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ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζ. 27/2020 Σαθηηθήο -κέζσ ηειεδηάζθεςεο- πλεδξίαζεο ηνπ 

Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Καζηνξηάο 

 

ηελ Καζηνξηά ζήκεξα Δεπηέξα, 28 Δεθεκβξίνπ 2020 θαη ώξα 17:00 θιήζεθε ζε ηαθηηθή -κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο- ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. πξση.: 42938/23-

12-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ εηδηθό ρώξν 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ, αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Γήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε κε θάζε 

λόκηκν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, γηα ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα, νη 

εηζεγήζεηο ησλ νπνίσλ θνηλνπνηήζεθαλ ειεθηξνληθά ζηα κέιε: 

………………………………………………………………………………………………………… 

ην ζύλνιν ησλ 41 Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ήηαλ:  

ΠΑΡΟΝΣΕ/ΠΑΡΟΤΕ : 26 

1. Μεηαιίδεο Κίκσλ – Πξόεδξνο Γ.. 

2. Παπαδόπνπινο Σξηαληάθπιινο – Αληηδήκαξρνο  

3. Λίηζθαο Γηνλύζηνο – Αληηδήκαξρνο 

4. Σζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο – Αληηδήκαξρνο 

5. Γνθόπνπινο Πέηξνο – Αληηδήκαξρνο 

6. Θενράξε – Παπαδάκνπ Όιγα – Αληηδήκαξρνο 

7. Μνπξαηίδεο Υξήζηνο – Αληηδήκαξρνο 

8. Φνπιηξάο ηπιηαλόο 

9. Αιεμαλδξίδεο Νηθόιανο 

10. ηπιηάδεο Γεκήηξηνο 

11. Εήζεο Λάδαξνο 

12. Φηιίππνπ Υξπζνύια 

13. Πέιθαο σθξάηεο 

14. πύξνπ Αηθαηεξίλε 

15. Βαζηιεηάδεο Δπζηάζηνο 

16. Μπόηζαξεο Βαζίιεηνο 

17. ακαξάο Κσλζηαληίλνο 

18. Γάγγαο Παλαγηώηεο 

19. Υξεζηάθε Δηξήλε 

20. Παπαδνπνύινπ Υξπζνβαιάληνπ 

21. Ηππνθνκίδνπ Αγγειηθή 

22. Εεζόπνπινο Μηραήι 

23. Σακήιηαο Αιέμαλδξνο 

24. Πεηξόπνπινο ηαύξνο 

25. Δπαγγέινπ Αζαλάζηνο 

26. Σίγθαο Γεώξγηνο 

 

ΑΠΟΝΣΕ/ΑΠΟΤΕ : 15 

1. Ληάκεο Θεόδσξνο – Αληηδήκαξρνο 

2. Σόζθνο Πέηξνο 

3. Ρήκνο Αζαλάζηνο 

4. Κνξεληζίδνπ Δξηθίιε 

5. αιβαξίλαο Ησάλλεο 

6. Φνύθε – Ληάκε Αιεμάλδξα 

7. Κύξνπ Ησάλλα 

8. αββνπιίδνπ Κπξηαθή 

9. Λέθθνο Υξήζηνο 

10. Γηαλλάθεο Πέηξνο 

11. Μόζρνο Γεώξγηνο 

12. Γνπιγέξεο Αλαζηάζηνο 

13. Βαζηιεηάδεο Πνιπρξόληνο 

14. Παύινπ Κσλζηαληίλνο 

15. Γνύθιηα Αλαζηαζία 

 

 

Από ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θιήζεθαλ, ιόγσ ύπαξμεο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, πνπ 

αθνξνύλ ηελ Κνηλόηεηά ηνπο θαη ήηαλ: 

ΠΑΡΟΤΑ ε Κνπξάθιε Υαξίθιεηα – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο 
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ΑΠΩΝ ν Γνπγνύζεο Γεκήηξηνο – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Κνξεζνύ 

ΠΑΡΩΝ ν Γήκαξρνο Καζηνξηάο θ. Γηάλλεο Κνξεληζίδεο. 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Νεξάληδα Καηζηακάθε, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

H ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο 

e:Presence.gov.gr, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/11.03.2020 ηεύρνο A’) «Καηεπείγονηα μέηπα ανηιμεηώπιζηρ ηυν απνηηικών 

ζςνεπειών ηηρ εμθάνιζηρ ηος κοπυνοφού COVID-19 και ηηρ ανάγκηρ πεπιοπιζμού ηηρ διάδοζήρ ηος», 

ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020 (Α΄ 76) θαη εηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. 

