
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ  

ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ.: 14437/11-07-2018 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζ. 12/2018 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ  

Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Καζηνξηάο. 

 

ηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα Δεπηέξα 9 Ινπιίνπ 2018 θαη ώξα 19:00, 

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

13985/05-07-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ εηδηθό 

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

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

ζέκαηα:  

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

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

πκβνύισλ ήηαλ:  
 

ΠΑΡΟΝΣΕ/ΠΑΡΟΤΕ : 24 

1.  Σόκνπ Ησάλλεο - Πξόεδξνο Γ.. 

2.  Παπαδεκεηξίνπ Λεσλίδαο - Αληηδήκαξρνο 
 3.  Ληάλνο σθξάηεο - Αληηδήκαξρνο 

 4.  Γακηαλνύ Υξήζηνο - Αληηδήκαξρνο 

5.  ηεξγηόπνπινο Δπάγγεινο - Αληηδήκαξρνο 

6.  Αλησλίνπ Μαιακαηή - Αληηδήκαξρνο 

7.  Εήζεο Λάδαξνο - Αληηδήκαξρνο 

 
8.  Γάγγαο Παλαγηώηεο - Αληηδήκαξρνο 

9.  Φσηηάδεο Νηθόιανο 

10.  Σέξςεο Αζαλάζηνο 

11.  Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο 

12.  Μπισλάο Θεόδσξνο 

13.  Βαζηιεηάδεο Γεώξγηνο 

14.  Μπηληάθνο Μηραήι 

15.  ηπιηάδεο Γεκήηξηνο 

16.  Πεηζάιληθνπ Άλλα 

17.  Μπακπάθνο Γεώξγηνο 

18.  Φνπιηξάο ηπιηαλόο 

19.  Πεηθαλάο Γεώξγηνο 

20.  Σόζθνο Πέηξνο 

21.  Βειιίδεο Βαζίιεηνο 

22.  Βαζηιεηάδεο Νηθόιανο 

23.  Αζαλαζίνπ Αζαλάζηνο 

24.  Υαξακνπνύινπ Βαζηιηθή 
  

ΑΠΟΝΣΕ/ΑΠΟΤΕ : 17

1.  Πεηξόπνπινο Γεκήηξηνο 

2.  Κσηνύιαο Γεκήηξηνο 

 3.  Λίηζθαο Γηνλύζηνο 

4.  Καπξήο Γεκήηξηνο 

 5.  αλαιίδεο Γεώξγηνο 

6.  ηνύκπαο Αληώληνο 

7.  Αλησληάδεο Κσλζηαληίλνο 

8.  Υαηδεζπκεσλίδεο Δκκαλνπήι 

9.  Παξραξίδεο Υξήζηνο 

10.  Θενδνζόπνπινο Ηάθσβνο 

11.  Τθαληίδεο Γακηαλόο 

12.  Σζατξίδεο Αιέμαλδξνο 

13.  Μνπηίδεο Γεκήηξηνο 

14.  Ησζεθίδνπ – Παπαδνπνύινπ Άλλα 

15.  Καξαπαηζαθίδεο Νηθόιανο 
 16.  Κνπκπάλε Βαζηιηθή 

 17.  Καξαληθνιόπνπινο Αζαλάζηνο 

 

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

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

ΑΠΟΤΑ ε ηζηνβάξε Δπαλζία – Πξόεδξνο Γ. Κ. Καζηνξηάο 

ΠΑΡΩΝ ν Γήκαξρνο Καζηνξηάο Αλέζηεο Αγγειήο. 

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

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

ΑΔΑ: 69ΓΟΩΕΥ-Λ0Η



 

εκεηώλεηαη όηη από ηε ζπλεδξίαζε απνρώξεζαλ κε ηελ άδεηα ηνπ Πξνέδξνπ: 

 ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Νηθόιανο Βαζηιεηάδεο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο ηεο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο 

 ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Βαζίιεηνο Βειιίδεο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο ηεο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο 

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

ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο: 

 

ΘΕΜΑ 11
ν
 : «Λήςε θαλνληζηηθήο απόθαζεο γηα παξαρώξεζε ή κε δηθαηώκαηνο ρξήζεο 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ επί ηεο νδνύ 

Αζαλαζίνπ Δηάθνπ 10, ζηε Δ. Κ. Καζηνξηάο». 

 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 227/18 

 

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

Γ ηελ ππ’ αξηζ. 28/2018 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ καο κε ζέκα: 

«Εηζήγεζε πξνο ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην γηα παξαρώξεζε ή κε δηθαηώκαηνο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ 

ρώξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάηωλ, επί ηεο νδνύ Αζαλαζίνπ Δηάθνπ 10, ζηε Δ.Κ. 

