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ΑΠΟΠΑΜΑ
από ηο πραθηηθό ηες σπ’ αρηζ. 25/2017 Σαθηηθής σλεδρίαζες ηοσ
Γεκοηηθού σκβοσιίοσ Καζηορηάς.
Σηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα Σρίηε 17 Οθηωβρίοσ 2017 θαη ώξα 19:00,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. πξση.:
26529/13-10-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ εηδηθό
ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ, αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε κε θάζε
λόκηκν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ
ζέκαηα:
................................................................................................................................................................
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν 41 Γεκνηηθώλ
Σπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ : 31
1. Τόκνπ Ησάλλεο - Πξόεδξνο Γ.Σ.
2. Παπαδεκεηξίνπ Λεσλίδαο - Αληηδήκαξρνο
3. Ληάλνο Σσθξάηεο - Αληηδήκαξρνο
4. Γακηαλνύ Φξήζηνο - Αληηδήκαξρνο
5. Σηεξγηόπνπινο Δπάγγεινο - Αληηδήκαξρνο
6. Αλησλίνπ Μαιακαηή - Αληηδήκαξρνο
7. Εήζεο Λάδαξνο - Αληηδήκαξρνο
8. Γάγγαο Παλαγηώηεο – Αληηδήκαξρνο
9. Φσηηάδεο Νηθόιανο
10. Τέξςεο Αζαλάζηνο
11. Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο
12. Πεηξόπνπινο Γεκήηξηνο
13. Μπισλάο Θεόδσξνο
14. Βαζηιεηάδεο Γεώξγηνο
15. Μπηληάθνο Μηραήι
16. Καπξήο Γεκήηξηνο
ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ : 10
1. Κσηνύιαο Γεκήηξηνο
2. Λίηζθαο Γηνλύζηνο
3. Θενδνζόπνπινο Ηάθσβνο
4. Υθαληίδεο Γακηαλόο
5. Πεηθαλάο Γεώξγηνο

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Σαλαιίδεο Γεώξγηνο
Σηπιηάδεο Γεκήηξηνο
Σηνύκπαο Αληώληνο
Πεηζάιληθνπ Άλλα
Αλησληάδεο Κσλζηαληίλνο
Μπακπάθνο Γεώξγηνο
Φνπιηξάο Σηπιηαλόο
Φαηδεζπκεσλίδεο Δκκαλνπήι
Παξραξίδεο Φξήζηνο
Τζατξίδεο Αιέμαλδξνο
Μνπηίδεο Γεκήηξηνο
Βειιίδεο Βαζίιεηνο
Βαζηιεηάδεο Νηθόιανο
Αζαλαζίνπ Αζαλάζηνο
Καξαληθνιόπνπινο Αζαλάζηνο

6.
7.
8.
9.
10.

Τόζθνο Πέηξνο
Ησζεθίδνπ – Παπαδνπνύινπ Άλλα
Καξαπαηζαθίδεο Νηθόιανο
Κνπκπάλε Βαζηιηθή
Φαξακνπνύινπ Βαζηιηθή

Από ηνπο Προέδροσς θαη Δθπροζώποσς ηωλ Γεκοηηθώλ θαη Σοπηθώλ Κοηλοηήηωλ, θιήζεθαλ
ιόγσ ύπαξμεο ζεκάησλ, πνπ αθνξνύλ ζηελ Κνηλόηεηά ηνπο θαη ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ οη :
1. Σηζηνβάξε Δπαλζία – Πξόεδξνο Γ.Κ. Καζηνξηάο
2. Πξνθνπίδεο Αζαλάζηνο – Πξόεδξνο Τ.Κ. Βαζηιεηάδαο
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ΠΑΡΩΝ : ν Γήκαξρνο Καζηνξηάο Αλέζηεο Αγγειήο.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Νεξάληδα Καηζηακάθε, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, γηα
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Σεκεηώλεηαη όηη :
 Τα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε αξηζκό 33 θαη 37, πξνηάρζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ κεηά
ην 16ο ζέκα
Από ηε Σπλεδξίαζε απνρώξεζαλ κε ηελ άδεηα ηνπ Πξνέδξνπ:
 ν Γεκνηηθόο Σύκβνπινο θ. Β. Βειιίδεο κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο
 ν Γεκνηηθόο Σύκβνπινο θ. Μ. Μπηληάθνο κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο
 νη Γεκνηηθνί Σύκβνπινη θ.θ. Φ. Παξραξίδεο θαη Γ. Μνπηίδεο κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ
ζέκαηνο
 ν Γεκνηηθόο Σύκβνπινο θ. Δ. Φαηδεζπκεσλίδεο κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16νπ ζέκαηνο.
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο εμήο ηα ζέκαηα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:
ΘΔΜΑ 20ο: «Λήψε θαλοληζηηθής απόθαζες γηα ηελ εθαρκογή προζωρηλώλ κέηρωλ ρύζκηζες
θσθιοθορίας ιόγω εργαζηώλ ηες Γ.Δ.Τ.Α.Κ.».

