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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ.: 40305/03-12-2020 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ηο πραθηηθό ηες σπ’ αρηζ. 5/2020 Σαθηηθής - δηα περηθοράς - σλεδρίαζες ηες 

Δπηηροπής Ποηόηεηας Εωής Καζηορηάς. 
 

Σηελ Καζηνξηά ζήκεξα Παραζθεσή, 27 Νοεκβρίοσ 2020 θαη από ώξα 10:00 έσο 12:00, θιήζεθε 

ζε ηαθηηθή δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. 

πξση.: 38501/23-11-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ε.Π.Ζ., πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ 

εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δήκνπ, αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Δήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε 

κε θάζε λόκηκν κέζν ζηα κέιε ηεο Επηηξνπήο, γηα ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα, νη 

εηζεγήζεηο ησλ νπνίσλ θνηλνπνηήζεθαλ ειεθηξνληθά ζηα κέιε: 

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

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν 9 κειώλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ: 9 

1 Τζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο – Πξόεδξνο 

2 Δνθόπνπινο Πέηξνο 

3 Παπαδόπνπινο Τξηαληάθπιινο 

4 Ζήζεο Λάδαξνο 

5 Σηπιηάδεο Δεκήηξηνο 

6 Φηιίππνπ Φξπζνύια 

7 Φξεζηάθε Εηξήλε 

8 Ζεζόπνπινο Μηραήι 

9 Πεηξόπνπινο Σηαύξνο 
 

ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ : Οσδείς/οσδεκία 
 

Από ηνπο Προέδροσς Κοηλοηήηωλ θιήζεθαλ, ιόγσ ύπαξμεο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, πνπ 

αθνξνύλ ηελ Κνηλόηεηά ηνπο θαη ήηαλ: 

ΠΑΡΟΤΑ ε θα Κνπξάθιε Φαξίθιεηα – Πξόεδξνο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο 
 

Γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο κεξίκλεζε ε Πξνβηά Φξηζηίλα, ππάιιεινο ηνπ 

Δήκνπ Καζηνξηάο. 
 

Ο Πξόεδξνο εμέζεζε ζηα κέιε, όηη ε δηα πεξηθνξάο ζύγθιεζε ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη: α) ζηελ Πξάμε Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 ηεύρνο A’) «Καηεπείγονηα μέηπα ανηιμεηώπιζηρ ηων απνηηικών ζςνεπειών ηηρ 

εμθάνιζηρ ηος κοπωνοϊού COVID-19 και ηηρ ανάγκηρ πεπιοπιζμού ηηρ διάδοζήρ ηος» θαη εηδηθόηεξα 

ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 «Καηεπείγοςζερ διαηάξειρ για ηη λειηοςπγία Δήμων και Πεπιθεπειών 

καηά ηη διάπκεια ηηρ λήψηρ μέηπων αποθςγήρ ηηρ διάδοζηρ ηος κοπωνοϊού COVID-19», ε νπνία 

θπξώζεθε λνκνζεηηθά κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4682/20 θαη β) ζηελ ππ’ αξηζ. 163/29-05-2020 εγθύθιην 

ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ «Ενημέπωζη αναθοπικά με ηη διαδικαζία λήψηρ αποθάζεων ηων 

ζςλλογικών οπγάνων ηων δήμων». 
 

ΘΔΜΑ 2
ο
 : «Έθδοζε θαλοληζηηθής απόθαζες προζωρηλής παρατώρεζες ή κε τώροσ 

ζηάζκεσζες έλαληη θηηρίοσ ΔΦΚΑ γηα ιόγοσς έθηαθηες αλάγθες (covid 19)». 
 

Αρηζκός απόθαζες : 11/20 
 

Ο Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Ε.Π.Ζ.: 

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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Α) ηελ από 14/10/2020 εηζήγεζε ηεο Δ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ, πνπ απεζηάιε κέζσ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηα κέιε θαη έρεη σο εμήο: 

ΘΕΜΑ: Ειςήγηςη για λήψη απόφαςησ ςχετικά με "Προςωρινή Παραχϊρηςη χϊρου ςτάθμευςησ 
έναντι κτιρίου ΕΦΚΑ και για λόγουσ έκτακτησ ανάγκησ (covid-19)" 
ΣΧΕΤ.: α. το 1643/12-10-2020 ζγγραφο τθσ 3θσ Y.Π.E. (K.Y. Kαςτοριάσ) 

