
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ      

                                                                                            Αριθ. Απόφ:  115/2014 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 17ο πρακτικό της 18-10-2014  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Κάσου» 
   

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  18
η
  Οκτωβρίου 2014 ημέρα Σάββατο 

και ώρα 17:30,   συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά 

από την υπ’ αριθμόν 3559/14-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου  σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στη Δήμαρχο Κάσου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται η  Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 

δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα δεκατρία (13)  μέλη, ήτοι: 

 

 Παρόντες      Απόντες 
1. Συμσερίδης Νικόλαος   Πρόεδρος            

2. Δημητρίου Ευαγγελία   Γραμματέας    

3. Παμπαφίκος Γεώργιος   Μέλος 

4. Μαλανδρή Μαρία   Μέλος 

5. Μαστροπαύλος Νικόλαος   Μέλος   (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5
ου

 θέματος)     

6. Ζάγορας Αντώνιος     Μέλος      

7. Παπαγεωργίου Βασίλειος   Μέλος  

8. Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή    Μέλος 

9. Περσελής Κωνσταντίνος   Μέλος 

10. Ιερομόναχος Αντώνιος   Μέλος 

11. Δασκαλάκη Ιουλία   Μέλος 

12. Παρλής Εμμανουήλ   Μέλος 

13. Κρητικός Νικήτας   Μέλος  
  

  

 
 

Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά. 
 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το σώμα σχετικά 

με την ανάγκη να εφαρμοσθούν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο μας και πιο 

συγκεκριμένα: 

 Να γίνει διαγράμμιση με κίτρινες γραμμές σε σημεία όπου υπάρχει πρόβλημα με την 

εύκολη και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών. 

 Το ωράριο τροφοδοσίας των επαγγελματιών με χρήση των πεζόδρομων να είναι από 

την 06:30 έως και την 8:00 πμ και από την 17:00 έως και την 18:00 με εξαίρεση τις 
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ημέρες που έρχεται το πλοίο να δίδονται επιπλέον δύο ώρες για τη μεταφορά των 

ευπαθών προϊόντων. 

 Από το χρυσοχοείο του Παππουλή  και μέχρι τις καμάρες να απαγορεύεται η στάση 

και η στάθμευση. 

 Από το κατάστημα του Ηρακλή Βρετού και μέχρι το χρυσοχοείο του Παππουλή να 

επιτρέπεται η στάση αλλά να απαγορεύεται η στάθμευση. 

 Στις παραπάνω απαγορεύσεις να εξαιρούνται οι μετακινήσεις για την εξυπηρέτηση 

τυχόν έκτακτων περιστατικών σχετικά με την υγεία κ.λπ. 

 Να ορισθεί η θέση στάθμευσης του ΤΑΞΙ ανάμεσα στην ιδιοκτησία Καμπούρη 

Γεωργίου και ΔΕΗ 

 Η απόφαση να ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

 Να γίνει υλοποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης 

 Να γίνει μελλοντικά συζήτηση και για την περιοχή του Εμπορειού 

και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

  Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και 

έχοντας υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο δημότης 

Κάσου, 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Να γίνει διαγράμμιση με κίτρινες γραμμές σε σημεία όπου υπάρχει πρόβλημα με την 

εύκολη και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών. 

 Το ωράριο τροφοδοσίας των επαγγελματιών με χρήση των πεζόδρομων να είναι από 

την 06:30 έως και την 8:00 πμ και από την 17:00 έως και την 18:00 με εξαίρεση τις 

ημέρες που έρχεται το πλοίο να δίδονται επιπλέον δύο ώρες για τη μεταφορά των 

ευπαθών προϊόντων. 

 Από το χρυσοχοείο του Παππουλή  και μέχρι τις καμάρες να απαγορεύεται η στάση 

και η στάθμευση. 

 Από το κατάστημα του Ηρακλή Βρετού και μέχρι το χρυσοχοείο του Παππουλή να 

επιτρέπεται η στάση αλλά να απαγορεύεται η στάθμευση. 

 Στις παραπάνω απαγορεύσεις να εξαιρούνται οι μετακινήσεις για την εξυπηρέτηση 

τυχόν έκτακτων περιστατικών σχετικά με την υγεία κ.λπ. 

 Να ορισθεί η θέση στάθμευσης του ΤΑΞΙ ανάμεσα στην ιδιοκτησία Καμπούρη 

Γεωργίου και ΔΕΗ 

 Η απόφαση να ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

 Να γίνει υλοποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης 

 Να γίνει μελλοντικά συζήτηση και για την περιοχή του Εμπορειού. 
 

Η απόφαση πήρε α/α 115/2014 
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        Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

Υπ: Συμσερίδης Νικόλαος        

     Υπ: Μαλανδρή Μαρία 

     Υπ: Παμπαφίκος Γεώργιος 

     Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία 

     Υπ: Μαστροπαύλος Νικόλαος  

     Υπ: Ζάγορας Αντώνιος  

     Υπ: Παπαγεωργίου Βασίλειος  

     Υπ: Γενειάδου Λαμπρινή 

     Υπ: Περσελής Κωνσταντίνος 

     Υπ: Ιερομόναχος Αντώνιος 

        Υπ: Παρλής Εμμανουήλ 
        Υπ: Κρητικός Νικήτας 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ Κάσου 

 

 

 

 

Συμσερίδης Νικόλαος 

ΑΔΑ: ΩΙ9ΑΩΕΙ-ΞΞΙ


		2014-10-31T09:07:00+0200
	Athens




