθπιινο 

 5 Πεηξόπνπινο Σηαύξνο   

 

Από ηνπο Προέδροσς ηων Κοινοηήηων, 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. 

 

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

δηάηαμεο: 

 

ΘΔΜΑ 4
ο
 : «Έκδοζη κανονιζηικής απόθαζης παρατώρηζης ή μη θέζης ζηάθμεσζης επί ηης 

οδού Σζόνηοσ Βάρδα 44». 

 

Αριθμός απόθαζης : 60/2019 

 

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

 

Α) Τελ κε αξηζ. πξση. 18616/16-10-2019 αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ –ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ 

βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο– κε ηελ νπνία δεηά λα ηνπ παξαρσξεζεί άδεηα θαηάιεςεο 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ έκπξνζζελ ηεο εηζόδνπ ηεο ππισηήο ηεο νηθνδνκήο επί ηεο νδνύ Τζόληνπ 

Βάξδα 44. 

 

Β) Τν κε αξηζ. πξση. 18616/05-11-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ην 

νπνίν έρεη σο εμήο: 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ των Ν. 3852/2010 & 3463/2006 όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 
2. Τον εγκεκριμζνο Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ (Ο.Ε.Υ) του Διμου Καςτοριάσ. 
3. Το άρκρο 34 παρ.2. του ν. 2696/99 (Κφρωςθ Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ) όπωσ ιςχφει. 
4. Τθ ςχετικι αίτθςθ του ενδιαφερομζνου με τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά. 
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5. Τθν επιτόπια αυτοψία τθσ υπθρεςίασ μασ και το γεγονόσ ότι θ περιοχι δεν είναι ενταγμζνθ ςτο ΣΕΣ. 
 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ 
Τθν δυνατότθτα παραχϊρθςθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ Ι.Χ. αυτοκινιτου 5,0 Χ2,5 μ. με τουσ κατωτζρω όρουσ: 

 Η κζςθ ςτάκμευςθσ Ι.Χ. αυτοκινιτου κα δεςμευκεί ζμπροςκεν τθσ ειςόδου τθσ ιδιοκτθςίασ του 
ενδιαφερομζνου ςτθν οδό Τςόντου Βάρδα 44. 

 Η κζςθ κα ςθμανκεί με κατάλλθλθ οριηόντια κίτρινθ διαγράμμιςθ και κατακόρυφθ μεταλλικι 
προςαρμοςμζνθ πινακίδα P40 κατάλλθλων διαςτάςεων όπου κα περιζχεται ο αρικμόσ αδείασ. 

 

Η προμικεια των απαιτοφμενων υλικϊν για τθν ςιμανςθ τθσ επίμαχθσ κζςθσ κα γίνει με φροντίδα και 
δαπάνεσ του ενδιαφερόμενου όπωσ και θ εκτζλεςθ τθσ ςιμανςθσ (οριηόντιασ και κατακόρυφθσ), με τθν 
επίβλεψθ αρμοδίου τεχνικοφ κλιμακίου του Διμου Καςτοριάσ. 

 

Γ. Τελ ππ΄ αξηζ. 74/2019 απόθαζε ηεο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο, ην ζπκβνύιην ηεο νπνίαο 

γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηελ παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο ρξήζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο Η.Φ. 

απηνθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Τζόληνπ Βάξδα 44. 

 
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε 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, όια ηα παξαπάλσ θαη έπεηηα από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε 

 

α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  ο μ ό θ ω ν α 

 

Δθδίδεη θαλνληζηηθή απόθαζε γηα ηελ παξαρώξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο Η.Φ. απηνθηλήηνπ επί ηεο νδνύ 

Τζόληνπ Βάξδα 44, δηαζηάζεσλ 5,0 x 2,5 κ. κε ηνπο θάησζη όξνπο: 

 

 Ζ ζέζε ζηάζκεπζεο ζα δεζκεπζεί έκπξνζζελ ηεο εηζόδνπ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ζηελ νδό Τζόληνπ Βάξδα 44. 

 Ζ ζέζε ζα ζεκαλζεί κε θαηάιιειε νξηδόληηα θίηξηλε δηαγξάκκηζε θαη θαηαθόξπθε κεηαιιηθή 

πξνζαξκνζκέλε πηλαθίδα P40 θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ όπνπ ζα πεξηέρεηαη ν αξηζκόο αδείαο. 

 

Ζ πξνκήζεηα ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ γηα ηελ ζήκαλζε ηεο ζέζεο ζα γίλεη κε θξνληίδα θαη δαπάλεο 

ηνπ ελδηαθεξόκελνπ όπσο θαη ε εθηέιεζε ηεο ζήκαλζεο (νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο), κε ηελ 

επίβιεςε αξκνδίνπ ηερληθνύ θιηκαθίνπ ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο. 

 

Σεκεηώλεηαη όηη ηα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό: 60/2019. 

 

Έηζη έγηλε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Τζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο 

Ζ Γραμμαηέας 

 

 

 

Πξνβηά Φξηζηίλα 

Σα Μέλη 

Γνθόπνπινο Πέηξνο 

Εήζεο Λάδαξνο 

Εεζόπνπινο Μηραήι 

Πεηξόπνπινο Σηαύξνο 

 Κνπξάθιε Φαξίθιεηα – Πξόεδξνο Σπκβνπιίνπ   

 Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο 
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