
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 72/03-01-2019 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 29/2018 Τακτικής Συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. 

 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 

19:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθ. 

πρωτ.: 28490/24-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου και επιδόθηκε με 

κάθε νόμιμο μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα:  

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

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών 

Συμβούλων ήταν:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΕΣ : 24 

1.  Τόμου Ιωάννης - Πρόεδρος Δ.Σ. 

2.  Λίτσκας Διονύσιος - Αντιδήμαρχος 

 3.  Καπρής Δημήτριος - Αντιδήμαρχος 

4.  Στεργιόπουλος Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

5.  Στούμπας Αντώνιος - Αντιδήμαρχος 

6.  Πετσάλνικου Άννα - Αντιδήμαρχος 

7.  Αντωνιάδης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος 

8.  Φωτιάδης Νικόλαος 

9.  Τέρψης Αθανάσιος 

 10.  Πετρόπουλος Δημήτριος 

11.  Βασιλειάδης Γεώργιος 

12.  Λιάνος Σωκράτης 

 

13.  Δαμιανού Χρήστος 

14.  Μπινιάκος Μιχαήλ 

15.  Σαναλίδης Γεώργιος 

16.  Στυλιάδης Δημήτριος 

17.  Αντωνίου Μαλαματή 

18.  Ζήσης Λάζαρος 

 19.  Δάγγας Παναγιώτης 

20.  Φουλιράς Στυλιανός  

 21.  Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ 
 22.  Πετκανάς Γεώργιος 

23.  Μουτίδης Δημήτριος 
 24.  Καραπατσακίδης Νικόλαος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΥΣΕΣ : 17

1.  Παπαδημητρίου Λεωνίδας - Αντιδήμαρχος 
 2.  Παπαδόπουλος Γεώργιος 

3.  Μυλωνάς Θεόδωρος 

4.  Κωτούλας Δημήτριος 
 5.  Μπαμπάκος Γεώργιος 

6.  Παρχαρίδης Χρήστος 

7.  Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος 

8.  Υφαντίδης Δαμιανός 

 9.  Τόσκος Πέτρος 

 

10.  Τσαϊρίδης Αλέξανδρος 

11.  Ιωσηφίδου – Παπαδοπούλου Άννα 

12.  Βελλίδης Βασίλειος 
 13.  Βασιλειάδης Νικόλαος 

14.  Αθανασίου Αθανάσιος 

15.  Κουμπάνη Βασιλική 

 16.  Καρανικολόπουλος Αθανάσιος 

17.  Χαραμοπούλου Βασιλική 
 

 

Από τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κλήθηκε 

λόγω ύπαρξης θεμάτων, που αφορούν στην Κοινότητά της και ήταν: 

ΠΑΡΟΥΣΑ η Σιστοβάρη Ευανθία – Πρόεδρος Δ.Κ. Καστοριάς 

 

ΠΑΡΩΝ ο Δήμαρχος Καστοριάς Ανέστης Αγγελής. 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νεράντζα Κατσιαμάκη, υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Σημειώνεται ότι: 

Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν με την άδεια του Προέδρου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 

Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδης και Δημήτριος Μουτίδης, μετά τη συζήτηση του 2
ου

 θέματος. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέματα 

της ημερησίας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
 : «Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στον πεζόδρομο 

της Ερμού, αριθ. 6, στη Δ.Κ. Καστοριάς». 

 

Αριθμός Απόφασης : 467/18 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του 

ΔΣ την υπ’ αριθ. 61/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα "Εισήγηση προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης παραχώρησης ή μη δικαιώματος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στον πεζόδρομο της Ερμού, αριθ. 6, στη 

Δ.Κ. Καστοριάς", η οποία έχει ως εξής: 

Αριθμός απόφασης : 61/2018 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 

Α) την με αριθ. πρωτ. 20357/28-09-2018 αίτηση ενδιαφερόμενου επιχειρηματία, με την οποία ζητά άδεια 
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, συνολικού εμβαδού 9 τ.μ. 
έμπροσθεν του καταστήματός του, στον πεζόδρομο της Ερμού, αριθ. 6, στην Καστοριά. 