Αρηζκός Απόθαζες : 301/17
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ ΓΣ:
Α) Τελ ππ’ αξηζ. 37/17 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, ε νπνία έρεη σο εμήο:
Αριθμός Απόυασης : 37/17
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ έθηαθην ζέκα, έζεζε ππόςε ηνπ Γ. ηελ από 09-102017 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, ε νπνία έρεη σο εμήο:
ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΡΤΘΜΗΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ
Ζ κειέηε απηή αθνξά ηνλ ζρεδηαζκό ησλ απαηηνύκελσλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ ξύζκηζεο
θπθινθνξίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε πεδώλ θαη νρεκάησλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 52 Ν.
3542/2007 «Πεξί ΚΟΚ», ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο εξγαζηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θξεαηίνπ
όκβξησλ πδάησλ, επί ηεο νδνύ Αγίσλ Αλαξγύξσλ.
Σκοπιμότητα ηεο παξνύζαο Μειέηεο είλαη ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ε πινπνίεζε
ηεο θαηάιιειεο ζήκαλζεο κε ηελ παξάιιειε ιήςε κέηξσλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη πιεξνθόξεζεο
ησλ νδεγώλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ εξγαζηώλ ηνπ σο άλσ ηερληθνύ έξγνπ.
Οι παραπάνω ρσθμίσεις ιστύοσν από τις 15:00 μμ. της Παρασκεσής 20-10-2017 έως τις
07:00 πμ. της Δεστέρας 23-10-2017.
Καηά ην αλσηέξσ ρξνληθό δηάζηεκα, απαηηείηαη:
Ζ πιήξεο απνθνπή από ηελ θπθινθνξία ηνπ νδνζηξώκαηνο ηεο νδνύ Αγίσλ Αλαξγύξσλ ζηε
ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Βηηζίνπ θαη εθηξνπή κε θαηάιιειε ζήκαλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ
νρεκάησλ πξνο ηελ νδό Κπξίηζε.
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Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνζσξηλώλ θπθινθνξηαθώλ κέηξσλ θαη πξνο
απνθπγή αηπρεκάησλ, ε θίλεζε ζα ξπζκίδεηαη κε ηε ζήκαλζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί κε
ηηο ππνδείμεηο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ΓΔΤΑ Καζηνξηάο.
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο λα απνθαζίζνπλ
ζρεηηθά.
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
Ν.3852/2010, όια ηα παξαπάλσ θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε
Απουασίζει

ομόυωνα

Γλσκνδνηεί ζεηηθά πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ έθδνζε θαλνληζηηθήο απόθαζεο
ζρεηηθά κε ηε ιήςε πξνζσξηλώλ κέηξσλ ξύζκηζεο θπθινθνξίαο ζην πιαίζην εθηέιεζεο
εξγαζηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θξεαηίνπ όκβξησλ πδάησλ επί ηεο νδνύ Αγίσλ Αλαξγύξσλ.
Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ Παξαζθεπή 20-10-2017 θαη ώξα 15:00 έσο ηε Γεπηέξα
23-10-2017 θαη ώξα 07:00, απαηηείηαη ε πιήξεο απνθνπή από ηελ θπθινθνξία ηνπ
νδνζηξώκαηνο ηεο νδνύ Αγίσλ Αλαξγύξσλ ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Βηηζίνπ θαη εθηξνπή κε
θαηάιιειε ζήκαλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ πξνο ηελ νδό Κπξίηζε.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνζσξηλώλ θπθινθνξηαθώλ κέηξσλ θαη πξνο
απνθπγή αηπρεκάησλ, ε θίλεζε ζα ξπζκίδεηαη κε ηε ζήκαλζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί κε
ηηο ππνδείμεηο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ΓΔΤΑ Καζηνξηάο.
Ζ παξνύζα έιαβε αύμνληα αξηζκό: 37/2017.
Β) Τελ ππ’ αξηζ. 63/17 απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο, κε ηελ νπνία ην
Σπκβνύιην γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ,
ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο.
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ΓΣ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Τν ΓΣ έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ θαη όια ηα
αλσηέξσ
Αποθαζίδεη