Καζηνξηάο», ε νπνία έρεη σο εμήο: 
 

Αριθμόσ απόφαςησ : 28/2018 
Ο Πρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το ανωτζρω κζμα ζκεςε υπόψθ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ 
Ηωισ: 
 
Α) τθν με αρικ. πρωτ. 5820/10-03-2017 αίτθςθ ενδιαφερόμενου επιχειρθματία, με τθν οποία ηθτά 

άδεια κατάλθψθσ κοινόχρθςτου χϊρου για τθν τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων, ςυνολικοφ 
εμβαδοφ 7,00 τ.μ. ζμπροςκεν του καταςτιματόσ του, ςτο πεηοδρόμιο τθσ οδοφ Ακαναςίου 
Διάκου 10 ςτθν Καςτοριά. 

 

Β) το υπ’ αρικ. πρωτ. 1016/49/387/6-αϋ/23-03-2017 ζγγραφο του Τμιματοσ Τροχαίασ Καςτοριάσ, 
το οποίο ζχει ωσ εξισ: 
ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότθςθ ςχετικά με τθν οδικι αςφάλεια ςε πεηόδρομο». 
ΣΧΕΤ.: α) Άρκρο 6 του Νόμου 1080/80 

              β) Νόμοσ 2696/99 όπωσ τροποποιικθκε με Ν.3542/07 και ιςχφει 
 γ) Το υπ’ αρικμ. 5902 από 13-03-2017 ζγγραφό ςασ. 

1. Σε απάντθςθ του ανωτζρω (γ) ςχετικοφ εγγράφου ςασ και κατ’ εφαρμογι των ανωτζρω (α) 
και (β) ςχετικϊν διατάξεων, ςασ γνωρίηουμε ότι θ Υπθρεςία μασ δεν ζχει αντίρρθςθ ωσ προσ 
τθ χοριγθςθ ςχετικισ άδειασ χριςεωσ κοινοχριςτου χϊρου, με τθν τοποκζτθςθ των 
τραπεηοκακιςμάτων όπωσ εμφαίνεται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν αίτθςθ τοποδιάγραμμα, εφόςον 
πλθροφνται οι προχποκζςεισ που ορίηονται ςτισ διατάξεισ του ανωτζρω (β) ςχετικοφ Νόμου. 

2. Αυτονόθτο κεωρείται πωσ θ εγκατάςταςθ των τραπεηοκακιςμάτων κα πρζπει να 
πραγματοποιθκεί δίχωσ να παραβιάηονται οι υπόλοιπεσ διατάξεισ του Νόμου 
(πολεοδομικζσ, υγειονομικζσ και λοιπζσ) και θ γνωμοδότθςθ τθσ Υπθρεςίασ μασ αφορά 
μόνον ςτθν οδικι αςφάλεια. 

3. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί παρζκκλιςθ από τα ανωτζρω θ Υπθρεςία μασ κα προτείνει 
τθν ανάκλθςθ τθσ ςχετικισ άδειασ και κα προβεί ςτισ προβλεπόμενεσ εκ του Νόμου 
περεταίρω ενζργειεσ. 
 

ΑΔΑ: 69ΓΟΩΕΥ-Λ0Η



 

Γ) Το με αρικ. πρωτ. 6049/05-06-2018 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, το οποίο ζχει ωσ 
εξισ: 
ΘΕΜΑ: Κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 
α) Θ απόφαςθ Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. 52907/28.12.2009 (Φ.Ε.Κ 2621/31.12.2009 τεφχοσ 

β) «Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ ατόμων με αναπθρία ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 
των οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν» όπου ορίηεται ότι ςτο άρκρο 2 
ότι «ςε όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν, που προορίηονται για τθν 
κυκλοφορά πεηϊν, επιβάλλεται ελεφκερθ ηϊνθ όδευςθσ πεηϊν, που χρθςιμοποιείται για τθ 
ςυνεχι, αςφαλι και ανεμπόδιςτθ κυκλοφορία κάκε κατθγορίασ χρθςτϊν, με απαραίτθτο 
ελάχιςτο πλάτοσ 1,50μ. (του κραςπζδου μθ ςυνυπολογιηόμενου) ελεφκερο από κάκε 
είδουσ ςτακερό ι κινθτό εμπόδιο». 