Β) Το με αριθ. πρωτ. 20935/08-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

α) Η Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. 52907/28.12.2009 (Φ.Ε.Κ 2621/31.12.2009 τεύχος β) 
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 

β) Το υπ΄ αριθμ. 20935/04-10-2018 έγγραφο του τμήματος εσόδων και την κάτοψη κατάληψης που 
κατατέθηκε συνημμένα. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση με την 
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 8,70 τ.μ. της επιχείρησης της Γεωργιάδης Α. – Νικολάου Θ. Ο.Ε. 
"PASSATEMPOS" στον πεζόδρομο της Ερμού στην πόλη της Καστοριάς. 
 

Γ) το υπ’ αριθ. πρωτ. 1016/49/387/19-α΄/12-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς, το οποίο 
έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα. 
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αριθμ. 23992 από 06-11-2018 έγγραφό σας. 
             β) Άρθρο 16 του Νόμου 3254/2004. 
             γ) Άρθρο 3 του Νόμου 1080/80. 
             δ) Η υπ’ αριθμ. 52907 από 28-12-2009 (Φ.Ε.Κ. 2621Β΄/31.12.2009) Απόφαση Υπουργού  
                 Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

ΑΔΑ: 6325ΩΕΥ-2ΡΙ



 

              ε) Άρθρο 2 και 48 του Ν. 2696/99, όπως τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
                 Ν. 3542/07 και του Ν. 4530/18 και ισχύουν. 
1. Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου σας και στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω (β), 

(γ), (δ) και (ε) σχετικών διατάξεων, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση ως προς 
τη χορήγηση σχετικής άδειας χρήσεως κοινοχρήστου χώρου, με την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 
όπως εμφαίνεται στο συνημμένο στην αίτηση του ενδιαφερομένου τοποδιάγραμμα, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις των ανωτέρω (β), (γ), (δ) και (ε) σχετικών 
και ειδικότερα τα τραπεζοκαθίσματα που θα τοποθετηθούν αφήνουν ελεύθερο χώρο επί του 
πεζόδρομου για τους πεζούς και για την κυκλοφορία των οχημάτων που δύναται να κινηθούν στον 
πεζόδρομο, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω (ε) σχετικού Νόμου (είσοδο – έξοδο οχημάτων προς και 
από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, παρόδιων ιδιοκτησιών ως και για οχήματα εφοδιασμού ή 
έκτακτης ανάγκης) πλάτους τουλάχιστον 3,50 μέτρων.- 

2. Αυτονόητο θεωρείται πως η εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
δίχως να παραβιάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του Νόμου (πολεοδομικές, υγειονομικές, μέγιστα 
όρια παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου κ.λ.π.) και η γνωμοδότηση της Υπηρεσίας μας αφορά 
μόνον στην οδική ασφάλεια. 

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρέκκλιση από τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας θα προτείνει την 
ανάκληση της σχετικής άδειας και θα προβεί στις προβλεπόμενες εκ του Νόμου περεταίρω 
ενέργειες. 

Δ) Την υπ΄ αριθ. 83/2018 απόφαση της Δ. Κ. Καστοριάς, το Συμβούλιο της οποίας γνωμοδοτεί θετικά για 
την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης επί κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, όλα τα 
παραπάνω, το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία παρατήρηση ή πρόταση κατά τη διάρκεια της 
ηλεκτρονικής διαβούλευσης που προηγήθηκε της συνεδρίασης και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης την παραχώρηση δικαιώματος 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, στην προβολή του καταστήματος που βρίσκεται στον πεζόδρομο της Ερμού, αριθ. 6, στην 
Καστοριά, συνολικού εμβαδού 8,70 τ.μ, όπως αποτυπώνεται στο τοποδιάγραμμα, που συνοδεύει και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 61/2018. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά. 

Το ΔΣ έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ και όλα τα 

ανωτέρω 

 

αποφασίζει    κατά    πλειοψηφία  

 

Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση  για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην προβολή του καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, που βρίσκεται στον πεζόδρομο Ερμού, αριθ. 6, στην Καστοριά, συνολικού εμβαδού 

8,70 τ.μ, όπως αποτυπώνεται στο τοποδιάγραμμα, που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας. 

