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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 24704/09-07-2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 8/2021 Τακτικής - δια περιφοράς - Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Καστοριάς. 

 

Στην Καστοριά σήμερα Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021 και από ώρα 10:00 έως 12:00, κλήθηκε σε τακτική 

δια περιφοράς συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 

23798/02-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ., που δημοσιεύθηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου και γνωστοποιήθηκε με 

κάθε νόμιμο μέσο στα μέλη της Επιτροπής, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, οι 

εισηγήσεις των οποίων κοινοποιήθηκαν ηλεκτρονικά στα μέλη: 

................................................................................................................................................................ 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΕΣ: 8 

1 Τσανούσας Κωνσταντίνος – Πρόεδρος 

2 Δοκόπουλος Πέτρος 

3 Φουλιράς Στυλιανός 

4 Ζήσης Λάζαρος 

5 Στυλιάδης Δημήτριος 

6 Φιλίππου Χρυσούλα 

7 Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου 

8 Πετρόπουλος Σταύρος 

 

ΑΠΩΝ ο Δάγγας Παναγιώτης 

 

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων, κλήθηκαν λόγω ύπαρξης θεμάτων, που αφορούν στην 

Κοινότητά τους και ήταν: 

ΑΠΟΥΣΑ/ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κουράκλη Χαρίκλεια – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Καστοριάς 

Παρασκευόπουλος Δημήτριος – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσοποταμίας 

Ιασωνίδης Νικόλαος – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Δισπηλιού 

Γιουβέλας Εμμανουήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Κρανιώνας 

 

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης μερίμνησε η Προβιά Χριστίνα, υπάλληλος του 

Δήμου Καστοριάς. 

 

Ο Πρόεδρος εξέθεσε στα μέλη, ότι η δια περιφοράς σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται: α) στην Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα 

στην παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών 

κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η οποία 

κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 και β) στην υπ’ αριθ. 163/29-05-2020 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 

συλλογικών οργάνων των δήμων». 

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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ΘΕΜΑ 3ο : «Λήψη κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Τσόντου 

Βάρδα στην Καστοριά, όπου βρίσκεται η έξοδος διαφυγής της επιχείρησης 

"OLYMPIC HOUSE". 

 

Αριθμός απόφασης : 18/21 
 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ε.Π.Ζ.: 
 

Α) την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 
Θέμα: Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Τσόντου Βάρδα στην Καστοριά. 
 
Σύντομο ιστορικό: 
Μας κατατέθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 18848/28-05-2021 αίτηση της OLYMPION HOUSE I.K.E. 
Μητροπόλεως 42 Καστοριά με Νόμιμο Εκπρόσωπο τον κ. Ισαάκ Ελιάου. 

Έχοντας υπόψη την παραπάνω αίτηση και τα επισυναπτόμενα: 

1) Την Β’ Αναθεώρηση της υπ’αριθ. 35/2016 οικοδομικής αδείας με Α/Α Πράξης 184027 / 02-12-2020 
2) Την προτεινόμενη έξοδο κινδύνου διαφυγής επί της Τσόντου Βάρδα στην Καστοριά της επιχείρησης 

με διακριτό τίτλο:<<OLYMPION HOUSE>> και Νόμιμο Εκπρόσωπο τον κ. Ισαάκ Ελιάου. 
3) Την θεωρημένη μελέτη παθητικής Πυροπροστασίας 
4) Την θεωρημένη Ενεργητική Πυροπροστασία 
5) Την Τεχνική Περιγραφή, την φωτογραφία και το Διάγραμμα της εξόδου κινδύνου διαφυγής επί της 

Τσόντου Βάρδα 
 

Σκεπτικό: 
Προκειμένου να γίνεται απρόσκοπτα η ασφαλής διαφυγή των θεατών από την παραπάνω έξοδο 
διαφυγής της επιχείρησης, που βρίσκεται στο πρόσωπο της διαμπερούς ιδιοκτησίας στην 
ασφαλτοστρωμένη, οδό Τσόντου Βάρδα, στην Καστοριά και απέναντι από την ιδιοκτησία Αδελφών 
Βελέντζα, όπου η ιδιοκτησία Ελιάου Ισαάκ (ΟΛΥΜΠΙΟΝ Ι.Κ.Ε.), 

Εισηγούμαστε: 

Την λήψη απόφασης για τα παρακάτω μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού Τσόντου 
Βάρδα μπροστά από την έξοδο  κινδύνου διαφυγής της επιχείρησης. 

1) Την διαγράμμιση σε ένα ορθογώνιο σχήμα στην άσφαλτο με κίτρινο-απαγορευτικό της 
στάθμευσης χρώμα ,μήκους 3,00μ(1,50μ αριστερά και δεξιά του άξονα της εξόδου κινδύνου 
διαφυγής επί της Τσόντου Βάρδα) και πλάτους 1,50μ προς τον άξονα της οδού Τσόντου Βάρδα, 
από την διαμορφωμένη με λιθοδομή, οικοδομική γραμμή της ιδιοκτησίας Ελιάου. 
Επιφάνεια διαγράμμισης 1,50Χ3,00= 4,50τ.μ. 

