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ΘΕΜΑ: Κσκλοθοριακές ρσθμίζεις ζηο Παλαιό Καρλόβαζι και ζηο Ποηάμι 

Καρλοβάζοσ. 

 

 

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: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

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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ΑΠΟΝΣΕ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ 

 

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 . 

 

 

ΘΕΜΑ 10ον: Κσκλοθοριακές ρσθμίζεις ζηο Παλαιό Καρλόβαζι και ζηο Ποηάμι 

Καρλοβάζοσ. 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

  

 

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (10
ν
) δέθαην  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: 
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«ΣΕΥΝΘΚΗ ΕΚΘΕΗ -ΕΘΗΓΗΗ  

 

Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο  αθνξά  ηελ ηνπνζέηεζε θαηαθόξπθσλ ειαζηηθώλ 

εύθακπησλ επαλαθεξόκελσλ θπιίλδξσλ (οριοδείκηες) σο κέζν νξηδόληηαο ζήκαλζεο  

ζην Παιαηό Καξιόβαζη θαη ζην Πνηάκη Καξινβάζνπ  πξνο δηεπθόιπλζε ησλ κέζσλ 

εθηάθηνπ αλάγθεο θαη καδηθήο  κεηαθνξάο . 

 Ζ θπθινθνξηαθή απηή ξύζκηζε γίλεηαη  κεηά από  απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο Καξινβάζνπ   (αρ. αποθ. 22/2022), ηνπ ππ. αξ.πξση. 1016/49/274/2022 

έγγξαθν ηνπ Α.Σ. Καξινβάζνπ θαη ηνπ ππ.αξ.75ΦΑ  1366/19-07-22 έγγξαθν  Π.Τ. 

άκνπ, κε ζηόρν ηελ απνηξνπή ηεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε ζεκεία ησλ 

νδώλ πνπ δπζθνιεύνπλ  ηελ δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο . 

Οη πξνηεηλόκελεο ξπζκίζεηο γίλνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν  10  52  θαη 34 ηνπ Ν. 

2696/1999 Κώδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, θαη ηελ 

αξ. απνθ. 40264/4971/2007(θεθ  2201 Β/ 14-11-2017) . 

Από ηελ δηαηύπσζε  ηεο παξ. 2  ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξαπάλσ απόθαζεο θαίλεηαη όηη, 

ε εγθαηάζηαζε ειαζηηθώλ εύθακπησλ επαλαθεξόκελσλ θπιίλδξσλ επηηξέπεηαη ζε 

πνιύ εηδηθέο πεξηπηώζεηο γηα κηθξό κήθνο θαη εηδηθνύο ιόγνπο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

ειεύζεξε θαη αθώιπηε θπθινθνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαη νρεκάησλ 

εθηάθηνπ αλάγθεο (εμππεξέηεζε δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο - κεηαθίλεζε επηβαηώλ ). 

Οη θαηαθόξπθνη ειαζηηθνί εύθακπηνη επαλαθεξόκελνη θύιηλδξνη (οριοδείκηες)πνπ 

ζα ηνπνζεηεζνύλ ζα απνηεινύληαη από ην θπξίσο ζώκα θαη ηελ βάζε, ε νπνία ζα 

είλαη δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο από ην νδόζηξσκα. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από 

εύθακπην πιηθό, ειαζηηθό, πνιπαηζπιέλην ή άιιν παξόκνην πιηθό κεγάιεο 

ειαζηηθόηεηαο θαη πςειήο αληνρήο. Σν ρξώκα ηνπο  ζα είλαη θόθθηλν ή πνξηνθαιί  

θσζθνξίδνλ θαη ην ύςνο 47 cm. Οη νξηνδείθηεο ζα θέξνπλ αλαθιαζηηθή κεκβξάλε 

ηύποσ ΘΘ (πςειήο αληαλαθιαζηηθόηεηαο), ώζηε λα είλαη νξαηνί από απόζηαζε, 

ηδηαίηεξα ηηο λπθηεξηλέο ώξεο.  

Οη νξηνδείθηεο ζα ηνπνζεηεζνύλ  επί ηνπ νδνζηξώκαηνο, πιεζίνλ ηνπ θξαζπέδνπ θαη 

ε βάζε ηνπο ζα  βηδσζεί κε θνριίεο επί ηνπ αζθαιηνηάπεηα. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα  

γίλεη έηζη ώζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε ησλ πεδώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ Αηόκσλ 

κε Αλαπεξία (Α.Μ.Δ.Α), θαζώο επίζεο δεν ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε ζύλδεζή ηνπο κε 

θνξδέιεο, ζρνηληά ή αιπζίδεο . 

Προηείνεηαι η ηοποθέηηζη : 

1. 16 οριοδείκηες αλά δπόκηζε  κέηξα πεξίπνπ θαη ζε ζπλνιηθή απόζηαζε 40m κε 

αρτή ζηηο ζπληεηαγκέλεο (θαηά ΔΓΑ 87)  Υ:736231 Τ:4185630  θαη ηέλος Υ: 

736227 Τ:4185587.  ώζηε λα απνηξέπεηε ε ζηάζκεπζε ζην ζεκείν εηζόδνπ ηεο 

πιαηείαο Παιαηνύ Καξινβάζνπ  ιόγσ ζηελώκαηνο ηνπ νδνζηξώκαηνο. 