 

Γίνεται μνεία ότι κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος 

Πετκανάς δήλωσε «ΠΑΡΩΝ». 

ΑΔΑ: 6325ΩΕΥ-2ΡΙ



 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 467/18 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται, όπως ακολουθεί:  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Ιωάννης Τόμου 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Ν. Κατσιαμάκη 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δ.Λίτσκας, Δ.Καπρής, Ε.Στεργιόπουλος, Α.Στούμπας, 

Ά.Πετσάλνικου, Κ.Αντωνιάδης, Ν.Φωτιάδης, Α.Τέρψης, 

Δ.Πετρόπουλος, Γ.Βασιλειάδης, Σ.Λιάνος, Χ.Δαμιανού, 

Μ.Μπινιάκος, Γ.Σαναλίδης, Δ.Στυλιάδης, Μ.Αντωνίου, 

Λ.Ζήσης, Π.Δάγγας, Σ.Φουλιράς, Γ.Πετκανάς, 

Ν.Καραπατσακίδης. 

Σιστοβάρη Ευανθία – Πρόεδρος Δ.Κ. Καστοριάς 

 

ΑΔΑ: 6325ΩΕΥ-2ΡΙ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6325ΩΕΥ-2ΡΙ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 74/03-01-2019 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 29/2018 Τακτικής Συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. 

 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 

19:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθ. 

πρωτ.: 28490/24-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου και επιδόθηκε με 

κάθε νόμιμο μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα:  

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

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών 

Συμβούλων ήταν:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΕΣ : 24 

1.  Τόμου Ιωάννης - Πρόεδρος Δ.Σ. 

2.  Λίτσκας Διονύσιος - Αντιδήμαρχος 

 3.  Καπρής Δημήτριος - Αντιδήμαρχος 

4.  Στεργιόπουλος Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

5.  Στούμπας Αντώνιος - Αντιδήμαρχος 

6.  Πετσάλνικου Άννα - Αντιδήμαρχος 

7.  Αντωνιάδης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος 

8.  Φωτιάδης Νικόλαος 

9.  Τέρψης Αθανάσιος 

 10.  Πετρόπουλος Δημήτριος 

11.  Βασιλειάδης Γεώργιος 

12.  Λιάνος Σωκράτης 

 

13.  Δαμιανού Χρήστος 

14.  Μπινιάκος Μιχαήλ 

15.  Σαναλίδης Γεώργιος 

16.  Στυλιάδης Δημήτριος 

17.  Αντωνίου Μαλαματή 

18.  Ζήσης Λάζαρος 

 19.  Δάγγας Παναγιώτης 

20.  Φουλιράς Στυλιανός  

 21.  Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ 
 22.  Πετκανάς Γεώργιος 

23.  Μουτίδης Δημήτριος 
 24.  Καραπατσακίδης Νικόλαος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΥΣΕΣ : 17

1.  Παπαδημητρίου Λεωνίδας - Αντιδήμαρχος 
 2.  Παπαδόπουλος Γεώργιος 

3.  Μυλωνάς Θεόδωρος 

4.  Κωτούλας Δημήτριος 
 5.  Μπαμπάκος Γεώργιος 

6.  Παρχαρίδης Χρήστος 

7.  Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος 

8.  Υφαντίδης Δαμιανός 

 9.  Τόσκος Πέτρος 

 

10.  Τσαϊρίδης Αλέξανδρος 

11.  Ιωσηφίδου – Παπαδοπούλου Άννα 

12.  Βελλίδης Βασίλειος 
 13.  Βασιλειάδης Νικόλαος 

14.  Αθανασίου Αθανάσιος 

15.  Κουμπάνη Βασιλική 

 16.  Καρανικολόπουλος Αθανάσιος 

17.  Χαραμοπούλου Βασιλική 
 

 

Από τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κλήθηκε 

λόγω ύπαρξης θεμάτων, που αφορούν στην Κοινότητά της και ήταν: 

ΠΑΡΟΥΣΑ η Σιστοβάρη Ευανθία – Πρόεδρος Δ.Κ. Καστοριάς 

 

ΠΑΡΩΝ ο Δήμαρχος Καστοριάς Ανέστης Αγγελής. 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νεράντζα Κατσιαμάκη, υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Σημειώνεται ότι: 

Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν με την άδεια του Προέδρου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 

Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδης και Δημήτριος Μουτίδης, μετά τη συζήτηση του 2
ου

 θέματος. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέματα 

της ημερησίας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
 : «Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στον πεζόδρομο  

Ερμού – Στρ. Άρτη, αριθ. 1, στη Δ.Κ. Καστοριάς». 

