
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ  

ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ.:27347/24-10-2017 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζ. 25/2017 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ  

Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Καζηνξηάο. 

 

Σηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα Σξίηε 17 Οθησβξίνπ 2017 θαη ώξα 19:00, 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. πξση.: 

26529/13-10-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ εηδηθό 

ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ, αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε κε θάζε 

λόκηκν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

................................................................................................................................................................ 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν 41 Γεκνηηθώλ 

Σπκβνύισλ ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ/ΠΑΡΟΤΕ : 31 

1.  Τόκνπ Ησάλλεο - Πξόεδξνο Γ.Σ. 

2.  Παπαδεκεηξίνπ Λεσλίδαο - Αληηδήκαξρνο 

3.  Ληάλνο Σσθξάηεο - Αληηδήκαξρνο 

 

 

4.  Γακηαλνύ Φξήζηνο - Αληηδήκαξρνο 

5.  Σηεξγηόπνπινο Δπάγγεινο - Αληηδήκαξρνο 

6.  Αλησλίνπ Μαιακαηή - Αληηδήκαξρνο 

7.  Εήζεο Λάδαξνο - Αληηδήκαξρνο 

8.  Γάγγαο Παλαγηώηεο – Αληηδήκαξρνο 

 9.  Φσηηάδεο Νηθόιανο 

10.  Τέξςεο Αζαλάζηνο 

11.  Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο 

12.  Πεηξόπνπινο Γεκήηξηνο 

13.  Μπισλάο Θεόδσξνο 

14.  Βαζηιεηάδεο Γεώξγηνο 

15.  Μπηληάθνο Μηραήι 

16.  Καπξήο Γεκήηξηνο 

 

17.  Σαλαιίδεο Γεώξγηνο 

18.  Σηπιηάδεο Γεκήηξηνο 

19.  Σηνύκπαο Αληώληνο 

20.  Πεηζάιληθνπ Άλλα 

21.  Αλησληάδεο Κσλζηαληίλνο 

22.  Μπακπάθνο Γεώξγηνο 

23.  Φνπιηξάο Σηπιηαλόο 

24.  Φαηδεζπκεσλίδεο Δκκαλνπήι 

25.  Παξραξίδεο Φξήζηνο 

 26.  Τζατξίδεο Αιέμαλδξνο 

27.  Μνπηίδεο Γεκήηξηνο 

28.  Βειιίδεο Βαζίιεηνο 

29.  Βαζηιεηάδεο Νηθόιανο 

30.  Αζαλαζίνπ Αζαλάζηνο 

31.  Καξαληθνιόπνπινο Αζαλάζηνο 

 

ΑΠΟΝΣΕ/ΑΠΟΤΕ : 10 

1.  Κσηνύιαο Γεκήηξηνο 

2.  Λίηζθαο Γηνλύζηνο 

3.  Θενδνζόπνπινο Ηάθσβνο 

4.  Υθαληίδεο Γακηαλόο 

5.  Πεηθαλάο Γεώξγηνο 

6.  Τόζθνο Πέηξνο 

7.  Ησζεθίδνπ – Παπαδνπνύινπ Άλλα 

8.  Καξαπαηζαθίδεο Νηθόιανο 

 9.  Κνπκπάλε Βαζηιηθή 

 10.  Φαξακνπνύινπ Βαζηιηθή 

 

Από ηνπο Πξνέδξνπο θαη Εθπξνζώπνπο ησλ Δεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θιήζεθαλ 

ιόγσ ύπαξμεο ζεκάησλ, πνπ αθνξνύλ ζηελ Κνηλόηεηά ηνπο θαη ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ/ΠΑΡΟΤΕ νη :  

1. Σηζηνβάξε Δπαλζία – Πξόεδξνο Γ.Κ. Καζηνξηάο 

2. Πξνθνπίδεο Αζαλάζηνο – Πξόεδξνο Τ.Κ. Βαζηιεηάδαο 

 

ΑΔΑ: 7Ξ8ΝΩΕΥ-Υ3Η



 

ΠΑΡΩΝ : ν Γήκαξρνο Καζηνξηάο Αλέζηεο Αγγειήο. 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Νεξάληδα Καηζηακάθε, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

 

Σεκεηώλεηαη όηη : 

 Τα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε αξηζκό 33 θαη 37 πξνηάρζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ κεηά 

