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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

Αρηζ. πρωη.: 25481/24-12-2019 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

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

Σηελ Καζηνξηά θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα Γεσηέρα 23 Γεθεκβρίοσ 2019 θαη ώξα 14:00, 

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

25064/19-12-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ε.Π.Ζ., πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ εηδηθό ρώξν 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δήκνπ 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 Δεκήηξηνο 

 2 Δνθόπνπινο Πέηξνο 

 
2 Φηιίππνπ Φξπζνύια 

 3 Ζήζεο Λάδαξνο 3 Φξεζηάθε Εηξήλε 

 4 Ζεζόπνπινο Μηραήι 4 Παπαδόπνπινο Τξηαληάθπιινο 

 5 Πεηξόπνπινο Σηαύξνο   
 

Από ηνπο Προέδροσς ηωλ Κοηλοηήηωλ, 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 Δήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ. 
 

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

δηάηαμεο: 
 

ΘΔΜΑ 3
ο
 : «Έθδοζε θαλοληζηηθής απόθαζες γηα ηε δεκηοσργία ή κε τώρωλ θορηοεθθόρηωζες 

εκπορεσκάηωλ ζηελ Κοηλόηεηα Καζηορηάς». 
 

Αρηζκός απόθαζες : 59/2019 
 

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

Α) Τελ κε αξηζ. πξση. 22118/10-12-2019 εηζήγεζε ηεο Δ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ, ε νπνία έρεη σο εμήο: 
 

Αποςκοπϊντασ ςτθν απρόςκοπτθ κυκλοφορία των οχθμάτων ςτθν πόλθ τθσ Καςτοριάσ και τθν οργάνωςθ τθσ 
φορτοεκφόρτωςθσ των εμπορικϊν καταςτθμάτων και φςτερα από υποδείξεισ του Τμιματοσ Τροχαίασ Καςτοριάσ 
κακϊσ και τθν «Προτεινόμενθ Οργάνωςθ Στάκμευςθσ» τθσ «Μελζτθσ Κυκλοφοριακισ Οργάνωςθσ Στάκμευςθσ 
Πολεοδομικϊν Ενοτιτων Πόλθσ Καςτοριάσ »προτείνεται θ λιψθ κανονιςτικισ απόφαςθσ. 
 

Α. Προτεινόμενεσ θέςεισ : 
1. Στθν ςυμβολι των οδϊν Ακαναςίου Διάκου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, δθμιουργία κζςθσ 

φορτοεκφόρτωςθσ με τθν κατάργθςθ των δφο πρϊτων κζςεων ςτάκμευςθσ τθσ οδοφ Ακ. Διάκου. 
2. Στθν Οδό Μ. Αλεξάνδρου και ςτθν ςυνζχεια του παραχωρθμζνου χϊρου Αφετθρίασ Αςτικϊν Λεωφορείων 

ςτθν διαμορφωμζνθ εςοχι . 
3. Επί τθσ οδοφ Μθτροπόλεωσ , εμπρόσ του Κτιρίου του Επιμελθτθρίου Καςτοριάσ ςτθν αρχι του παρόδιου 

ςκαλόδρομου. 
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4. Στθν πλατεία Ειρινθσ ςτθν αρχι του Πεηόδρομου τθσ Οδοφ Στρ. Αρτθ .παραπλεφρωσ τθσ Οικοδομισ 
Αιβανοφλθ με τθν κατάργθςθ των δφο πρϊτων κζςεων ςτάκμευςθσ 

5. Στθν πλατεία Δαβάκθ και ςτθν ςυνζχεια τθσ οδοφ 3θσ Σεπτεμβρίου με τθν κατάργθςθ των δφο πρϊτων 
κζςεων ςτάκμευςθσ ςτθν αρχι τθσ οδοφ Μθτροπόλεωσ. 

6. Στθν οδό Γράμμου ςτθ ςυμβολι με τθν οδό Ζαλόγγου με τθν κατάργθςθ των δφο πρϊτων κζςεων κάκετθσ 
ςτάκμευςθσ ςτθν διαμορφωμζνθ εςοχι. 

7. Στθν ςυμβολι των οδϊν Αλ. Κομνθνοφ και Κολοκοτρϊνθ δθμιουργία κζςθσ φορτοεκφόρτωςθσ. 
 