 

Αριθμός Απόφασης : 468/18 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του 

ΔΣ την υπ’ αριθ. 62/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα "Εισήγηση προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης παραχώρησης ή μη δικαιώματος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στον πεζόδρομο της Ερμού – Άρτη, αριθ. 

1, στη Δ.Κ. Καστοριάς", η οποία έχει ως εξής: 

Αριθμός απόφασης : 62/2018 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 

Α) την με αριθ. πρωτ. 21454/10-10-2018 αίτηση ενδιαφερόμενης επιχειρηματία, με την οποία ζητά άδεια 
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, συνολικού εμβαδού 11,90 
τ.μ. έμπροσθεν του καταστήματός της, στον πεζόδρομο της Ερμού - Άρτη, αριθ. 1, στην Καστοριά. 

Β) Το με αριθ. πρωτ. 21904/31-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 
α) Η Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. 52907/28.12.2009 (Φ.Ε.Κ 2621/31.12.2009 τεύχος β) 

«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 

β) Το υπ΄ αριθμ. 21503/11-10-2018 έγγραφο του τμήματος εσόδων και την κάτοψη κατάληψης που 
κατατέθηκε συνημμένα. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση με την 
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 11,90 τ.μ. της επιχείρησης της κ. Χριστοφορίδου Ελένης στον 
πεζόδρομο της Ερμού, στην πόλη της Καστοριάς. 

Γ) το υπ’ αριθ. πρωτ. 1016/49/387/18-α΄/12-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς, το οποίο 
έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα. 
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αριθμ. 23991 από 06-11-2018 έγγραφό σας. 
             β) Άρθρο 16 του Νόμου 3254/2004. 
             γ) Άρθρο 3 του Νόμου 1080/80. 
             δ) Η υπ’ αριθμ. 52907 από 28-12-2009 (Φ.Ε.Κ. 2621Β΄/31.12.2009) Απόφαση Υπουργού  
                 Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
              ε) Άρθρο 2 και 48 του Ν. 2696/99, όπως τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
                 Ν. 3542/07 και του Ν. 4530/18 και ισχύουν. 
1. Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου σας και στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω (β), 
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(γ), (δ) και (ε) σχετικών διατάξεων, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση ως προς 
τη χορήγηση σχετικής άδειας χρήσεως κοινοχρήστου χώρου, με την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 
όπως εμφαίνεται στο συνημμένο στην αίτηση του ενδιαφερομένου τοποδιάγραμμα, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις των ανωτέρω (β), (γ), (δ) και (ε) σχετικών 
και ειδικότερα τα τραπεζοκαθίσματα που θα τοποθετηθούν αφήνουν ελεύθερο χώρο επί του 
πεζόδρομου για τους πεζούς και για την κυκλοφορία των οχημάτων που δύναται να κινηθούν στον 
πεζόδρομο, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω (ε) σχετικού Νόμου (είσοδο – έξοδο οχημάτων προς και 
από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, παρόδιων ιδιοκτησιών ως και για οχήματα εφοδιασμού ή 
έκτακτης ανάγκης) πλάτους τουλάχιστον 3,50 μέτρων.- 

2. Αυτονόητο θεωρείται πως η εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
δίχως να παραβιάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του Νόμου (πολεοδομικές, υγειονομικές, μέγιστα 
όρια παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου κ.λ.π.) και η γνωμοδότηση της Υπηρεσίας μας αφορά 
μόνον στην οδική ασφάλεια. 

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρέκκλιση από τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας θα προτείνει την 
ανάκληση της σχετικής άδειας και θα προβεί στις προβλεπόμενες εκ του Νόμου περεταίρω 
ενέργειες. 

