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ΘΕΜΑ 

 
Πρόταση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

στο Νεστόριο 
  

 
Στο Νεστόριο και στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ``ANNΑΣ 

ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ΄΄  σήμερα  23ην του μηνός Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη  
και ώρα 20:00 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεστορίου, ύστερα  από την με αριθ.πρωτ: 611/19-02-2016 
πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου 
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67   του Δ.Κ.Κ. 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’΄87).  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (17) 
μελών   βρέθηκαν παρόντα (13) μέλη και ονομαστικά οι: 

  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Γάκης  Ανδρέας               Πρόεδρος Δ.Σ.  1. Βάρνης Κων/νος         Αντιδ/ρχος           

2. Ελευθερίου Ιωάννης            Αντιδ/ρχος  2. Σουκαλόπουλος Σπυρίδων Μέλος   

3. Ανδρεόπουλος Θωμάς               Μέλος      3. Μπαμπούλη Πηνελόπη         >>            

4. Μαντζούφας Δημήτριος               >>  4. Πατηνιώτης Γεώργιος          >> 

5. Σταμπουλτζής Θεμελής                >>             

6. Τσακάλης Νικόλαος                     >>   

7. Ιωάννου Μαρία –Γεωργία             >>   

8. Ευαγγέλου Ιωάννης                     >>   

9. Λέκκος Κων/νος                          >>   

10. Κυριακού Δημήτριος                  >>   

11. Σιδηρόπουλος Νικόλαος             >>   

12.Καραβασίλης Γεώργιος                >>                                                 

13. Μπαμπούλης Δημήτριος             >>   

   

     Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
προσκλήθηκαν νόμιμα 

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ:      

    

ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ:    

 

Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κ. Γάκης Ανδρέας κήρυξε 
την έναρξη της τακτικής Συνεδρίασης. 

Ο Δήμαρχος κ. Πασχάλης Γκέτσιος  προσκλήθηκε και παρίσταται στη 
συνεδρίαση . 

Παρόντες είναι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 
Νεστορίου, Επταχωρίου, Χρυσής & Πευκοφύτου, Κομνηνάδων, Κυψέλης, 



Γράμμου, Κοτύλης , Ζούζουλης, Χιονάτου, Πολυανέμου. 
 

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης μαγνητοφωνούνται και παράλληλα η 
δημοτική υπάλληλος Κα Γούτσα Αικατερίνη κρατεί και πρόχειρα συνοπτικά 
πρακτικά. 

    Παρόντες επίσης για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους είναι ο 
Ταμίας του Δήμου κ. Δημητριάδης Ιωάννης και ο Αθανάσιος Μέλλιος, 
Πολιτικός Μηχανικός Δ.Τ.Υ. του Δήμου Νεστορίου. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 28
ο θέμα που είναι η <<  Πρόταση για κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις στο Νεστόριο>> και σύμφωνα με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου ανέφερε τα εξής : 
 

Η παρούσα εισήγηση αφορά την εγκατάσταση κατακόρυφης σήμανσης 
(πινακίδων) στις παρακάτω οδούς του Νεστορίου: 

 Γυμνάσιο – Δημαρχείο 

 Πλατεία Άνω Νεστορίου 

 Πλατεία – Διασταύρωση Στενών 

 Διασταύρωση Στενών - Αστυνομία – Γυμνάσιο 

 Πλατεία Κάτω  Νεστορίου 
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη μας τα παρακάτω: 
 

 Το άρθρο 75 του Ν.3463/06  τ.γ.4 όπως τροποποιήθηκε-
συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 

 Την κυκλοφορία στις οδούς λόγω της αποπεράτωσης των πρόσφατων 
έργων στον οικισμό του Νεστορίου και τη νέα διαμόρφωση των δρόμων 
και των κρασπεδώσεων 

 Την υλοποίηση νέων πεζοδρομίων σε τμήματα των παραπάνω οδών λόγω 
των πρόσφατων διαμορφώσεων 

 Την εφαρμογή σταθερών πλατών οδοστρώματος σε τμήματα των 
παραπάνω οδών λόγω των πρόσφατων διαμορφώσεων 

 Την ανάγκη για μονοδρόμηση τμημάτων των παραπάνω οδών λόγω 
ανεπαρκούς πλάτους για τη διέλευση οχημάτων σε δύο κατευθύνσεις 

 Το γεγονός ότι τα μεγάλα οχήματα (λεωφορεία, φορτηγά) μόνο από τον 
δρόμο Πλατεία-Δημαρχείο-Γυμνάσιο μπορούν να διέρχονται 

 Την ανάγκη για την εγκατάσταση νέας κατακόρυφης σήμανσης λόγω 
όλων των παραπάνω 

 Το υπ’αρ. 2501/1/12 –α έγγραφο του Α.Τ.Νεστορίου 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Α. Στον δρόμο Γυμνάσιο – Δημαρχείο – Πλατεία 

 Την αφαίρεση όλων των παλαιών πινακίδων 

 Την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων Π-23 (μονόδρομος) μέχρι 
την αρχή της κυκλικής πορείας επί της πλατείας 

 Την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40 (Απαγόρευση στάσης-
στάθμευσης) και κίτρινη διαγράμμιση ζέβρας σε όλο το μήκος της οδού. 

 Την τοποθέτηση τριπλής πινακίδας στη συμβολή της εν λόγω οδού με 
την πλατεία: Ρ-9 (απαγόρευση εισόδου σε μηχανοκινητα οχήματα), Πρ-

16θ (επιτρέπονται μόνο λεωφορεία) και Πρ-16ι (επιτρέπονται μόνο 

φορτηγά). 



