Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 10/2010
ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κπζήξσλ.
Αξηζκ. Απόθαζεο 177/2010

ΠΔΡΗ : «Δπηθύξσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 47/2010 απόθα-

ζεο ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε κειέηεο ζπγθνηλσληαθώλ
ξπζκίζεσλ».
ηα Κύζεξα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ζηηο 22/6/2010 (εκέξα Σξίηε , κήλαο
Ηνύληνο, έηνο 2010), θαη ώξα 19:30 κ.κ. ήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην
Κπζήξσλ κεηά ηελ από 18/6/2010 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ
επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηνπο πκβνύινπο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 92 & 103 ηνπ Ν.
3463/2006 (Γ.Κ.Κ.). Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε
ζύλνιν 13 κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ επξέζεζαλ παξόληεο 8.
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ΑΛΔΒΗΕΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
ΒΔΕΟ ΛΑΕΑΡΟ
ΒΔΝΔΡΖ ΣΑΤΡΟ
ΓΡΑΚΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (Γξακ/ηέαο)
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ΚΑΗΜΑΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ (Πξόεδξνο)
ΜΔΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΛΔΟΝΣΗΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ (Αλη/δξνο)
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ΚΟΡΧΝΖ ΑΓΑΜΑΝΣΗΑ
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Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κπζήξσλ θαη
αθνύ εηζεγήζεθε ην πέκπην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη :

τετ. . 1) Σν άξζξν 93 ηνπ Ν. 3463/06 ηνπ Γ.Κ.Κ.
2) Ζ ππ’ αξηζκ. 47/2010 απόθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο.
Έρνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά, παξαθαινύκε όπσο ιάβεηε ζρεηηθή
απόθαζε κε ηελ νπνία ζα επηθπξώλεηαη ε ππ’ αξηζκ. 47/2010 απόθαζε ηεο
Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ηελ νπνία πξνηείλεηαη πξνο ην Γεκνηηθό
πκβνύιην ε έγθξηζε ηεο κειέηεο ζπγθνηλσληαθώλ ξπζκίζεσλ πνπ ζπλέηαμε ν
ηδηώηεο κειεηεηήο Μάξεο Ησάλλεο, θαζώο θαη ε έθδνζε θαλνληζηηθήο απόθαζεο,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (N 3463/2007)
ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ:
τον οικισμό Υώρας: α)λα εθαξκνζζεί απαγόξεπζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ
ζηελ θεληξηθή νδό ηνπ νηθηζκνύ από 1-7 κέρξη 31-8 από ώξα 11:00 κέρξη 13:00 θαη
από ώξα 19:00 κέρξη 6:00 ηεο επνκέλεο εκέξαο β)λα γίλεη θαζνξηζκόο ησλ
θαηεγνξηώλ νρεκάησλ πνπ ζα εμαηξνύληαη ηεο απαγόξεπζεο, όπσο θάηνηθνη ζηνπο
νπνίνπο ζα ρνξεγεζεί από ην Γήκν θάξηα εηζόδνπ, ηαμί , ΑΜΔΑ, νρήκαηα ΔΛΑ,
έλνηθνη μελνδνρείσλ γηα θνξηνεθθόξησζε απνζθεπώλ.
τον οικισμό Καυάλι : α) λα εθαξκνζζεί απαγόξεπζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ
ζηελ παξαιηαθή νδό ηνπ νηθηζκνύ από 15-6 κέρξη 15-9 από ώξα 20:00 κέρξη 06:00
ηεο επνκέλεο εκέξαο.
τον οικισμό Λογοθετιάνικα: α)ζηε ζέζε Πιαηαξά ν ρώξνο κέζα από ηηο δύν
ιεύθεο όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρεδηάγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη ε κειέηε λα
ραξαθηεξηζζεί θνηλόρξεζηνο δεκνηηθόο θαη ε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ λα γίλεηαη από
ην ηκήκα ηνπ δξόκνπ έμσ από ηηο ιεύθεο θαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζήκαηα γηα ηελ
απαγόξεπζε ηεο ζηάζκεπζεο, β) Να απαγνξεπζεί ε ζηάζκεπζε ζηε ζηξνθή πξνο
Κνπζνπλάξη ηεο πιαηείαο Αγίαο Σξηάδνο Καηζνπιηαλίθσλ, θαζώο θαη επί ηεο
θεληξηθήο νδνύ απέλαληη από ην θσδσλνζηάζην Αγίνπ Μελά .