οκόθωλα

Δθδίδεη Καλοληζηηθή Απόθαζε γηα ηε ιήςε πξνζσξηλώλ κέηξσλ ξύζκηζεο θπθινθνξίαο, ζην
πιαίζην εθηέιεζεο εξγαζηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θξεαηίνπ όκβξησλ πδάησλ επί ηεο
δεκνηηθήο νδνύ Αγίσλ Αλαξγύξσλ ηεο πόιεο ηεο Καζηνξηάο.
Σπγθεθξηκέλα:
Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ Παραζθεσή 20-10-2017 θαη ώρα 15:00 έσο ηε Γεσηέρα 2310-2017 θαη ώρα 07:00, ζα γίλεη πιήξεο απνθνπή ηεο νδνύ Αγίωλ Αλαργύρωλ από ηελ
θπθινθνξία νρεκάησλ επί ηνπ νδνζηξώκαηνο.
Σηε ζπκβνιή ηεο νδνύ Αγίωλ Αλαργύρωλ κε ηελ νδό Βηηζίνπ, ζα γίλεηαη εθηξνπή θπθινθνξίαο
ησλ νρεκάησλ πξνο ηελ νδό Κπξίηζε, κε ηνπνζέηεζε θαηάιιειεο ζήκαλζεο.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνζσξηλώλ θπθινθνξηαθώλ κέηξσλ θαη πξνο απνθπγή
αηπρεκάησλ, ε θίλεζε ζα ξπζκίδεηαη κε ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε ηνπ έξγνπ, πνπ ζα εθαξκνζηεί κε
ηηο ππνδείμεηο θαη ηνλ έιεγρν ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Καζηνξηάο.
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Ζ παξνύζα απόθαζε ιήςεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ ξύζκηζεο θπθινθνξίαο, ηζρύεη θαη γηα
νπνηαδήπνηε άιιε εκεξνκελία θαζνξηζηεί ε εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ηεο ΓΔΥΑΚ, κεηά
από ελδερόκελε αλαβνιή ιόγσ δπζκελώλ θαηξηθώλ ή άιισλ ζπλζεθώλ.
Σε θάζε πεξίπησζε ζα πξνεγείηαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ θαη ζα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα
πξνεηδνπνηεηηθά θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα (ζήκαλζε θιπ) από ηε ΓΔΥΑΚ.
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό : 301/17
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη, όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ιωάλλες Σόκοσ

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Ν. Καηζηακάθε

ΣΑ ΜΔΛΗ :
Λ.Παπαδεκεηξίνπ, Σ.Ληάλνο, Φ.Γακηαλνύ, Δ.Σηεξγηόπνπινο,
Μ.Αλησλίνπ, Λ.Εήζεο, Π.Γάγγαο, Ν.Φσηηάδεο, Α.Τέξςεο,
Γ.Παπαδόπνπινο, Γ.Πεηξόπνπινο, Θ.Μπισλάο,
Γ.Βαζηιεηάδεο, , Γ.Καπξήο, Γ.Σαλαιίδεο, Γ.Σηπιηάδεο,
Α.Σηνύκπαο, Ά.Πεηζάιληθνπ, Κ.Αλησληάδεο, Γ.Μπακπάθνο,
Σ.Φνπιηξάο, , Α.Τζατξίδεο, Ν.Βαζηιεηάδεο, Α.Αζαλαζίνπ,
Α.Καξαληθνιόπνπινο.
Σηζηνβάξε Δπαλζία – Πξόεδξνο Γ.Κ. Καζηνξηά

