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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
Αρηζ. πρφη.: 19581/06-07-2020

ΑΠΟΠΑΜΑ
από ηελ σπ’ αρηζ. 3/2020 ηαθηηθή ζσλεδρίαζε ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εφής.
ηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα Σεηάξηε, 1 Ηνπιίνπ 2020 θαη ώξα 14:00,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ.
πξση.: 18564/26-06-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Π.Ε., πνπ αλαξηήζεθε ζηνλ
ηζηόηνπν ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε κε θάζε λόκηκν κέζν ζηα κέιε, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε
απόθαζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα:
1
2
3

Έθδνζε ή κε θαλνληζηηθήο απόθαζεο πνπ αθνξά ζηε δηαξξύζκηζε – ιεηηνπξγία ηνπ ρώξνπ
ζηάζκεπζεο ηνπ Ο.Σ. 227 (ρώξνο ςπραγσγίαο αζινπαηδηώλ-θ.ρ. πξάζηλν, ΚΑΠΖ, θηίξην Σνπξηζκνύ
επί ηεο νδνύ Αζ. Γηάθνπ), ζηελ Κνηλόηεηα Καζηνξηάο.
Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηε δηαηήξεζε ή κε θελσζεηζώλ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ ζηηο
Κνηλόηεηεο Καζηνξηάο, Μαληάθσλ, Βαζηιεηάδαο, Σνηρηνύ, Οηλόεο θαη Αγίαο Κπξηαθήο.
Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηνλ θαζνξηζκό κηαο ζέζεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο νίθνπ
αλνρήο, ζηελ Κνινθπλζνύ, ηεο Κνηλόηεηαο Μεζνπνηακίαο.

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν 9 κειώλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΤΑ/ΠΑΡΟΝΣΔ: 5
ΑΠΟΤΑ/ΑΠΟΝΣΔ: 4
Σζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο – Πξόεδξνο
1
1 Γνθόπνπινο Πέηξνο
Παπαδόπνπινο Σξηαληάθπιινο
2
2 Εήζεο Λάδαξνο
ηπιηάδεο Γεκήηξηνο
3
3 Φηιίππνπ Υξπζνύια
Υξεζηάθε Δηξήλε
4
4 Πεηξόπνπινο ηαύξνο
5 Εεζόπνπινο Μηραήι
Από ηνπο Προέδροσς Κοηλοηήηφλ θιήζεθαλ, ιόγσ ύπαξμεο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, πνπ
αθνξνύλ ηελ Κνηλόηεηά ηνπο θαη ήηαλ:
ΠΑΡΟΤΑ/ΠΑΡΟΝΣΔ νη :
1. Κνπξάθιε Υαξίθιεηα – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο
2. Παληαδήο Κσλζηαληίλνο – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Μαληάθσλ
3. Παξαζθεπόπνπινο Γεκήηξηνο – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Μεζνπνηακίαο
4. Πεγαηζηώηε Αηθαηεξίλε – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Σνηρηνύ
ΑΠΟΤΑ/ΑΠΟΝΣΔ νη :
1. Σζαινπθίδεο Ζιίαο ηνπ Νηθνιάνπ – Πξόεδξνο Κνηλόηεηαο Αγίαο Κπξηαθήο
2. Εαξνκπηίδνπ Δπαλζία ηνπ Νηθνιάνπ – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Οηλόεο
3. Μήηζηνπ Γεώξγηνο ηνπ Πεξηθιή – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Βαζηιεηάδαο
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:

1

ΑΔΑ: ΩΩΘΠΩΕΥ-Ζ1Υ

ΘΔΜΑ 1ο : «Έθδοζε ή κε θαλοληζηηθής απόθαζες ποσ αθορά ζηε δηαρρύζκηζε – ιεηηοσργία ηοσ
τώροσ ζηάζκεσζες ηοσ Ο.Σ. 227 (τώρος υσταγφγίας αζιοπαηδηώλ-θ.τ. πράζηλο, ΚΑΠΖ,
θηίρηο Σοσρηζκού επί ηες οδού Αζ. Γηάθοσ), ζηελ Κοηλόηεηα Καζηορηάς».