429/12.03.2020 (ΦΔΚ 850/η.Β΄/13.03.2020), πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ ππ’ αξηζ. 

ΓΗΑΓΠ/Α/7841/19.04.2005 Κ.Τ.Α. (Β' 539) «Σςνεδπίαζη ζςλλογικών οπγάνυν με ηηλεδιάζκετη». 

 

Ο Πξόεδξνο, κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

εηζεγήζεθε σο εμήο ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο: 

 

ΘΕΜΑ 6
ν 

: «Λήςε θαλνληζηηθήο απόθαζεο γηα ηε ξύζκηζε θπθινθνξίαο (είζνδνο – έμνδνο) ζε 

βηνηερληθή απνζήθε ζην ππ’ αξηζ. 881 αγξνηεκάρην Κνξεζνύ». 

 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 197/20 

 

Ο Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ ηελ ππ’ αξηζ. 16/20 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο κε ζέκα: «Ειζήγηζη ππορ ηο Δημοηικό Σςμβούλιο για ηην πύθμιζη κςκλοθοπίαρ 

(είζοδορ – έξοδορ) ζε βιοηεσνική αποθήκη ζηο ςπ’ απιθ. 881 αγποηεμάσιο Κοπηζού» πνπ απεζηάιε 

κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηα κέιε θαη ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 
Αρικμόσ απόφαςθσ : 16/2020 
 

Ο Πρόεδροσ ζθεςε υπόψη των μελϊν τησ Ε.Π.Η.: 
Α) το από 30/11/2020 υπηρεςιακό ςημείωμα τησ Δ/νςησ Τεχνικϊν Υπηρεςιϊν, που απεςτάλη μζςω 

ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτα μζλη και ζχει ωσ εξήσ: 
 

Θζμα: Έγκριςθ ειςόδου – εξόδου για τθν ανζγερςθ βιοτεχνικισ αποκικθσ ςτο υπ’ αρικμ. 881 
αγροτεμάχιο Κορθςοφ. 

Σχετικά:  

α) Το Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ 119α/16-06-2006) που τροποποιεί τα Β.Δ. 465/70 και Π.Δ. 1124/81 όπωσ 
ιςχφει ζωσ τϊρα 

β) Θ απόφαςη 104320/4397/28-11-2012 (ΦΕΚ 3307/Β/11-12-2012) του Περιφερειάρχη Δυτικήσ 
Μακεδονίασ «Καθοριςμόσ οδϊν που ανήκουν ςτην αρμοδιότητα ςυντήρηςησ των Υπηρεςιϊν τησ 
ζδρασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Μακεδονίασ και των υπηρεςιϊν των Περιφερειακϊν Ενοτήτων που 
υπάγονται ςτην Περιφζρεια». 

γ) Θ απόφαςη 3638/2015 του ΣΤΕ-Τμήμα Δ. (Αρμόδια αρχή για τη χορήγηςη εγκρίςεωσ ειςόδου - 
εξόδου οχημάτων από εγκατάςταςη κατηγορίασ Β, που ζχει πρόςωπο επί δημοτικήσ οδοφ, είναι ο 
οικείοσ Δήμοσ, αρμόδιο δε όργανο είναι το δημοτικό ςυμβοφλιο και όχι η Τεχνική Υπηρεςία του 
Δήμου.)  

δ) Θ αίτηςη ςασ 33583/19-10-2020 με τα ςυνημμζνα δικαιολογητικά και την αυτοψία τησ υπηρεςίασ 
μασ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-11-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
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Ζχοντασ υπόψη τα ανωτζρω ςχετικά προκφπτει: 

Ότι δεν απαιτείται καταςκευή κόμβου κυκλοφοριακήσ ςφνδεςησ τησ εγκατάςταςησ κατηγορίασ Β του 
θζματοσ με την δημοτική οδό (αγροτική), ςτο υπ’ αριθμ. 881 αγροτεμάχιο Κορηςοφ ζκταςησ 
4093,28τμ., ςφμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα τησ κ. Κολζςκα Σουλτάνασ Τοπογράφου 
Μηχανικοφ Τ.Ε. που ςυνοδεφει την παροφςα, αλλά η ςφνδεςη θα γίνει με εγκεκριμζνη είςοδο – ζξοδο 
η οποία πληροί τισ προχποθζςεισ του (α) ςχετικοφ.  