__________________________________________________

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππ’ όςηλ ηνπ :
Σνλ Γεκνηηθό θαη Κνηλνηηθό Κώδηθα,
Σν εηζεγεηηθό ππ’ αξηζκ. Φ4/23/2454/18-6-2010 έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ, κε ην νπνίν
πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηνπ ζέκαηνο.

Α π ο υ α σ ί ζ ε ι

Ο μ ό υ φ ν α

Δπηθπξώλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 47/2010 απόθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα
κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε κειέηε ζπγθνηλσληαθώλ ξπζκίζεσλ πνπ ζπλέηαμε ν
ηδηώηεο κειεηεηήο Μάξεο Ησάλλεο, θαζώο θαη ε έθδνζε θαλνληζηηθήο απόθαζεο,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (N 3463/2007)
ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ:
τον οικισμό Υώρας: α)λα εθαξκνζζεί απαγόξεπζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ
ζηελ θεληξηθή νδό ηνπ νηθηζκνύ από 1-7 κέρξη 31-8 από ώξα 11:00 κέρξη 13:00 θαη
από ώξα 19:00 κέρξη 6:00 ηεο επνκέλεο εκέξαο β)λα γίλεη θαζνξηζκόο ησλ
θαηεγνξηώλ νρεκάησλ πνπ ζα εμαηξνύληαη ηεο απαγόξεπζεο, όπσο θάηνηθνη ζηνπο
νπνίνπο ζα ρνξεγεζεί από ην Γήκν θάξηα εηζόδνπ, ηαμί , ΑΜΔΑ, νρήκαηα ΔΛΑ,
έλνηθνη μελνδνρείσλ γηα θνξηνεθθόξησζε απνζθεπώλ.
τον οικισμό Καυάλι : α) λα εθαξκνζζεί απαγόξεπζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ
ζηελ παξαιηαθή νδό ηνπ νηθηζκνύ από 15-6 κέρξη 15-9 από ώξα 20:00 κέρξη 06:00
ηεο επνκέλεο εκέξαο.
Σηο εκέξεο πνπ ζα ππάξρνπλ πξνγξακκαηηζκέλα θξνπαδεξόπινηα ζα ηζρύνπλ νη
ξπζκίζεηο γηα ηελ Υώξα θαη ην Καςάιη θαη πέξαλ ησλ εκεξνκεληώλ πνπ αλαθέξνληαη
παξαπάλσ (από 1-7 κέρξη 31-8 ).
τον οικισμό Λογοθετιάνικα: α)ζηε ζέζε Πιαηαξά ν ρώξνο κέζα από ηηο δύν
ιεύθεο όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρεδηάγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη ε κειέηε λα
ραξαθηεξηζζεί θνηλόρξεζηνο δεκνηηθόο θαη ε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ λα γίλεηαη από
ην ηκήκα ηνπ δξόκνπ έμσ από ηηο ιεύθεο θαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζήκαηα γηα ηελ
απαγόξεπζε ηεο ζηάζκεπζεο, β) Να απαγνξεπζεί ε ζηάζκεπζε ζηε ζηξνθή πξνο
Κνπζνπλάξη ηεο πιαηείαο Αγίαο Σξηάδνο Καηζνπιηαλίθσλ, θαζώο θαη επί ηεο
θεληξηθήο νδνύ απέλαληη από ην θσδσλνζηάζην Αγίνπ Μελά .

Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 177/2010
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Γη’ απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ
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1. ΒΔΝΔΡΖ TΑΤΡΟ
ΚΑΗΜΑΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ

2. ΒΔΕΟ ΛΑΕΑΡΟ
3. ΜΔΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
4. ΚΑΗΜΑΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ (Πξόεδξνο)
5. ΠΡΧΣΟΦΑΛΣΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΑΗΜΑΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ

6. ΑΛΔΒΗΕΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
7. ΓΡΑΚΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (Γξακκαηέαο)
8. ΛΔΟΝΣΗΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ (Αληηπ/δξνο)