 
  Β. Στην περιοχή της Πλατείας 

 Την αφαίρεση όλων των παλαιών πινακίδων 

 Την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-53 (είσοδος σε κυκλική 
πορεία) σε όλες τις συμβαλλόμενες οδούς 

 Την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 (STOP) στις συμβολές με τις 
οδούς από βρύση και από Δημοτικό Σχολείο. 

 
 
   Γ. Στον δρόμο Πλατεία – Διασταύρωση Στενών 

 Την αφαίρεση όλων των παλαιών πινακίδων 

 Την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων Π-23 (μονόδρομος)  

 Την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-7 (απαγόρευση εισόδου) στις 
συμβολές με τοπικές οδούς 

 Την τοποθέτηση πινακίδας κινδύνου Κ-6α (στένωση) στη διασταύρωση 
με την οδό προς Δημοτικό Σχολείο 

 

 
Δ. Στον δρόμο μεταξύ των ΟΤ92 και ΟΤ104 

 Την τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας Π-23 (μονόδρομος) στην 
αρχή του τμήματος (οδός Πλατεία – Διασταύρωση Στενών) 

 Την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-7 (απαγόρευση εισόδου) στην 
είσοδο του πάρκινγκ όπισθεν του Δημαρχείου 

 
Ε. Στην πλατεία του Κάτω Νεστορίου 

 Την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40 (Απαγόρευση στάσης-
στάθμευσης) και κίτρινη διαγράμμιση ζέβρας σε τμήμα του μήκους της 
οδού που συμβάλλει στην πλατεία και βρίσκεται μεταξύ Ο.Τ. 239 και 
Κ.Χ. 250  

 

 
Τα παραπάνω πρόσθετα κυκλοφοριακά μέτρα θα ισχύουν από την 

τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων σήμανσης του Κ.Ο.Κ. Η επί τόπου 
αφαίρεση ή τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης κατά περίπτωση θα 
υποδειχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Ύστερα από τα παραπάνω και την αναγκαιότητα των πρόσθετων 
κυκλοφοριακών σημάνσεων για την καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας 
παρακαλούμε για την θετική εισήγησή σας προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Τοπική Κανονιστική Απόφαση. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  και μετά από διαλογική συζήτηση  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει την πρόταση για κυκλοφοριακές ρυμίσεις στο Νεστόριο όπως 
παρουσιάζεται κατωτέρω: 
 
Α. Στον δρόμο Γυμνάσιο – Δημαρχείο – Πλατεία 

 Την αφαίρεση όλων των παλαιών πινακίδων 

 Την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων Π-23 (μονόδρομος) μέχρι 
την αρχή της κυκλικής πορείας επί της πλατείας 

 Την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40 (Απαγόρευση στάσης-
στάθμευσης) και κίτρινη διαγράμμιση ζέβρας σε όλο το μήκος της οδού. 

 Την τοποθέτηση τριπλής πινακίδας στη συμβολή της εν λόγω οδού με 
την πλατεία: Ρ-9 (απαγόρευση εισόδου σε μηχανοκινητα οχήματα), Πρ-

16θ (επιτρέπονται μόνο λεωφορεία) και Πρ-16ι (επιτρέπονται μόνο 

φορτηγά). 
 

  Β. Στην περιοχή της Πλατείας 

 Την αφαίρεση όλων των παλαιών πινακίδων 

 Την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-53 (είσοδος σε κυκλική 
πορεία) σε όλες τις συμβαλλόμενες οδούς 

 Την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 (STOP) στις συμβολές με τις 
οδούς από βρύση και από Δημοτικό Σχολείο. 

 
 
   Γ. Στον δρόμο Πλατεία – Διασταύρωση Στενών 

 Την αφαίρεση όλων των παλαιών πινακίδων 

 Την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων Π-23 (μονόδρομος)  

 Την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-7 (απαγόρευση εισόδου) στις 
συμβολές με τοπικές οδούς 

 Την τοποθέτηση πινακίδας κινδύνου Κ-6α (στένωση) στη διασταύρωση 
με την οδό προς Δημοτικό Σχολείο 

 

 
Δ. Στον δρόμο μεταξύ των ΟΤ92 και ΟΤ104 

 Την τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας Π-23 (μονόδρομος) στην 
αρχή του τμήματος (οδός Πλατεία – Διασταύρωση Στενών) 

 Την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-7 (απαγόρευση εισόδου) στην 
είσοδο του πάρκινγκ όπισθεν του Δημαρχείου 

 
Ε. Στην πλατεία του Κάτω Νεστορίου 

 Την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40 (Απαγόρευση στάσης-
στάθμευσης) και κίτρινη διαγράμμιση ζέβρας σε τμήμα του μήκους της 
οδού που συμβάλλει στην πλατεία και βρίσκεται μεταξύ Ο.Τ. 239 και 
Κ.Χ. 250  

 

 
Τα παραπάνω πρόσθετα κυκλοφοριακά μέτρα θα ισχύουν από την 

τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων σήμανσης του Κ.Ο.Κ. Η επί τόπου 
αφαίρεση ή τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης κατά περίπτωση θα 
υποδειχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
 



 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 35/2016 

 

 
Αφού τελείωσαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                

 

               ΥΠΟΓΡΑΦΗ        

                                                      

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

 

AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

                                                ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΚΗΣ 

 