Αρηζκός απόθαζες : 6/2020
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο:
Α) Σελ από 12/03/2020 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, ε νπνία έρεη σο εμήο:
Με αφορμι αιτιματα του υπεραςτικοφ ΚΣΕΛ Καςτοριάσ για ρφκμιςθ λειτουργίασ του χϊρου ςτάκμευςθσ
παραπλεφρωσ τθσ οδοφ Ακ. Διάκου παρακαλοφμε όπωσ γνωμοδοτιςετε και αποφαςίςετε για τισ
προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ του χϊρου.
ΕΙΑΓΩΓΗ
Ο χϊροσ για τον οποίο προτείνεται διαρρφκμιςθ για βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτάσ του είναι ο
εγκεκριμζνοσ από το χζδιο Πόλθσ Καςτοριάσ χϊροσ ςτάκμευςθσ του Ο.Σ227 (χϊροσ ψυχαγωγίασ
Ακλοπαιδιϊν –κ.χ. πράςινο ΚΑΠΗ , κτίριο Σουριςμοφ) τθσ οδοφ Ακαν. Διάκου.
ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Η λειτουργία του Ανατολικοφ τμιματοσ του χϊρου ζχει ρυκμιςτεί με τθν 306/13 απόφαςθ του Δθμοτικοφ
υμβουλίου Καςτοριάσ για μετατόπιςθ πιάτςασ ΣΑΞΙ εντόσ του χϊρου ςτάκμευςθσ και τεςςάρων
κζςεων ςτάκμευςθσ για τισ ανάγκεσ του κτιρίου Σουριςμοφ.
Ο υπόλοιποσ χϊροσ από τθν ςυμβολι με τθν οδό Αβζρωφ ζωσ τθν οδό Φιλικισ Εταιρίασ δεν ζχει
ρυκμιςτεί.
Σα προβλιματα λειτουργικότθτασ του χϊρου είναι :
 Η αυθαίρετη χρήςη του χώρου από τα Λεωφορεία του Τπεραςτικοφ ΚΣΕΛ Καςτοριάσ -που
διατηρεί ςτην οδό Αθ. Διάκου εκδοτήριο Ειςιτηρίων – αποθήκη δεμάτων- για προςωρινή
ςτάθμευςη, φορτοεκφόρτωςη και αφετηρία.
 Η με εγκεκριμζνθ και αςαφισ ςιμανςθ για τθν ςτάκμευςθ οχθμάτων.
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ
1. Η οριοκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ ΙΧ επιβατθγϊν οχθμάτων παραπλεφρωσ και κατά μικοσ τθσ
νθςίδασ -πεηοδρομίου τθσ οδοφ Ακ. Διάκου. Οι κζςεισ αυτζσ ζνδεκα (11) τον αρικμό ορίηονται
διαγϊνια ενϊ θ πρϊτθ από αυτζσ προορίηεται για τθν εξυπθρζτθςθ ΑμεΑ.
2. Η οριοκζτθςθ χϊρου για τθν προςωρινι ςτάκμευςθ τριϊν Λεωφορείων του Τπεραςτικοφ ΚΣΕΛ, από
τθν πλευρά του πραςίνου του κοινόχρθςτου χϊρου.
3. Η οριηόντια και κατακόρυφθ ςιμανςθ των παραπάνω κζςεων με τοποκζτθςθ πινακίδων. Για τθν
κζςθ ςτάκμευςθσ των Λεωφορείων πινακίδα Ρ-40 με τθν ζνδειξθ «πλιν Λεωφορείων». Για τισ
κζςεισ επιβατθγϊν οχθμάτων πινακίδα Ρ- 43 απαγόρευςθ ςτάκμευςθσ (όχι ςτάςθσ) με τθν ζνδειξθ
«6:00 ζωσ 18:00». Οριηόντια και κάκετθ ςιμανςθ τθσ κζςθσ ΑμεΑ.
4. Η αποξιλωςθ οποιουδιποτε είδουσ ςιμανςθσ του χϊρου που βρίςκεται ςε αντίκεςθ με τθν
παροφςα ρφκμιςθ.
ΣΟΧΟ
τόχοσ των προτεινόμενων παρεμβάςεων είναι θ αποτροπι προβλθμάτων ςτθν κυκλοφορία οχθμάτων
επί τθσ οδοφ Ακ. Διάκου, που επιτυγχάνεται με τθν χριςθ του χϊρου τόςο από τα λεωφορεία όςο και
από το επιβατθγό κοινό που κα εξυπθρετείται για επιβίβαςθ και αποβίβαςθ.
Με τθν παροφςα ρφκμιςθ διαςφαλίηεται ο κοινόχρθςτοσ χαρακτιρασ του χϊρου.
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Σθν ειςιγθςθ ςυνοδεφει ςχζδιο διαρρφκμιςθσ και ςιμανςθσ.
Παρακαλοφμε όπωσ γνωμοδοτιςετε προκειμζνου θ Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ να αποφαςίςει για τισ
προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ.