ην 16
ν
 ζέκα

 

Από ηε Σπλεδξίαζε απνρώξεζαλ κε ηελ άδεηα ηνπ Πξνέδξνπ:  

 ν Γεκνηηθόο Σύκβνπινο θ. Β. Βειιίδεο κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο 

 ν Γεκνηηθόο Σύκβνπινο θ. Μ. Μπηληάθνο κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο 

 νη Γεκνηηθνί Σύκβνπινη θ.θ. Φ. Παξραξίδεο θαη Γ. Μνπηίδεο κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 

ζέκαηνο θαη 

 ν Γεκνηηθόο Σύκβνπινο θ. Δ. Φαηδεζπκεσλίδεο κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16
νπ

 ζέκαηνο 

 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο εμήο ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

ΘΕΜΑ 23
ν
: «Λήςε θαλνληζηηθήο απόθαζεο γηα παξαρώξεζε ή κε δηθαηώκαηνο ρξήζεο 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ εληόο ηεο 

πιαηείαο Μαθεδνλνκάρσλ». 

 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 304/17 

 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ 

ΓΣ ηελ ππ’ αξηζ. 40/2017 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο κε ζέκα «Εηζήγεζε πξνο ην 

Δεκνηηθό Σπκβνύιην γηα έθδνζε θαλνληζηηθήο απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξαρώξεζε ή κε 

δηθαηώκαηνο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ εληόο ηεο πιαηείαο 

Μαθεδνλνκάρσλ (ζηελ πξνβνιή ηνπ θαηαζηήκαηνο "ΣΟΥΛΑΤΣΟ")», ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

Αριθμός απόφαζης 40/2017 
 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο 

Ζσήο: 
 

Α) ηελ κε αξηζ. πξση. 13475/26-05-2017 αίηεζε ηνπ Μαληδάλα Γεσξγίνπ, κε ηελ νπνία δεηά άδεηα 

θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ έκπξνζζελ ηνπ 

θαηαζηήκαηόο ηνπ. 
 

Β) Τν κε αξηζκ. πξση. 20129/31-08-2017 έγγξαθν ηεο Δ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ, ην νπνίν έρεη σο 

εμήο: 

ΘΕΜΑ: Καηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 

ΣΦΕΤΘΚΑ: 

α) Η απόθαζε Υπ. Πεξηβ. Ελεξγ. & Κι. Αιι. 52907/28.12.2009 (Φ.Ε.Κ 2621/31.12.2009 ηεύρνο β) 

«Εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηόκσλ κε αλαπεξία ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ησλ 

νηθηζκώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδώλ». 

β) Τν ππ΄αξηζκ.20129/03.08.2017 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο ηεο Δ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ 

ζρεηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάιεςε ρώξνπ ηεο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΣΟΥΛΑΤΣΟ» ζηελ 

πιαηεία Μαθεδνλνκάρσλ. 

γ) Τν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα πνπ θαηαηέζεθε. 

ΑΔΑ: 7Ξ8ΝΩΕΥ-Υ3Η



 

Έρνληαο ππόςε ηα ζρεηηθά (β)θαη (γ) έγγξαθά ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ε ππεξεζία καο είλαη ζύκθσλε 

κε ηελ θαηάιεςε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ όπσο παξνπζηάδεηαη ζην (γ) ζρεηηθό. 
 

Γ) ην ππ’ αξηζ. πξση. 1016/49/387/10-α'/09-10-2017 έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο Τξνραίαο Καζηνξηάο, ην 

νπνίν έρεη σο εμήο: 

ΘΕΜΑ: «Γλσκνδόηεζε ζρεηηθά κε ηελ νδηθή αζθάιεηα ζε θνηλόρξεζην ρώξν». 

ΣΦΕΤ.: α) Άξζξν 3 ηνπ Νόκνπ 1080/80. 

            β) Άξζξν 16 ηνπ Νόκνπ 1080/80. 

γ) Νόκνο 2696/99 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε Ν.3542/2007 θαη ηζρύεη. 

δ) Τν ππ’ αξηζκ. 25378 από 03-10-2017 έγγξαθό ζαο. 