Στισ παραπάνω κζςεισ κα επιτρζπεται μόνο βραχυχρόνια ςτάςθ για φορτοεκφόρτωςθ αλλά όχι ςτάκμευςθ. 
Οι προτεινόμενεσ κζςεισ περιγράφονται αναλυτικά ςτα ςυνθμμζνα ςκαριφιματα. 
 

Β. Προτεινόμενο ωράριο  
Θα επιτρζπεται θ φορτ/ςθ ςτισ παραπάνω δθμιουργοφμενεσ κζςεισ, όλεσ τισ θμζρεσ και ϊρεσ εκτόσ Τετάρτθσ 
από 07:30 ζωσ 15:00 (ϊρεσ κυκλοφοριακισ Αιχμισ λόγω Λαϊκισ Αγοράσ) ενϊ τισ λοιπζσ θμζρεσ (πλθν Κυριακϊν 
και Αργιϊν) όλεσ τισ ϊρεσ εκτόσ από 07:30 ζωσ 08:30 (ϊρεσ προςζλευςθσ μακθτϊν ςτα ςχολεία τθσ πόλθσ). 
 
Γ. Υλοποίηςη 
Οι πιο πάνω κζςεισ κα ςθμανκοφν με οριηόντια και κατακόρυφθ ςιμανςθ. 
Η διάςταςθ του χϊρου των κζςεων κα είναι 7,00 μ επί 3,50 μ. και κα υπάρχει πλθροφοριακι πινακίδα με το 
εγκεκριμζνο ωράριο. 
 

Παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε φςτερα από τισ απαιτοφμενεσ γνωμοδοτιςεισ ςχετικά με το παραπάνω κζμα. 
 

Β) Τελ ππ’ αξηζ. 71/19 απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο, ην νπνίν γλσκνδνηεί 

ζεηηθά γηα ηε δεκηνπξγία ρώξσλ θνξηνεθθόξησζεο εκπνξεπκάησλ θαη 
 

Γ) Τελ ππ’ αξηζ. 77/19 απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

ΘΕΜΑ: 8ο Ειςιγθςθ τθσ Προζδρου τθσ Κοινότθτασ Καςτοριάσ Χαροφλασ Κουράκλθ για τθν δθμιουργία δφο (2) 
χϊρων φορτοεκφόρτωςθσ εμπορευμάτων (μόνο βραχυχρόνια ςτάςθ, όχι ςτάκμευςθ) προσ διευκόλυνςθ των 
εμπορικϊν καταςτθμάτων: 
α) Επί τθσ 11θσ Νοεμβρίου ςτθ ςυμβολι τθσ  με τθν πάροδο Αμφντα 
β) Στθν ςυμβολι τθσ οδοφ Α. Κομνθνοφ με  11θσ Νοεμβρίου. 
 

Αρικµόσ Απόφαςθσ :77/2019 
 

Η Πρόεδροσ ειςθγοφμενθ το ανωτζρω κζµα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ηιτθςε από τα µζλθ τθσ Κοινότθτασ να 
γνωμοδοτιςουν ςχετικά με τθν δθμιουργία δφο (2) χϊρων φορτοεκφόρτωςθσ εμπορευμάτων προσ 
διευκόλυνςθσ των εμπορικϊν καταςτθμάτων: 
α)Επί τθσ 11θσ Νοεμβρίου ςτθ ςυμβολι τθσ με τθν πάροδο Αμφντα 
β) Στθν ςυμβολι τθσ οδοφ Α. Κομνθνοφ με 11θσ Νοεμβρίου. 
 

Κατόπιν τοφτων ςασ καλϊ να ψθφίςετε ςχετικά 
Το Συμβοφλιο τθσ Κοινότθτασ Καςτοριάσ αφοφ ζλαβε υπόψθ τισ διατάξεισ του Δ.Κ.Κ. και μετά από διαλογικι 
ςυηιτθςθ: 
 

Α π ο φ α ς ί η ε ι    ο μ ό φ ω ν α 
 

Δζχεται τθν ειςιγθςθ τθσ Προζδρου και ειςθγείται ςτθν Επιτροπι Ποιότθτα Ζωισ για τθν δθμιουργία δφο (2) 
χϊρων φορτοεκφόρτωςθσ εμπορευμάτων (μόνο βραχυχρόνια ςτάςθ, όχι ςτάκμευςθ) προσ διευκόλυνςθ των 
εμπορικϊν καταςτθμάτων τθσ πόλθσ μασ: 
α) Επί τθσ 11θσ Νοεμβρίου ςτθ ςυμβολι τθσ  με τθν πάροδο Αμφντα 
β) Στθν ςυμβολι τθσ οδοφ Α. Κομνθνοφ με  11θσ Νοεμβρίου. 
Η παροφςα απόφαςθ ζλαβε αφξοντα αρικμό 77 /2019 
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Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο 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 ω λ α 
 

