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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

ΑΡΘΘΜO ΑΠΟΦΑΗ:   202/2016 

 

 Από ην Πξαθηηθό  24-20/9/2016 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

 

 ηελ Κάιπκλν ζήκεξα 20/9/2016 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 20:00 ζπλήιζε 

ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό: 16557-16/9/2016 

πξόζθιεζε  ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε 

ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζε όινπο 

ηνπο Γεκ. πκβνύινπο, άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/10, θαζώο θαη ζην Γήκαξρν 

θ. Γαινπδή Ησάλλε, ν νπνίνο πξνζήιζε θαη παξίζηαην ζ' απηή. 

 

 Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε 

ζύλνιν 27 Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ήηαλ παξόληεο: 

 

Παρόλτες 

Φαξάο Γεώξγηνο - ΠΡΟΔΓΡΟ 

Μνπζειιήο Δκκαλνπήι - ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

Μαγθνύιηαο Πνζεηόο - ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

Σειηαθόο αθειιάξηνο -ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

Εαΐξεο Κσλζηαληίλνο - ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

Ρήγαο Μηθέο - ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

Αιεμαλδξάθε Μαξία - ΜΔΛΟ 

Βάιιαο Μηραήι – ΜΔΛΟ 

Γαιηκηηάθεο Ησάλλεο – ΜΔΛΟ 

Γηακαληήο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ 

Εεξβόο αθειάξεο - ΜΔΛΟ 

Εστδεο Παληειήο - ΜΔΛΟ 

Λειέθεο Μηραήι - ΜΔΛΟ 

Μαγθάθεο Γηάλλεο - ΜΔΛΟ 

Μαξγαξίηεο Νηθόιανο - ΜΔΛΟ 

Μαξίλνο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ 

Μαζηξνθνύθνο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ 

Μειάο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ 

Πέξνο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ 

Πιάηζεο Υαξάιακπνο - ΜΔΛΟ 

Φξαηδήο Νέζησξ - ΜΔΛΟ 

Υνύιεο αθειιάξηνο - ΜΔΛΟ 

Απόλτες 

Γηαθνκηράιεο Γεκήηξηνο - ΜΔΛΟ 

Μαγθάθεο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ 

Μαύξνο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ 

Σξηθνίιεο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ 

 

Οη οποίοη είταλ προσθιεζεί λόκηκα 
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Φαξνκπά εκίξακηο - ΜΔΛΟ 

 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν εηδηθόο γξακκαηέαο Κνπλελάθεο 

Νηθόιανο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

O Πξόεδξνο ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Μηθέο Ρήγαο (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ) πξνρώξεζε ζηελ εηζήγεζε 

ηνπ παξαθάησ ζέκαηνο: 

 

ΘΕΜΑ: Επηθαηροποίεσε τωλ σπ΄αρηζκ. 126/2015 θαη 157/2015 απουάσεωλ 

τοσ Δεκοτηθού σκβοσιίοσ κε ζέκα: «Κσθιουορηαθές ρσζκίσεης» 

 

 

ΑΡΘΘΜO ΑΠΟΦΑΗ:   202/2016 

 Δηζεγνύκελνο ηo ζέκα ν Αληηδήκαξρνο θ. Μηθέο Ρήγαο έζεζε ππόςε 

ηνπ ώκαηνο ηα εμήο: 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.3463/06 ζε ζπλδπαζκό 

κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 θαη 94 ηνπ Ν.3852/10,  "Το  δεκοηηθό  

ζσκβούιηο αποθαζίδεη γηα  όια  ηα  ζέκαηα ποσ  αθορούλ ηο δήκο, εθηός από  εθείλα ποσ  αλήθοσλ 

εθ  ηοσ  λόκοσ ζηελ   αρκοδηόηεηα ηοσ  δεκάρτοσ ή  άιιοσ  οργάλοσ ηοσ  δήκοσ ή  ηο  ίδηο  ηο  

δεκοηηθό  ζσκβούιηο κεηαβίβαζε ζε επηηροπή ηοσ¨. 