2. 30οριοδείκηες αλά δπόκηζε κέηξα πεξίπνπ θαη ζε ζπλνιηθή απόζηαζε 80m κε 

αρτή ζηηο ζπληεηαγκέλεο (θαηά ΔΓΑ 87)  Υ:734722 Τ:4185745 θαηά κήθνο ηεο 

δηαδξνκήο από εμσθιήζη Αγ. Νηθνιάνπ (παξόδηνο κε ζθαιηά )  θαη ηέλος Υ: 

734686 Τ:4185672 (πξηλ ην πιαθόζηξσην κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζηε παξαιία ),  

ζην ξεύκα θπθινθνξίαο από Καξιόβαζη  πξνο Πνηάκη ώζηε λα απνηξέπεηε ε 

ζηάζκεπζε ζηελ κία πιεπξά ηεο νδνύ . 
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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 528,00 € . 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θαηαθόξπθσλ ειαζηηθώλ εύθακπησλ επαλαθεξόκελσλ θπιίλδξσλ 

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. 22/2022 απόθαζε ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο 

Καξινβαζίνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ  

3. Σν ππ.αξ. 1016/49/274/2022 έγγξαθν ηνπ Α.Σ. Καξινβαζίνπ 

4. Σν ππ.αξ. 75ΦΑ 1366/19-07-2022 έγγξαθν Π.Τ. άκνπ 

5.Σελ παξαπάλσ εηζήγεζε 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Δγθξίλεη ηηο θπθινθνξηθέο ξπζκίζεηο ζην Παιαηό Καξιόβαζη θαη ζην Πνηάκη 

Καξινβάζνπ, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

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

 

Ζ απόθαζε απηή  πήξε αύμνληα αξηζκό 18/2022. 

 

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. 18/2022 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο  Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

3. Σελ ππ΄ αξηζ. 22/2022 απόθαζε ηεο Κνηλόηεηαο Καξινβαζίσλ 

4. Σν ππ.αξ. 1016/49/274/2022 έγγξαθν ηνπ Α.Σ. Καξινβαζίνπ 

5. Σν ππ.αξ. 75ΦΑ 1366/19-07-2022 έγγξαθν Π.Τ. άκνπ 

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

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

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

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

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

ςεθηζάλησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ , καηά πλειουηθία 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ   

 

Δγθξίλεη ηηο θπθινθνξηθέο ξπζκίζεηο ζην Παιαηό Καξιόβαζη θαη ζην Πνηάκη 

Καξινβάζνπ, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηνπο 

θερινούς μήνες (από 01/05 έφς 30/09) σο θάησζη: 

 

Α] 16 οριοδείκηες αλά δπόκηζε  κέηξα πεξίπνπ θαη ζε ζπλνιηθή απόζηαζε 40m 

κε αρτή ζηηο ζπληεηαγκέλεο (θαηά ΔΓΑ 87)  Υ:736231 Τ:4185630  θαη ηέλος Υ: 

736227 Τ:4185587.  ώζηε λα απνηξέπεηε ε ζηάζκεπζε ζην ζεκείν εηζόδνπ ηεο 

πιαηείαο Παιαηνύ Καξινβάζνπ  ιόγσ ζηελώκαηνο ηνπ νδνζηξώκαηνο  θαη 

 

Β] 30οριοδείκηες αλά δπόκηζε κέηξα πεξίπνπ θαη ζε ζπλνιηθή απόζηαζε 80m κε 

αρτή ζηηο ζπληεηαγκέλεο (θαηά ΔΓΑ 87)  Υ:734722 Τ:4185745 θαηά κήθνο ηεο 

δηαδξνκήο από εμσθιήζη Αγ. Νηθνιάνπ (παξόδηνο κε ζθαιηά )  θαη ηέλος Υ: 

734686 Τ:4185672 (πξηλ ην πιαθόζηξσην κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζηε παξαιία ),  

ζην ξεύκα θπθινθνξίαο από Καξιόβαζη  πξνο Πνηάκη ώζηε λα απνηξέπεηε ε 

ζηάζκεπζε ζηελ κία πιεπξά ηεο νδνύ . 

 

Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.Αλαζηάζηνο Καιαηδήο θαη θ.Αξηέκηνο Παλνύζνο 

θαηαςήθηζαλ ην ελ ιόγσ ζέκα σο έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα απηά πνπ δελ έρνπλ γίλεη 

κέρξη ζήκεξα ζηηο πεξηνρέο Παιαηό, Πνηάκη θαη Μεζαίν Καξινβάζνπ. 

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  91/29-09-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο έπεηαη.       

 

    

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

 

 

 

 

          

                                                                    Καρλόβαζι   29  επηεμβρίοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
                                                                          

ΑΔΑ: 6ΑΡ246ΜΦΟ8-ΚΚΓ
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