Εθδίδεη θαλνληζηηθή απόθαζε γηα ηε δεκηνπξγία 9 (ελλέα) ζέζεσλ θνξηνεθθόξησζεο εκπνξεπκάησλ 

ζηελ Κνηλόηεηα Καζηνξηάο, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Δ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ θαη ηελ 

απόθαζε ηεο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

 Σηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αζαλαζίνπ Δηάθνπ θαη Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, δεκηνπξγία ζέζεο 

θνξηνεθθόξησζεο κε ηελ θαηάξγεζε ησλ δύν πξώησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ηεο νδνύ Αζ. Δηάθνπ. 

 Σηελ νδό Μ. Αιεμάλδξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρώξνπ Αθεηεξίαο Αζηηθώλ 

Λεσθνξείσλ ζηε δηακνξθσκέλε εζνρή. 

 Επί ηεο νδνύ Μεηξνπόιεσο, εκπξόο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Επηκειεηεξίνπ Καζηνξηάο ζηελ αξρή ηνπ 

παξόδηνπ ζθαιόδξνκνπ. 

 Σηελ πιαηεία Εηξήλεο ζηελ αξρή ηνπ πεδόδξνκνπ ηεο νδνύ Σηξ. Άξηε, παξαπιεύξσο ηεο νηθνδνκήο 

Ατβαλνύιε, κε ηελ θαηάξγεζε ησλ δύν πξώησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο. 

 Σηελ πιαηεία Δαβάθε θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο νδνύ 3
εο

 Σεπηεκβξίνπ, κε ηελ θαηάξγεζε ησλ δύν πξώησλ 

ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηελ αξρή ηεο νδνύ Μεηξνπόιεσο. 

 Σηελ νδό Γξάκκνπ, ζηε ζπκβνιή κε ηελ νδό Ζαιόγγνπ, κε ηελ θαηάξγεζε ησλ δύν πξώησλ ζέζεσλ 

θάζεηεο ζηάζκεπζεο ζηε δηακνξθσκέλε εζνρή. 

 Σηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αι. Κνκλελνύ θαη Κνινθνηξώλε. 

 Επί ηεο 11
εο

 Ννεκβξίνπ ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ πάξνδν Ακύληα θαη 

 Σηε ζπκβνιή ηεο νδνύ Α. Κνκλελνύ κε ηελ 11
ε
 Ννεκβξίνπ. 

 

Σηηο παξαπάλσ ζέζεηο ζα επηηξέπεηαη κόλν βξαρπρξόληα ζηάζε γηα θνξηνεθθόξησζε αιιά όρη 

ζηάζκεπζε. 
 

Θα επηηξέπεηαη ε θνξηνεθθόξησζε όιεο ηηο εκέξεο θαη ώξεο εθηόο Τεηάξηεο από 07:30 έσο 15:00 (ώξεο 

θπθινθνξηαθήο αηρκήο ιόγσ ιατθήο 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). 
 

Οη πην πάλσ ζέζεηο ζα ζεκαλζνύλ κε νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε ζήκαλζε. 
 

Η δηάζηαζε ηνπ ρώξνπ ησλ ζέζεσλ ζα είλαη 7,00 κ επί 3,50 κ. θαη ζα ππάξρεη πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα κε 

ην εγθεθξηκέλν σξάξην. 
 

Η παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό: 59/2019. 
 

Έηζη έγηλε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 
 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Τζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο 

Ζ Γρακκαηέας 

 

 

 

Πξνβηά Φξηζηίλα 

Σα Μέιε 

Δνθόπνπινο Πέηξνο 

Ζήζεο Λάδαξνο 

Ζεζόπνπινο Μηραήι 

Πεηξόπνπινο Σηαύξνο 
                                                                                                                     Κνπξάθιε Φαξίθιεηα – Πξόεδξνο Σπκβνπιίνπ   

                                                                                                                                                                                       Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο 
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