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ην Καξιόβαζη, ζήκεξα ηελ 29
ελ

  επηεκβξίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε 

θαη ώξα 18:00΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, 

ύζηεξα από ηελ 11715/22-09-2022 πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, 

ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηα άξζξα απηά 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα 

άξζξα 177 θαη 184 ηνπ Ν. 4635/2019 θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.34692  ΚΤΑ 

(ΦΔΚ Β΄ 3004/14-06-2022). 

Πξηλ από ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε από ηνλ πξόεδξν, όηη ππήξρε ε 

λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ (27) ζπκβνύισλ  ήηαλ παξόληεο (18) 

ζύκβνπινη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

5.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

6.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

7.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

8.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

9.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

10.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

11.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

12.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

13.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

14.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

15.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

16.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

17.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

18.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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ΑΠΟΝΣΔ 

 

1.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
2.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

3.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

4.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

5.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

6.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

 

7.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

8.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

9.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ  - ΑΠΟΥΩΡΖΔΗ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο θαη ώξα 18:17΄κ.κ πξνζήιζαλ νη δεκνηηθνί 

ζύκβνπινη θ.Γεκήηξηνο Αλδξεαδάθεο θαη ν θ.Αξηέκηνο Παλνύζνο. 

 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λόκηκα θαη νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Μαξαζνθάκπνπ 

θ.Καιβίλνο Παξαζθεπάο, ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Πιαηάλνπ θ.Κσζηάθεο 

Γεώξγηνο θαη ν  πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Τδξνύζζαο  θ.Δπγεληθόο Υξηζηόδνπινο.  

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ν  πξόεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Υαξαιακπάθε 

Κσλζηαληίλα, θ.ηηδίκε Γηαζεκώ θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξώλε 

Ησάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

ΘΔΜΑ 9ον: Κσκλοθοριακές ρσθμίζεις ζηην οδό Γοργύρα ζηο Καρλόβαζι. 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (9
ν
) έλαην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ θ.Γεώξγην Γηαθνζηακάηε  

θαη ν νπνίνο είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

«ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ -ΔΗΖΓΖΖ  

 

Έρνληαο ππόςε: 

ΑΔΑ: 62ΖΧ46ΜΦΟ8-ΜΨ5



1)Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

2)Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 ( ΦΔΚ 114/08-06-2006 ) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 79, ηελ παξ. 1 (α4): «Οη 

δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο εθδίδνληαο 

ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε ηηο νπνίεο:  

Α) Θέηνπλ θαλόλεο: ... Γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ησλ κνλνδξνκήζεσλ θαη 

θαηεπζύλζεσλ ηεο θπθινθνξία, ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ρώξσλ 

ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ...»  

3)Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2696/1999 (ΦΔΚ 57/Α/23-03-1999) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα 

Οδηθήο Κπθινθνξίαο» αξζξν 5 (παξάγξαθνη 1 έσο 9 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ 

ζύκθσλα κε ην Άξζξν 24 ηνπ Νόκνπ Ν.4530 ΦΔΚ.Α'59/30.03.18) θαη ην άξζξν 52 

(όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4313/2014) θαη σο ηζρύεη 

κέρξη ζήκεξα, σο εμήο: « ... 1. Μέηρα ποσ αθορούν ζηη ρύθμιζη ηης κσκλοθορίας, 

όπως ζηον καθοριζμό ηων μονόδρομων, ποδηλαηοδρόμων και καηεσθύνζεων ηης 

κσκλοθορίας, ζηην προηεραιόηηηα οδών, ... λαμβάνονηαι με αποθάζεις ηοσ 

Περιθερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου ζηο οδικό δίκησο αρμοδιόηηηάς ηοσς, με 

βάζη μελέηες ποσ έτοσν εκπονηθεί από ή για λογαριαζμό ηων αρμοδίων Τετνικών 

Υπηρεζιών ηοσς. Οι αποθάζεις ασηές εγκρίνονηαι από ηον Γενικό Γραμμαηέα ηης 

Αποκενηρωμένης Διοίκηζης . Οι παραπάνω κανονιζηικές αποθάζεις γνωζηοποιούνηαι 

άμεζα ζηις καηά ηόποσς Υπηρεζίες Τροταίας ή ζηις Αζησνομικές Υπηρεζίες ποσ αζκούν 

καθήκονηα Τροταίας...» 