Δπίζεο νη αξκνδηόηεηεο ησλ Γήκσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3463/06 

αθνξνύλ ηνπο ηνκείο: γ) Ποηότετας Ζωής θαη Εύρσζκες Λεητοσργίας τωλ 

Πόιεωλ θαη τωλ Οηθησκώλ, ζηνλ νπνίν  πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: ………………4 

Η ρύθμιζη  ηης  κσκλοθορίας, ο  καθοριζμός πεζοδρόμφμ, μομοδρομήζεφμ και  καηεσθύμζεφμ 
ηης κσκλοθορίας, η απομάκρσμζη εγκαηαλελειμμέμφμ οτημάηφμ και γεμικόηερα η λήυη μέηρφμ 
για ηημ αποθσγή δσζμεμώμ επιδράζεφμ ζηημ αζθάλεια ηης κσκλοθορίας, ζύμθφμα με ηημ κείμεμη 

μομοθεζία και………………….24 Η απαγόρεσζη ηης δημιοσργίας θέζεφμ ζηάθμεσζης ζε ζσγκεκριμέμοσς 
τώροσ. 
Με ηελ ππ΄αξηζ. 126/2015 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ είραλ 

εγθξηζεί νη παξαθάησ θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο: 

1. Μνλνδξόκεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ δξόκνπ Μπξηηέο - Μαζνύξη ( από 

Παηδηθή Υαξά Μπξηηώλ έσο Ηεξό Υσξηό ),κε θαηεύζπλζε από Μπξηηέο 

πξνο Μαζνύξη γηα όιν ην έηνο. 

2.  Μνλνδξόκεζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θεληξηθνύ νδηθνύ άμνλα Μπξηηέο - 

Μαζνύξη, όπσο απηό νξίδεηαη από ηα ζεκεία ζηα νπνία ε 

θεληξηθή νδόο δηαζηαπξώλεηαη κε ηελ πεξηθεξεηαθή νδό Μπξηηέο - 

Μαζνύξη, κε θαηεύζπλζε από Μαζνύξη πξνο Μπξηηέο. 

 
3.Απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο γηα απηνθίλεηα θαη κεραλάθηα από 

Γεκαξρείν έσο ην πεξίπηεξν πνπ βξίζθεηαη απέλαληη από ην 

άγαικα ησλ Ηκίσλ θαη ζηηο δπν πιεπξέο ηνπ δξόκνπ. Σα 

κεραλάθηα επηηξέπεηαη λα ζηαζκεύνπλ από ηελ θαθεηέξηα CIAO έσο 

ην Ληκελαξρείν θαη από ην κλεκείν θαηάζεζεο ζηεθαληώλ έσο θαη 

ηελ θαθεηέξηα CIAO κόλν ζηελ παξαιηαθή πιεπξά ηνπ δξόκνπ. Ζ  

παξνύζα θπθινθνξηαθή ξύζκηζε ηζρύεη από 1/5/2015 έσο 

30/9/2015. 

4.Απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο ζηελ άλνδν θαη θάζνδν εκπνξηθνύ δξόκνπ. 

5. Απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο ζηελ πιαηεία ηεο Ρίλαο ζην Βαζύ. 

6.Απαγόξεπζε ηεο θαζόδνπ νρεκάησλ από ην Μίλη - Μάξθεη ηνπ 

θ.Πιάηζε έσο ην ιηκαλάθη ησλ Ληλαξηώλ από ηηο 18:00 κ.κ. 
Δμαηξνύληαη ηεο ξύζκηζεο νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηα νρήκαηα 

ΑκΔΑ θαη ηα ηαμί. 
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7.Ζ  Πεδνδξόκεζε ηνπ δξόκνπ ζηα Ληλάξηα από Καθέδξα έσο Παηέιια. 