Με το παραπάνω ςχετ. ζγγραφο – αίτθμα ηθτείται θ παραχϊρθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ ςτο χϊρο 
ζναντι κτιρίου ΕΦΚΑ (περιοχι Τηαμί) προςωρινά και για λόγουσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (covid-19). 
Φςτερα από ςχετικι αυτοψία τθσ υπθρεςίασ ασ και τθλεφωνικι επικοινωνία με τον υπεφκυνο του Κ.Υ. 
Καςτοριάσ διαπιςτϊκθκε θ ανάγκθ για παραχϊρθςθ τμιματοσ του χϊρου ςτάκμευςθσ ζναντι του 
κτιρίου ΕΦΚΑ διαςτάςεων περίπου 14,50*18,00 και όπωσ περιγράφεται ςτο ςυνθμμζνο ςχζδιο. 
Στο χϊρο αυτό –και για τισ ζκτακτεσ ανάγκεσ περιοριςμοφ διάδοςθσ τθσ πανδθμίασ- κα αναπτυχκεί 
προςωρινά εξοπλιςμόσ (αντίςκθνα, οικίςκοι κλπ) και κα οργανωκεί χϊροσ δειγματολθψιϊν με κζςεισ 
ςτάκμευςθσ (αςκενοφόρων, ΑμεΑ και αςκενϊν). 
Η οργάνωςθ και λειτουργία τθσ παραχωρθμζνθσ ζκταςθσ κα γίνει με ευκφνθ του Κ.Υ. Καςτοριάσ με τθν 
ςυνδρομι του Διμου εφόςον απαιτθκεί. 

 

Β) ηελ ππ’ αξηζ. 41/20 απόθαζε ηεο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο, ην Σπκβνύιην ηεο νπνίαο γλσκνδνηεί 

ζεηηθά γηα ηελ πξνζσξηλή παξαρώξεζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο έλαληη θηηξίνπ ΕΦΚΑ γηα ιόγνπο 

έθηαθηεο αλάγθεο (covid-19). 
 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Ε.Π.Ζ. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Η Ε.Π.Ζ. αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12.10.2020, άξζξν 40, 

ην γεγνλόο όηη δελ ππνβιήζεθε θακία παξαηήξεζε ή πξόηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαβνύιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη όια ηα αλσηέξσ 
 

α π ο θ α ζ ί δ ε η ο κ ό θ ω λ α 

 

Εθδίδεη θαλνληζηηθή απόθαζε πξνζσξηλήο παξαρώξεζεο ρώξνπ ζηάζκεπζεο έλαληη θηηξίνπ 

ΕΦΚΑ, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 14,50κ x 18,00κ ζύκθσλα κε ην ζρέδην πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα 

απόθαζε. 

Σην ρώξν απηό –θαη γηα ηηο έθηαθηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ δηάδνζεο ηεο παλδεκίαο– ζα αλαπηπρζεί 

πξνζσξηλά εμνπιηζκόο (αληίζθελα, νηθίζθνη θιπ) θαη ζα νξγαλσζεί ρώξνο δεηγκαηνιεςηώλ κε 

ζέζεηο ζηάζκεπζεο (αζζελνθόξσλ, ΑκεΑ θαη αζζελώλ). 

Η νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο παξαρσξεκέλεο έθηαζεο ζα γίλεη κε επζύλε ηνπ Κ.Υ. Καζηνξηάο 

κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Δήκνπ εθόζνλ απαηηεζεί. 

 

Η παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό: 11/20. 
 

Έηζη έγηλε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 
Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Τζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο 

Ζ Γρακκαηέας 

 

 

 

Πξνβηά Φξηζηίλα 

Σα Μέιε 

Δνθόπνπινο Πέηξνο 

Παπαδόπνπινο Τξηαληάθπιινο 

Ζήζεο Λάδαξνο 

Σηπιηάδεο Δεκήηξηνο 

Φηιίππνπ Φξπζνύια 

Φξεζηάθε Εηξήλε 

Ζεζόπνπινο Μηραήι 

Πεηξόπνπινο Σηαύξνο 

Κνπξάθιε Φαξίθιεηα – Πξόεδξνο 

Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο 
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