Β) Σελ ππ’ αξηζ. 15/2020 απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο, κε ηελ νπνία
γλσκνδνηεί ζεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.
ηε 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 θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε
αποθαζίδεη

οκόθφλα

Δθδίδεη Καλνληζηηθή απόθαζε πνπ αθνξά ζηε δηαξξύζκηζε – ιεηηνπξγία ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ηνπ
Ο.Σ. 227 (ρώξνο ςπραγσγίαο αζινπαηδηώλ-θ.ρ. πξάζηλν, ΚΑΠΖ, θηίξην Σνπξηζκνύ επί ηεο νδνύ Αζ.
Γηάθνπ), ζηελ Κνηλόηεηα Καζηνξηάο.
ηόρνο ησλ παξεκβάζεσλ είλαη ε απνηξνπή πξνβιεκάησλ ζηελ θπθινθνξία νρεκάησλ επί ηεο νδνύ
Αζ. Γηάθνπ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ρώξνπ ηόζν από ηα ιεσθνξεία όζν θαη από ην
επηβαηεγό θνηλό πνπ ζα εμππεξεηείηαη γηα επηβίβαζε θαη απνβίβαζε αιιά θαη ε δηαζθάιηζε ηνπ
θνηλόρξεζηνπ ραξαθηήξα ηνπ ρώξνπ.
πγθεθξηκέλα, νη παξεκβάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ, ζύκθσλα κε ην ζρέδην δηαξξύζκηζεο θαη
ζήκαλζεο πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα απόθαζε, είλαη νη αθόινπζεο:
1. νξηνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ΗΥ επηβαηεγώλ νρεκάησλ παξαπιεύξσο θαη θαηά κήθνο ηεο
λεζίδαο - πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Αζ. Γηάθνπ. Οη ζέζεηο απηέο, έλδεθα (11) ζηνλ αξηζκό,
νξίδνληαη δηαγώληα, ελώ ε πξώηε από απηέο πξννξίδεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑκεΑ,
2. νξηνζέηεζε ρώξνπ γηα ηελ πξνζσξηλή ζηάζκεπζε ηξηώλ ιεσθνξείσλ ηνπ Τπεξαζηηθνύ ΚΣΔΛ,
από ηελ πιεπξά ηνπ πξαζίλνπ ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ,
3. ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ:
α) γηα ηε ζέζε ζηάζκεπζεο ησλ ιεσθνξείσλ ζα ηνπνζεηεζεί πηλαθίδα Ρ-40 κε ηελ έλδεημε «πιήλ
Λεσθνξείσλ»,
β) γηα ηηο ζέζεηο επηβαηεγώλ νρεκάησλ ζα ηνπνζεηεζεί πηλαθίδα Ρ-43 απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο
(όρη ζηάζεο) κε ηελ έλδεημε «6:00 έσο 18:00» θαη
γ) γηα ηε ζέζε ΑκεΑ ζα ηνπνζεηεζεί νξηδόληηα θαη θάζεηε ζήκαλζε ηεο ζέζεο θαη
4. απνμήισζε νπνηνπδήπνηε είδνπο ζήκαλζεο ηνπ ρώξνπ πνπ βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ
παξνύζα ξύζκηζε.
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό: 6/2020.
Έηζη έγηλε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο Πρόεδρος

Ζ Γρακκαηέας

Σζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο

Πξνβηά Υξηζηίλα

Σα Μέιε
Παπαδόπνπινο Σξηαληάθπιινο
ηπιηάδεο Γεκήηξηνο
Υξεζηάθε Δηξήλε
Εεζόπνπινο Μηραήι
Κνπξάθιε Υαξίθιεηα – Πξόεδξνο
πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο
3

ΑΔΑ: ΩΩΘΠΩΕΥ-Ζ1Υ

4