 

Με ηελ ππ΄αξηζ. 157/2015 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ είραλ 

εγθξηζεί νη παξαθάησ θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο: 

   1. Απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο γηα απηνθίλεηα από Γεκαξρείν έσο ην 

πεξίπηεξν πνπ βξίζθεηαη απέλαληη από ην άγαικα ησλ Ηκίσλ θαη ζηηο

 δπν πιεπξέο ηνπ δξόκνπ. Σα κεραλάθηα επηηξέπεηαη 

λα ζηαζκεύνπλ κόλν ζηελ παξαιηαθή πιεπξά ηνπ δξόκνπ. Ζ παξνύζα 

θπθινθνξηαθή ξύζκηζε ηζρύεη από 15/6/2015 έσο 30/9/2015. 

   2. Απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο ζηελ πιαηεία ηεο Ρίλαο ζην Βαζύ θαη 

απαγόξεπζε δηέιεπζεο νρεκάησλ κέζα ζηελ πιαηεία. Ζ παξνύζα 

θπθινθνξηαθή ξύζκηζε ηζρύεη από 15/6/2015 έσο 30/9/2015. 

 3. Σελ απαγόξεπζε ηεο θαζόδνπ νρεκάησλ από ην Μίλη - Μάξθεη ηνπ 

θ. Πιάηζε έσο ην ιηκαλάθη ησλ Ληλαξηώλ από ηηο 21:00 κ.κ. 

Δμαηξνύληαη ηεο ξύζκηζεο νη κόληκνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηα 

νρήκαηα ΑκΔΑ θαη ηα ηαμί. Σα δίθπθια ζα ζηαζκεύνπλ κόλν ζην 

πάξθηλγθ πνπ ππάξρεη. Ζ παξνύζα θπθινθνξηαθή ξύζκηζε ηζρύεη από 

15/6/2015 έσο 30/9/2015. 

  4. Πεδνδξόκεζε ηνπ δξόκνπ ζηα Ληλάξηα από Καθέδξα έσο Παηέιια 

θαη απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο δηθύθισλ. Ζ παξνύζα θπθινθνξηαθή ξύζκηζε 

ηζρύεη από 15/6/2015 έσο 30/9/2015. 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Μηθέο Ρήγαο αλέθεξε όηη γηα ηηο δύν απηέο 

απνθάζεηο πξνηείλνπκε λα γίλεη κία επηθαηξνπνίεζε ζην ζθέινο πνπ 

αθνξά ηελ πεξηνρή ζηα Ληλάξηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ απαγόξεπζε 

ηεο θαζόδνπ νρεκάησλ από ην Μίλη - Μάξθεη ηνπθ. Πιάηζε έσο ην 

ιηκαλάθη ησλ Ληλαξηώλ από ηηο 21:00 κ.κ. Εμαηξνύληαη ηεο ξύζκηζεο 

νη κόληκνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηανρήκαηα ΑκΕΑ θαη ηα ηαμί. Τα 

δίθπθια ζα ζηαζκεύνπλ κόλν ζην πάξθηλγθ πνπ ππάξρεη. Η παξνύζα 

θπθινθνξηαθή ξύζκηζε ηζρύεη από 01/6/ έσο 30/9/ θάζε έηνπο. Επίζεο 

 πεδνδξόκεζε ηνπ δξόκνπ ζηα Ληλάξηα από Καθέδξα έσο Παηέιια θαη 

απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο δηθύθισλ. Η παξνύζα θπθινθνξηαθή ξύζκηζε 

ηζρύεη από 01/06 έσο 30/9 θάζε έηνπο. 
 

Αθνινύζσο ην ιόγν πήξε ν επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. 

Μαζηξνθνύθνο Ησάλλεο θαη ηόληζε όηη θαηά ην παξειζόλ έρνπκε ςεθίζεη 

πάξα πνιιέο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο 

όκσο πνηέ δελ εθαξκόζηεθαλ. Θα ςεθίζσ παξώλ. 

