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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ.: 40310/03-12-2020 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

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

Δπηηροπής Ποηόηεηας Εωής Καζηορηάς. 

 

ηελ 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 Σζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο – Πξόεδξνο 

2 Δνθόπνπινο Πέηξνο 

3 Παπαδόπνπινο Σξηαληάθπιινο 

4 Ζήζεο Λάδαξνο 

5 ηπιηάδεο Δεκήηξηνο 

6 Φηιίππνπ Υξπζνύια 

7 Υξεζηάθε Εηξήλε 

8 Ζεζόπνπινο Μηραήι 

9 Πεηξόπνπινο ηαύξνο 

 

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 Υαξίθιεηα – Πξόεδξνο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο 
 

Γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο κεξίκλεζε ε Πξνβηά Υξηζηίλα, 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 Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ «Ενημέπωζη αναθοπικά με ηη διαδικαζία λήψηρ αποθάζεων ηων 

ζςλλογικών οπγάνων ηων δήμων». 
 

ΘΔΜΑ 3
ο
 : «Έθδοζε θαλοληζηηθής απόθαζες απαγόρεσζες ή κε ζηάζκεσζες επί ηωλ οδώλ 

Καραοιή 12Α ζηο Νηαειάθη θαη Καζηρηώηε & Γιελού γωλία ζηε Υιόε». 

 

Αρηζκός απόθαζες : 12/20 

 

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

Α) ηελ από 17/08/2020 εηζήγεζε ηεο Δ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, πνπ απεζηάιε κέζσ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηα κέιε θαη έρεη σο εμήο: 

ΘΕΜΑ: Έκδοςθ τοπικισ κανονιςτικισ απόφαςθσ «Απαγόρευςθσ ςτάκμευςθσ επί των οδών Καραολι 
12Α ςτο Νταθλάκι και Καςτριώτθ & Γλθνοφ (πεηόδρομοσ) γωνία ςτθ Χλόθ» με ςκοπό τθν είςοδο – 
ζξοδο ςε ιδιωτικό χώρο ςτάκμευςθσ. 
ΣΧΕΤ.: Οι από 20-07-2020 & 05-08-2020 αιτιςεισ του ενδιαφερόμενου και τα ςυνθμμζνα 
δικαιολογθτικά. 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Αϋ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
2. Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Αϋ) όπωσ ιςχφει. 
3. Τον εγκεκριμζνο Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ (Ο.Ε.Υ.) του διμου Καςτοριάσ. 
4. Τθν από 10-08-2020 επιτόπια αυτοψία τθσ υπθρεςίασ μασ. 
5. Το γεγονόσ ότι ο χϊροσ δεν εμπίπτει ςε περιοχι ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Τθν απαγόρευςθ ςτάςθσ και ςτάκμευςθσ Ι.Χ. αυτοκινιτων επί τμιματοσ των οδϊν Καραολι 12Α ςτο 
Νταθλάκι (3,0μ) και Καςτριϊτθ & Γλθνοφ (πεηόδρομοσ) γωνία ςτθ Χλόθ (5,50μ) και ςιμανςθσ αυτϊν 
(οριηόντια και κατακόρυφθ) ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ είςοδοσ – ζξοδοσ και θ χριςθ των 
αδειοδοτθμζνων χϊρων ςτάκμευςθσ επί των οικοδομϊν (αρ. ςυμβολαίου 7821/01-03-2011 & 7840/24-
03-2011 αντίςτοιχα), ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω όρουσ: 

 Οι χϊροι κα ςθμανκοφν με κατάλλθλθ οριηόντια κίτρινθ διαγράμμιςθ και κατακόρυφθ μεταλλικι 
πινακίδα (Ρ-40) διαςτάςεων 45εκ.x45εκ. τοποκετοφμενθ επί μεταλλικοφ ιςτοφ ςτιριξθσ πάχουσ 2ϋϋ 
και φψουσ 2,50μ. 

 Η προμικεια των απαιτοφμενων υλικϊν και θ ςιμανςθ τθσ επίμαχθσ περιοχισ κα γίνει με 
φροντίδα και δαπάνεσ του ενδιαφερόμενου με τθν επίβλεψθ από αρμόδιο τεχνικό κλιμάκιο του 
Διμου Καςτοριάσ. 

 

Β) Σελ ππ’ αξηζ. 37/20 απόθαζε ηεο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο, ην πκβνύιην ηεο νπνίαο γλσκνδνηεί 

ζεηηθά γηα ηελ απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο επί ησλ νδώλ Καξανιή 12Α θαη Καζηξηώηε & Γιελνύ 

(πεδόδξνκνο) γσλία ζηε Υιόε κε ζθνπό ηελ είζνδν – έμνδν ζε ηδησηηθό ρώξν ζηάζκεπζεο. 

 

ηε 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 απαγόξεπζεο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο Θ.Υ. απηνθηλήησλ επί 

ηκήκαηνο ησλ νδώλ Καξανιή 12Α ζην Νηαειάθη (3,0κ) θαη Καζηξηώηε & Γιελνύ (πεδόδξνκνο) 

γσλία ζηε Υιόε (5,50κ) θαη ζήκαλζεο απηώλ (νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε) ώζηε λα κελ εκπνδίδεηαη 

ε είζνδνο – έμνδνο θαη ε ρξήζε ησλ αδεηνδνηεκέλσλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο επί ησλ νηθνδνκώλ, 

ζύκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ όξνπο: 

 

 Οη ρώξνη ζα ζεκαλζνύλ κε θαηάιιειε νξηδόληηα θίηξηλε δηαγξάκκηζε θαη θαηαθόξπθε 

κεηαιιηθή πηλαθίδα (Ρ-40) δηαζηάζεσλ 45εθ.x45εθ. ηνπνζεηνύκελε επί κεηαιιηθνύ ηζηνύ 

ζηήξημεο πάρνπο 2΄΄ θαη ύςνπο 2,50κ. 

 Η πξνκήζεηα ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ θαη ε ζήκαλζε ηεο επίκαρεο πεξηνρήο ζα γίλεη κε 

θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ κε ηελ επίβιεςε από αξκόδην ηερληθό θιηκάθην ηνπ 
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Δήκνπ Καζηνξηάο. 

 

εκεηώλεηαη όηη ηα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο. 
 

Η παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό: 12/20. 
 

Έηζη έγηλε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 
 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Σζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο 

Ζ Γρακκαηέας 

 

 

 

Πξνβηά Υξηζηίλα 

Σα Μέιε 

Δνθόπνπινο Πέηξνο 

Παπαδόπνπινο Σξηαληάθπιινο 

Ζήζεο Λάδαξνο 

ηπιηάδεο Δεκήηξηνο 

Φηιίππνπ Υξπζνύια 

Υξεζηάθε Εηξήλε 

Ζεζόπνπινο Μηραήι 

Πεηξόπνπινο ηαύξνο 

Κνπξάθιε Υαξίθιεηα – Πξόεδξνο 

Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο 
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