Για την ςωςτή λειτουργία τησ ειςόδου – εξόδου προτείνεται να τοποθετηθεί πληροφοριακή πινακίδα 
ςτην είςοδο τησ επιχείρηςησ. 

Θ παροφςα ζγκριςη δεν θα αποτελεί δικαιολογητικό για την χορήγηςη άδειασ λειτουργίασ τησ 
εγκατάςταςησ από οποιαδήποτε Υπηρεςία. Θ αρμόδια Υπηρεςία η οποία θα εκδϊςει ςτο μζλλον την 
άδεια λειτουργίασ τησ εγκατάςταςησ, θα πρζπει ςαν δικαιολογητικό να ςυμπεριλάβει την 
απαιτοφμενη βεβαίωςη από την Υπηρεςία μασ για την καλή καταςκευή τησ ειςόδου - εξόδου τησ 
εγκατάςταςησ του θζματοσ. 

Παρακαλοφμε για την ζγκριςη ςασ ωσ αρμόδιο όργανο. 

 

Β) την υπ’ αριθ. 13/20 απόφαςη τησ Κοινότητασ Κορηςοφ, το ςυμβοφλιο τησ οποίασ γνωμοδότηςε θετικά 
επί του παραπάνω θζματοσ. 

Στη ςυνζχεια ο Πρόεδροσ κάλεςε τα μζλη τησ Ε.Π.Η. να αποφαςίςουν ςχετικά. 

Θ Επιτροπή Ποιότητασ Ηωήσ αφοφ ζλαβε υπόψη τισ διατάξεισ του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Αϋ 197/12.10.2020, 
άρθρο 40, παρ. 3, το γεγονόσ ότι δεν υποβλήθηκε καμία παρατήρηςη ή πρόταςη κατά τη διάρκεια τησ 
ηλεκτρονικήσ διαβοφλευςησ που προηγήθηκε τησ ςυνεδρίαςησ και όλα τα ανωτζρω 
α π ο φ α ς ί η ε ι ο μ ό φ ω ν α 
Ειςηγείται προσ το Δημοτικό Συμβοφλιο την λήψη κανονιςτικήσ απόφαςησ για τη ρφθμιςη κυκλοφορίασ 
ςτην Κορηςό και ςυγκεκριμζνα την τοποθζτηςη πληροφοριακήσ πινακίδασ εiςόδου - εξόδου ςτην 
βιοτεχνική αποθήκη που βρίςκεται ςτο υπ’ αριθμ. 881 αγροτεμάχιο Κορηςοφ ζκταςησ 4.093,28τμ. 

 
Θ παροφςα απόφαςη ζλαβε αφξοντα αριθμό: 16/2020. 

 

Καη θάιεζε ην Γ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ θαη όια ηα αλσηέξσ 

 

απνθαζίδεη   νκόθσλα  

 

Δθδίδεη Καλνληζηηθή Απόθαζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο εηζόδνπ - εμόδνπ 

ζε βηνηερληθή απνζήθε πνπ βξίζθεηαη ζην ππ’ αξηζκ. 881 αγξνηεκάρην Κνξεζνύ έθηαζεο 

4.093,28ηκ. 
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Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό : 197/20 

………………………………………………………………………………………………………… 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη, όπσο αθνινπζεί:  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

 

Κίκσλ Μεηαιίδεο 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

 

Ν. Καηζηακάθε 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

Σ.Παπαδόπνπινο, Γ.Λίηζθαο, Κ.Σζαλνύζαο, 

Π.Γνθόπνπινο, Ό.Θενράξε - Παπαδάκνπ, 

Υ.Μνπξαηίδεο, .Φνπιηξάο, Ν.Αιεμαλδξίδεο, 

Γ.ηπιηάδεο, Λ.Εήζεο, Υ.Φηιίππνπ, .Πέιθαο, 

Α.πύξνπ, Δ.Βαζηιεηάδεο, Β.Μπόηζαξεο, Κ.ακαξάο, 

Π.Γάγγαο, Δ.Υξεζηάθε, Υ.Παπαδνπνύινπ, 

Α.Ηππνθνκίδνπ, Μ.Εεζόπνπινο, Α.Σακήιηαο, 

.Πεηξόπνπινο, Α.Δπαγγέινπ, Γ.Σίγθαο. 
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