Ακέζσο κεηά πήξε ην ιόγν ν επηθεθαιήο ηξίηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θαη 

ππνζηήξημε όηη ζα ςεθίζεη ζεηηθά, αιιά ζα ήζειε λα ππάξρεη θαη κία 

πξόβιεςε γηα ηα απηνθίλεηα αλεθνδηαζκνύ σε έκτακτες περιπτώσεις. 

 ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ αθνύ 

ιεθζνύλ ππ' όςε 

 νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67, 69, 225 Ν.3852/10 

 ε ππ΄αξηζ. 126/2015 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 ε ππ΄αξηζ. 157/2015 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
 Σν Γεκνηηθό πκβνύιην,  κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηελ 

ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

 

Α π ο υ α σ ί δ ε η   ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 

 Σελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ππ΄αξηζ.126/2015 θαη 157/2015 απνθάζεσλ 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ σο πξνο ην ζθέινο πνπ αθνξά ηελ πεξηνρή ησλ 

Ληλαξηώλ σο εμήο: 

 

 Απαγόξεπζε ηεο θαζόδνπ νρεκάησλ από ην Μίλη - Μάξθεη ηνπ θ. 
Πιάηζε έσο ην ιηκαλάθη ησλ Ληλαξηώλ από ηηο 21:00 κ.κ. 

Δμαηξνύληαη ηεο ξύζκηζεο νη κόληκνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηα 
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νρήκαηα ΑκΔΑ ,ηα ηαμί θαη ηα νρήκαηα αλεθνδηαζκνύ ζε έκτακτες 

περιπτώσεις. Σα δίθπθια ζα ζηαζκεύνπλ κόλν ζην πάξθηλγθ πνπ 

ππάξρεη. Ζ παξνύζα θπθινθνξηαθή ξύζκηζε ηζρύεη από 01/6/ έσο 

30/9/ θάζε έηνπο. Δπίζεο πεδνδξόκεζε ηνπ δξόκνπ ζηα Ληλάξηα 

από Καθέδξα έσο Παηέιια θαη απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο δηθύθισλ. Η 

παρούσα κσκλουοριακή ρύθμιση ιστύει από 01/06 έως 30/9 κάθε 

έτοσς. 

Οη ππόινηπεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ηζρύνπλ όπσο ςεθίζηεθαλ κε ηηο  

ππ΄αξηζ.126/2015 θαη 157/2015 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Λειέθεο Μηραήι θαη Μαζηξνθνύθνο δήισζαλ 

παξώλ. Σύκθσλα κε ην άξζξν 96 ηνπ Ν. 3463/2006 «αλ θάπνην κέινο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε θαη ηόζν ε άξλεζε όζν θαη ιεπθή ςήθνο ινγίδνληαη σο 

αξλεηηθέο ςήθνη». 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Μαξγαξίηεο Νηθόιανο είρε απνρσξήζεη πξηλ από 

ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο. 

 

 

Σν Πξαθηηθό απηό έγηλε θαη ππνγξάθεθε από ηνπο παξαθάησ : 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Φαξάο Γεώξγηνο 

Ο  Γξακκαηέαο 

 

 

Μαγθνύιηαο Πνζεηόο 

 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

Αιεμαλδξάθε Μαξία 

Βάιιαο Μηραήι 

Γαιηκηηάθεο Ησάλλεο 

Γηακαληήο Ησάλλεο 

Εαΐξεο Κσλζηαληίλνο 

Εεξβόο αθειάξεο 

Εστδεο Παληειήο 

Λειέθεο Μηραήι 

Μαγθάθεο Γηάλλεο 

Μαξίλνο Ησάλλεο 

Μαζηξνθνύθνο Ησάλλεο 

Μειάο Γεώξγηνο 

Μνπζειιήο Δκκαλνπήι 

Πέξνο Γεώξγηνο 

Πιάηζεο Υαξάιακπνο 

Ρήγαο Μηθέο 

Σειηαθόο αθειιάξηνο 

Φξαηδήο Νέζησξ 

Υνύιεο αθειιάξηνο 

Φαξνκπά εκίξακηο 
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