β) Το υπϋ αρικμ. 5903/13-03-2017 ζγγραφο του τμιματοσ του τμιματοσ τθσ Δ/νςθσ 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ςχετικά με τθν κατάλθψθ χϊρου 7,00 τμ. (5.00x1.40) τθσ 
επιχείρθςθσ με τθν επωνυμία «ΠΙΤΣΑ ΠΑΚΕΤΟ» επί του πεηοδρομίου τθσ Ακαναςίου 
Διάκου 10 ςτθν Καςτοριά. 

γ) Το διάγραμμα που κατατζκθκε. 
Ζχοντασ υπόψθ τα ςχετικά (β) και (γ) ζγγραφά ςασ ενθμερϊνουμε ότι πλθροφνται οι 
προδιαγραφζσ που κζτει το (α) ςχετικό και θ υπθρεςία μασ δεν διαφωνεί με τθν κατάλθψθ 
του κοινόχρθςτου χϊρου. 
 

Δ) Τθν υπϋ αρικ. 35/2018 απόφαςθ τθσ Δ. Κ. Καςτοριάσ, το Συμβοφλιο τθσ οποίασ γνωμοδοτεί 
κετικά για τθν παραχϊρθςθ δικαιϊματοσ χριςθσ επί κοινοχριςτου χϊρου για τθν ανάπτυξθ 
τραπεηοκακιςμάτων. 

 
Στθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ κάλεςε τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ να αποφαςίςουν 

ςχετικά. 
 

Θ Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ αφοφ ζλαβε υπόψθ τα παραπάνω, τισ ςχετικζσ διατάξεισ, το 
γεγονόσ ότι δεν υποβλικθκε καμία παρατιρθςθ ι πρόταςθ κατά τθ διάρκεια τθσ θλεκτρονικισ 
διαβοφλευςθσ που προθγικθκε τθσ ςυνεδρίαςθσ και ζπειτα από διαλογικι ςυηιτθςθ 

 
α π ο φ α ς ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 
 
Ειςθγείται προσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο τθν παραχϊρθςθ δικαιϊματοσ χριςθσ κοινόχρθςτου 
χϊρου για τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, ςτο 
πεηοδρόμιο τθσ οδοφ Ακαναςίου Διάκου 10 ςτθν Καςτοριά, ςυνολικοφ εμβαδοφ 7,00 τ.μ., όπωσ 
αποτυπϊνεται ςτο τοποδιάγραμμα, που ςυνοδεφει και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ. 
 
Θ παροφςα απόφαςθ ζλαβε αφξοντα αρικμό: 28/2018. 
 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ θαη όια ηα 

αλσηέξσ 

 
 

 

 

ΑΔΑ: 69ΓΟΩΕΥ-Λ0Η



 

απνθαζίδεη   θαηά   πιεηνςεθία  

 

Γέρεηαη ηελ ππ’ αξηζ. 28/2018 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ καο θαη 

εθδίδεη  θαλνλ ηζηηθή  απόθαζε παξαρώξεζεο δ ηθαηώκαηνο  ρξήζεο 

θν ηλόρξεζηνπ  ρώξνπ , ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 7,00 η.κ. γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ζην πεδνδξόκην ηεο νδνύ Αζαλαζίνπ Γηάθνπ 10 ζηελ 

Καζηνξηά, όπσο απνηππώλεηαη ζην ηνπνδηάγξακκα πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα απόθαζε θαη 

απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. 

 

Γίλεηαη κλεία όηη θαηά ηε ιήςε ηεο παξνύζαο απόθαζεο νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Γεώξγηνο 

Πεηθαλάο θαη Πέηξνο Σόζθνο, δήισζαλ «ΠΑΡΩΝ». 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό : 227/18 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

 

Ισάλλεο Σόκνπ 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

 

Ν. Καηζηακάθε 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

Λ.Παπαδεκεηξίνπ, .Ληάλνο, Υ.Γακηαλνύ, 

Δ.ηεξγηόπνπινο, Μ.Αλησλίνπ, Λ.Εήζεο, Π.Γάγγαο, 

Ν.Φσηηάδεο, Α.Σέξςεο, Γ.Παπαδόπνπινο, 

Θ.Μπισλάο, Γ.Βαζηιεηάδεο, Μ.Μπηληάθνο, 

Γ.ηπιηάδεο, Ά.Πεηζάιληθνπ, Γ.Μπακπάθνο, 

.Φνπιηξάο, Γ.Πεηθαλάο, Π.Σόζθνο, Α.Αζαλαζίνπ, 

Β.Υαξακνπνύινπ. 

 

ΑΔΑ: 69ΓΟΩΕΥ-Λ0Η



ΑΔΑ: 69ΓΟΩΕΥ-Λ0Η
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