ΔΞΔΣΑΖ ΠΡΟΣΑΖ ΣΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΑΡΛΟΒΑΟΤ (ππ’ 

αξηζ.23/2022 απόθαζε) 

Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 

 ην παξθηλγθ ηεο πιαηείαο Βαιαζθαηδή θάησ από ην Γεκαξρείν ππάξρνπλ 

δύν ζέζεηο γηα ζηάζκεπζε νρεκάησλ Α.Μ.Δ.Α  πνπ πξνηείλνπκε λα 

παξακείλνπλ σο έρνπλ  

 Ζ νδόο  πνπ δηέξρεηαη από ηελ θεληξηθή πιαηεία Βαιαζθαηδή είλαη κνλήο 

θπθινθνξίαο θαη ππάξρεη  ζήκαλζε  από ηα αξηζηεξά πνπ απαγνξεύεη ηε 

ζηάζε θαη ζηάζκεπζε, ελώ από ηα δεμηά ππάξρεη ε πηάηζα ησλ Σαμί.    

Έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο Άλζεκεο δελ είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγεζνύλ 

ζέζεηο παξθηλγθ γηα Α.Μ.Δ.Α . 

 ηελ θάζνδν ηεο νδνύ Γνξγύξαο από ηελ πιαηεία Βαιαζθαηδή ππάξρνπλ 

ζεκεία από ηελ θαηαζθεπή ηεο νδνύ πνπ ην πεδνδξόκην ή είλαη πνιύ κηθξό 

ιόγσ ηδηνθηεζηώλ (θξνληηζηήξην Γηαθνζηακάηε)  ή δελ πθίζηαηαη θαζόινπ  

(από ηδηνθηεζία Γ. Παξηαλνύ έσο ηδηνθηεζία Β. ηαύξνπ ). Απνηέιεζκα ηεο 

θαηάζηαζεο απηήο είλαη λα γίλεηε κε δπζθνιία ε κεηαθίλεζε πεδώλ θαη πνιύ 

πεξηζζόηεξν ησλ  Α.Μ.Δ.Α ιόγσ ηεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζηα ζεκεία απηά 

Σα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη ζηελ νδό Γνξγύξαο: 

1. Σελ ηνπνζέηεζε θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο κε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ 40 

(Απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε) ζε ζπλδπαζκό κε πξόζζεηε 
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πηλαθίδα Πξ-4α (αξρή ηζρύνο ηεο Ρ-40)  ζε ζπληεηαγκέλεο Υ:738050 

Τ:4185997   . 

2. Σελ ηνπνζέηεζε θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο κε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ 40 

(Απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε) ζε ζπλδπαζκό κε πξόζζεηε 

πηλαθίδα Πξ-4γ (ηέινο ηζρύνο ηεο Ρ-40)  ζε ζπληεηαγκέλεο Υ:738041 

Τ:4186027  

3. Οξηδόληηα δηαγξάκκηζε κε θίηξηλν ρξώκα ( ζπλερήο θίηξηλεο γξακκήο ζηελ 

άθξε ηνπ νδνζηξώκαηνο) από ηελ αξρή ηζρύνο ηεο Ρ40 + Πξ-4α  (Υ:738050 

Τ:4185997) έσο ην ηέινο ηζρύνο Ρ40 + Πξ-γ (Υ:738041 Τ:4186027). 

4. Σελ ηνπνζέηεζε θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο κε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ 40 

(Απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε) ζε ζπλδπαζκό κε πξόζζεηε 

πηλαθίδα Πξ-4α(αξρή ηζρύνο ηεο Ρ-40)  ζε ζπληεηαγκέλεο Υ:738034 

Τ:4186081 

5. Σελ ηνπνζέηεζε θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο κε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ 40 

(Απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε) ζε ζπλδπαζκό κε πξόζζεηε 

πηλαθίδα Πξ-4γ(ηέινο ηζρύνο ηεο Ρ-40)  ζε ζπληεηαγκέλεο Υ:738030 

Τ:4186119 

6. Οξηδόληηα δηαγξάκκηζε κε θίηξηλν ρξώκα (ζπλερήο θίηξηλεο γξακκήο ζηελ 

άθξε ηνπ νδνζηξώκαηνο) από ηελ αξρή ηζρύνο ηεο Ρ40 + Πξ-4α  (Υ:738034 

Τ:4186081) έσο ην ηέινο ηζρύνο ηεο Ρ40 + Πξ-4γ (Υ:738030 Τ:4186119) 

7. Οπνηαδήπνηε άιιε ζήκαλζε ζηα παξαπάλσ ζεκεία ζα αθαηξεζεί . 