1. Σε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ (δ) ζρεηηθνύ εγγξάθνπ ζαο θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ (α) (β) 

θαη (γ) ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ, ζαο γλσξίδνπκε όηη ε Υπεξεζία καο δελ έρεη αληίξξεζε σο πξνο ηε 

ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο ρξήζεσο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ, κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ όπσο εκθαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ αίηεζε ηνπνδηάγξακκα, εθόζνλ 

πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ (α) (β) θαη (γ) ζρεηηθώλ 

Νόκσλ. 

2. Απηνλόεην ζεσξείηαη πσο ε εγθαηάζηαζε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

δίχως λα παξαβηάδνληαη νη ππόινηπεο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ (πνιενδνκηθέο, πγεηνλνκηθέο, κέγηζηα 

όξηα παξαρσξνύκελνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ θαη ινηπέο) θαη ε γλσκνδόηεζε ηεο Υπεξεζίαο καο 

αθνξά κόλνλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα. 

3. Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξέθθιηζε από ηα αλσηέξσ ε Υπεξεζία καο ζα πξνηείλεη ηελ 

αλάθιεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο θαη ζα πξνβεί ζηηο πξνβιεπόκελεο εθ ηνπ Νόκνπ πεξεηαίξσ 

ελέξγεηεο. 
 

Γ) Τελ ππ΄ αξηζ. 55/2017 απόθαζε ηεο Δ. Κ. Καζηνξηάο, ην Σπκβνύιην ηεο νπνίαο γλσκνδνηεί ζεηηθά 

γηα ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Δ/λζεο Τ. Υ. 
 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο λα απνθαζίζνπλ 

ζρεηηθά. 
 

Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηα παξαπάλσ, ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ην γεγνλόο 

όηη δελ ππνβιήζεθε θακία παξαηήξεζε ή πξόηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαβνύιεπζεο 

πνπ πξνεγήζεθε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

Α π ο φ α ζ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 

Εηζεγείηαη πξνο ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηελ παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, 

γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ επί ηεο πιαηείαο Μαθεδνλνκάρσλ, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 

30,80η.κ., ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Τ.Υ. θαη όπσο απνηππώλεηαη ζην παξαθάησ ηνπνδηάγξακκα. 
 

Η παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 40/2017 

 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ΓΣ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Τν ΓΣ έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ θαη όια ηα 

αλσηέξσ 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η ν κ ό θ σ λ α 

 

Δθδίδεη θαλνληζηηθή απόθαζε γηα ηελ παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 

εκβαδνύ 30,80 η.κ., γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ εληόο ηεο πιαηείαο Μαθεδνλνκάρσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξνβνιή ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΣΟΥΛΑΤΣΟ», ζύκθσλα κε ην 

ηνπνδηάγξακκα πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα απόθαζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο. 

 

 

ΑΔΑ: 7Ξ8ΝΩΕΥ-Υ3Η



 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό : 304/17 

 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη, όπσο αθνινπζεί:  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

 

 

Ισάλλεο Σόκνπ 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

 

 

Ν. Καηζηακάθε 

ΣΑ ΜΕΛΗ : 

 

Λ.Παπαδεκεηξίνπ, Σ.Ληάλνο, Φ.Γακηαλνύ, Δ.Σηεξγηόπνπινο, 

Μ.Αλησλίνπ, Λ.Εήζεο, Π.Γάγγαο, Ν.Φσηηάδεο, Α.Τέξςεο, 

Γ.Παπαδόπνπινο, Γ.Πεηξόπνπινο, Θ.Μπισλάο, 

Γ.Βαζηιεηάδεο, Γ.Καπξήο, Γ.Σαλαιίδεο, Γ.Σηπιηάδεο, 

Α.Σηνύκπαο, Ά.Πεηζάιληθνπ, Κ.Αλησληάδεο, Γ.Μπακπάθνο, 

Σ.Φνπιηξάο, Α.Τζατξίδεο, Ν.Βαζηιεηάδεο, Α.Αζαλαζίνπ, 

Α.Καξαληθνιόπνπινο. 

Σηζηνβάξε Δπαλζία – Πξόεδξνο Γ.Κ. Καζηνξηάο 

 

ΑΔΑ: 7Ξ8ΝΩΕΥ-Υ3Η



ΑΔΑ: 7Ξ8ΝΩΕΥ-Υ3Η


		2017-10-24T10:12:00+0300
	Athens