Πλάτος λωρίδας διαγράμμισης = 020μ. πάτος κενού 0,20μ. 

2) Στις κορυφές, του παραπάνω ορθογωνίου και λίγο πιο μέσα, προς την λιθοδομή της ιδιοκτησίας  
Ελιάου-περιτοίχιση και σε απόσταση 1,00μ από αυτή, θα τοποθετηθούν πορτοκαλί, πλαστικά 
κολωνάκια, ύψους 80εκ.,βιδωμένα στην άσφαλτο της οδού με αντανακλαστικά αυτοκόλλητα 
επάνω τους για την αποτροπή φραγής της εξόδου κινδύνου από παρκαρισμένο όχημα κολλητά σε 
αυτή. 

3)  Τοποθέτηση πινακίδας ,απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στο ίδιο σημείο 
και για όλο το 24ωρο. 

 
Η υλοποίηση της οριοθέτησης θα γίνει από τον ιδιοκτήτη. 
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Η παρούσα δεν υποκαθιστά οποιαδήποτε άλλη άδεια ή έγκριση από αρμόδιο όργανο ή Υπηρεσία η 
οποία προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

 

Β) την υπ’ αριθ. πρωτ.: 20/2021 απόφαση της Κοινότητας Καστοριάς, το Συμβούλιο της οποίας 

γνωμοδότησε θετικά επί του θέματος. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ε.Π.Ζ. να αποφασίσουν σχετικά. 

Ο κ. Πετρόπουλος Σταύρος κατέθεσε τα εξής: «Η πρότασή μου είναι να μειωθεί η προτεινόμενη 

διαγράμμιση στο 1μ., όσο δηλαδή είναι τα πορτοκαλί κολωνάκια που θα μπουν, διότι ο δρόμος είναι 

στενός και σε καθημερινή βάση θα μπερδεύει τους διερχόμενους οδηγούς και τα μεγάλα οχήματα 

(απορριμματοφόρα)». 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, το γεγονός ότι δεν 

υποβλήθηκε καμία παρατήρηση ή πρόταση κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβούλευσης που 

προηγήθηκε της συνεδρίασης, την πρόταση του κ. Πετρόπουλου και όλα τα ανωτέρω 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 

 

Εγκρίνει τη λήψη κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Τσόντου Βάρδα 

(απέναντι από την ιδιοκτησία Αδελφών Βελέντζα) στην Καστοριά, όπου βρίσκεται η έξοδος 

διαφυγής της επιχείρησης "OLYMPIC HOUSE (με κεντρική είσοδο επί της Μητροπόλεως 42) 

⸻σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση⸻ προκειμένου 

να γίνεται απρόσκοπτα η ασφαλής διαφυγή των θεατών και συγκεκριμένα: 

1. Την διαγράμμιση σε ένα ορθογώνιο σχήμα στην άσφαλτο με κίτρινο -απαγορευτικό της 

στάθμευσης χρώμα-, μήκους 3,00 μ (1,00 μ αριστερά και δεξιά του άξονα της εξόδου κινδύνου 

διαφυγής επί της Τσόντου Βάρδα) και πλάτους 1,00 μ προς τον άξονα της οδού Τσόντου 

Βάρδα, από την διαμορφωμένη με λιθοδομή, οικοδομική γραμμή της ιδιοκτησίας Ελιάου. 

Επιφάνεια διαγράμμισης 1,00 x 3,00 = 3,00 τ.μ. 

Πλάτος λωρίδας διαγράμμισης = 0,20 μ. πάτος κενού 0,20 μ. 

Στις κορυφές, του παραπάνω ορθογωνίου και λίγο πιο μέσα, προς την λιθοδομή της 

ιδιοκτησίας Ελιάου -περιτοίχιση και σε απόσταση 1,00 μ από αυτή-, θα τοποθετηθούν 

πορτοκαλί, πλαστικά κολωνάκια, ύψους 80 εκ., βιδωμένα στην άσφαλτο της οδού με 

αντανακλαστικά αυτοκόλλητα επάνω τους για την αποτροπή φραγής της εξόδου κινδύνου από 

παρκαρισμένο όχημα κολλητά σε αυτή. 

2. Την τοποθέτηση πινακίδας, απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στο ίδιο 

σημείο και για όλο το 24ωρο. 

 

Η υλοποίηση της οριοθέτησης θα γίνει από τον ιδιοκτήτη. 

 

Η παρούσα δεν υποκαθιστά οποιαδήποτε άλλη άδεια ή έγκριση από αρμόδιο όργανο ή Υπηρεσία η 

οποία προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 
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Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 18/21. 

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

 

Έτσι έγινε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
 

 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα Μέλη 

   

 

 

 

Τσανούσας Κωνσταντίνος 

 

 

 

Προβιά Χριστίνα 

Δοκόπουλος Πέτρος 

Φουλιράς Στυλιανός 

Ζήσης Λάζαρος 

Στυλιάδης Δημήτριος 

Φιλίππου Χρυσούλα 

Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου 

Πετρόπουλος Σταύρος 
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