 

 

ΘΔΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΗΝΑΚΗΓΩΝ ΓΟΡΓΤΡΑ 
ΠΗΝΑΚΗΓΔ 

Α/Α Υ Τ 

1 738050 4185997 (Ρ-40 + Πξ-4α) 

2 738041 4186027 (Ρ-40 + Πξ-4β) 

3 738034 4186081 (Ρ-40 + Πξ-4α) 

4 738030 4186119 (Ρ-40 + Πξ-4β) 

 

Γεληθνί θαλόλεο  

 

  Ζ εγθύθιηνο 1/92 ηεο ΓΔΟ/ΤΠΔΥΩΓΔ πεξηιακβάλεη ζαθείο θαλόλεο γηα ηνλ 

αξηζκό πηλαθίδσλ πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε έλα ηζηό , αλάινγα κε ηνλ ηύπν 

ηνπο . Ζ γεληθή αξρή είλαη λα κελ ηνπνζεηνύληαη πάλσ από 3 πηλαθίδεο ζηνλ ίδην 

ηζηό. Όηαλ δπν ηζηνί ζηελ ίδηα πιεπξά ηεο νδνύ απέρνπλ κηθξή απόζηαζε κεηαμύ 

ηνπο δελ κπνξνύλ λα θέξνπλ ζπλνιηθά πάλσ από ηξεηο αλαξηεκέλεο πηλαθίδεο. 

  Ζ επηινγή  ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο ζήκαλζεο 

εμαξηάηαη από ηηο  παξαθάησ αξρέο: 

 Να πξνβιέπεηαη ηθαλή απόζηαζε από ηε ζέζε εθαξκνγήο ηεο εηδνπνίεζεο. 

 Να απνθεύγεηαη ε ζύγρπζε  ησλ νδεγώλ ζε ζρέζε κε ην κήλπκα ηεο 

πηλαθίδαο  (γη’ απηό θαη ηνπνζεηνύληαη όζν ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ζην 

ηκήκα ην νπνίν αλαθέξνληαλ). 
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 Να είλαη ζε επδηάθξηην  ζεκείν ζε ζρέζε κε ην παξόδην πεξηβάιινλ ηεο νδνύ . 

 Να απνθεύγεηαη ε ηνπνζέηεζε ζε  πεξηνρή  πνπ παξαηεξείηαη  πεξηνξηζκόο 

ηεο  αληίιεςεο ησλ νδεγώλ. 

 ηελ πεξίπησζε ηεο ζπλερήο θίηξηλεο γξακκήο ζην θξάζπεδν ή ζηελ άθξε 

ηνπ νδνζηξώκαηνο, ζεκαίλεη όηη ζε όιν ην κήθνο ηεο θαη πξνο ηελ πιεπξά 

απηήλ ηνπ νδνζηξώκαηνο απαγορεύεηαι η ζηάζη και ζηάθμεσζη ηφν 

οτημάηφν, αλεμαξηήησο ηεο παξάιιειεο νδηθήο ζήκαλζεο κε θαηαθόξπθεο 

πηλαθίδεο απαγνξεπηηθέο ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζηάζκεπζεο. 

Προϋπολογιζμός δαπάνης  

ην πξνϋπνινγηζκό 2022 ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ ε  ζρεηηθή πίζησζε γηα πιηθά 

ζήκαλζεο νδώλ ζα γίλεη από ηνλ ΚΑΔ 30.7135.0001 (2.500€) θαη ε δαπάλε γηα ηελ 

παξνύζα ζεκαηνδόηεζε από έιεγρν αγνξάο  αλέξρεηαη ηα 87,00 € . 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πηλαθίδσλ θαη ε δηαγξάκκηζε  ζα γίλεη από ζπλεξγεία  ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο άκνπ . 

 

     Ο Πξόεδξνο ηεο  Δπηηξνπήο  Πνηόηεηαο Εσήο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά. 

 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, κεηά ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε θαη αθνύ 

έιαβε ππόςε: 

1.Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε 

από ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.4735/20) 

2. Σελ ππ΄αξηζ. 23/2022 απόθαζε ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο 

Καξινβαζίνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ  

3.Σελ παξαπάλσ εηζήγεζε 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Δγθξίλεη ηηο θπθινθνξηθέο ξπζκίζεηο ζηελ νδό Γνξγύξα ζην Καξιόβαζη 

ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ. 

2. Δηζεγείηαη ην ζέκα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο. 

 

Ζ απόθαζε απηή  πήξε αύμνληα αξηζκό 19/2022. 

 

Αθνινύζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνύιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππόςε ηνπ: 

1. Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ θ.Γ. Γηαθνζηακάηε 

2. Σελ ππ΄ αξηζ. 19/2022 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο  Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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3. Σελ ππ΄ αξηζ. 23/2022 απόθαζε ηεο Κνηλόηεηαο Καξινβαζίσλ 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4940/2022 (ΦΔΚ 112
Α
΄) 

6. Σελ  ππ΄ αξηζ. 39167/02-06-2022 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, κε 16 ςήθνπο ππέξ, ζε ζύλνιν 18 

ςεθηζάλησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ , καηά πλειουηθία 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   

 

Δγθξίλεη ηηο θπθινθνξηθέο ξπζκίζεηο ζηελ νδό Γνξγύξα ζην Καξιόβαζη ζύκθσλα κε 

ηελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο  ππεξεζίαο σο θάησζη: 

1. Σελ ηνπνζέηεζε θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο κε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ 40 

(Απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε) ζε ζπλδπαζκό κε πξόζζεηε 

πηλαθίδα Πξ-4α (αξρή ηζρύνο ηεο Ρ-40)  ζε ζπληεηαγκέλεο Υ:738050 

Τ:4185997   . 

2. Σελ ηνπνζέηεζε θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο κε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ 40 

(Απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε) ζε ζπλδπαζκό κε πξόζζεηε 

πηλαθίδα Πξ-4γ (ηέινο ηζρύνο ηεο Ρ-40)  ζε ζπληεηαγκέλεο Υ:738041 

Τ:4186027  

3. Οξηδόληηα δηαγξάκκηζε κε θίηξηλν ρξώκα ( ζπλερήο θίηξηλεο γξακκήο ζηελ 

άθξε ηνπ νδνζηξώκαηνο) από ηελ αξρή ηζρύνο ηεο Ρ40 + Πξ-4α  (Υ:738050 

Τ:4185997) έσο ην ηέινο ηζρύνο Ρ40 + Πξ-γ (Υ:738041 Τ:4186027). 

4. Σελ ηνπνζέηεζε θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο κε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ 40 

(Απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε) ζε ζπλδπαζκό κε πξόζζεηε 

πηλαθίδα Πξ-4α(αξρή ηζρύνο ηεο Ρ-40)  ζε ζπληεηαγκέλεο Υ:738034 

Τ:4186081 

5. Σελ ηνπνζέηεζε θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο κε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ 40 

(Απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε) ζε ζπλδπαζκό κε πξόζζεηε 

πηλαθίδα Πξ-4γ(ηέινο ηζρύνο ηεο Ρ-40)  ζε ζπληεηαγκέλεο Υ:738030 

Τ:4186119 

6. Οξηδόληηα δηαγξάκκηζε κε θίηξηλν ρξώκα (ζπλερήο θίηξηλεο γξακκήο ζηελ 

άθξε ηνπ νδνζηξώκαηνο) από ηελ αξρή ηζρύνο ηεο Ρ40 + Πξ-4α  (Υ:738034 

Τ:4186081) έσο ην ηέινο ηζρύνο ηεο Ρ40 + Πξ-4γ (Υ:738030 Τ:4186119) 

7. Οπνηαδήπνηε άιιε ζήκαλζε ζηα παξαπάλσ ζεκεία ζα αθαηξεζεί . 

 

 

ΘΔΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΗΝΑΚΗΓΩΝ ΓΟΡΓΤΡΑ 
ΠΗΝΑΚΗΓΔ 

Α/Α Υ Τ 

1 738050 4185997 (Ρ-40 + Πξ-4α) 

2 738041 4186027 (Ρ-40 + Πξ-4β) 

3 738034 4186081 (Ρ-40 + Πξ-4α) 

4 738030 4186119 (Ρ-40 + Πξ-4β) 
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Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.Αλαζηάζηνο Καιαηδήο θαη θ.Αξηέκηνο Παλνύζνο ςήθηζαλ 

παξόλ. 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαη αθνύ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επόκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηηο  20:40΄ . 

 

 Ζ   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  90/29-09-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο έπεηαη.       

 

    

           Ο    ΠΡΟΔΓΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΔΛΖ 
    ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΤΠΡΑΗΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

 

 

 

 

          

                                                                    Καρλόβαζι   29  επηεμβρίοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Γ.. 

         ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΤΠΡΑΗΟΤ 
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