 
Δ) Την υπ΄ αριθ. 84/2018 απόφαση της Δ. Κ. Καστοριάς, το Συμβούλιο της οποίας γνωμοδοτεί θετικά για 

την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης επί κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά. 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, όλα τα 
παραπάνω, το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία παρατήρηση ή πρόταση κατά τη διάρκεια της 
ηλεκτρονικής διαβούλευσης που προηγήθηκε της συνεδρίασης και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης για την παραχώρηση 
δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην προβολή του καταστήματος που βρίσκεται στον πεζόδρομο της Ερμού 
- Άρτη, αριθ. 1, στην Καστοριά, συνολικού εμβαδού 11,90 τ.μ, όπως αποτυπώνεται στο τοποδιάγραμμα, 
που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 62/2018. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά. 

Το ΔΣ έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ και όλα τα 

ανωτέρω 

 

αποφασίζει    κατά    πλειοψηφία  

 

Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση  για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην προβολή του καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, που βρίσκεται στον πεζόδρομο Ερμού – Στρ. Άρτη, αριθ. 1, στην Καστοριά, 

συνολικού εμβαδού 11,90 τ.μ, όπως αποτυπώνεται στο τοποδιάγραμμα, που συνοδεύει και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

  

Γίνεται μνεία ότι κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος 

Πετκανάς δήλωσε «ΠΑΡΩΝ». 

 

ΑΔΑ: Ψ0Χ8ΩΕΥ-82Υ



 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 468/18 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται, όπως ακολουθεί:  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Ιωάννης Τόμου 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Ν. Κατσιαμάκη 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δ.Λίτσκας, Δ.Καπρής, Ε.Στεργιόπουλος, Α.Στούμπας, 

Ά.Πετσάλνικου, Κ.Αντωνιάδης, Ν.Φωτιάδης, Α.Τέρψης, 

Δ.Πετρόπουλος, Γ.Βασιλειάδης, Σ.Λιάνος, Χ.Δαμιανού, 

Μ.Μπινιάκος, Γ.Σαναλίδης, Δ.Στυλιάδης, Μ.Αντωνίου, 

Λ.Ζήσης, Π.Δάγγας, Σ.Φουλιράς, Γ.Πετκανάς, 

Ν.Καραπατσακίδης. 

Σιστοβάρη Ευανθία – Πρόεδρος Δ.Κ. Καστοριάς 
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ΑΔΑ: Ψ0Χ8ΩΕΥ-82Υ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 76/03-01-2019 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 29/2018 Τακτικής Συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. 

 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 

19:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθ. 

πρωτ.: 28490/24-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου και επιδόθηκε με 

κάθε νόμιμο μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα:  

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

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών 

Συμβούλων ήταν:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΕΣ : 24 

1.  Τόμου Ιωάννης - Πρόεδρος Δ.Σ. 

2.  Λίτσκας Διονύσιος - Αντιδήμαρχος 

 3.  Καπρής Δημήτριος - Αντιδήμαρχος 

4.  Στεργιόπουλος Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

5.  Στούμπας Αντώνιος - Αντιδήμαρχος 

6.  Πετσάλνικου Άννα - Αντιδήμαρχος 

7.  Αντωνιάδης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος 

8.  Φωτιάδης Νικόλαος 

9.  Τέρψης Αθανάσιος 

 10.  Πετρόπουλος Δημήτριος 

11.  Βασιλειάδης Γεώργιος 

12.  Λιάνος Σωκράτης 

 

13.  Δαμιανού Χρήστος 

14.  Μπινιάκος Μιχαήλ 

15.  Σαναλίδης Γεώργιος 

16.  Στυλιάδης Δημήτριος 

17.  Αντωνίου Μαλαματή 

18.  Ζήσης Λάζαρος 

 19.  Δάγγας Παναγιώτης 

20.  Φουλιράς Στυλιανός  

 21.  Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ 
 22.  Πετκανάς Γεώργιος 

23.  Μουτίδης Δημήτριος 
 24.  Καραπατσακίδης Νικόλαος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΥΣΕΣ : 17

1.  Παπαδημητρίου Λεωνίδας - Αντιδήμαρχος 
 2.  Παπαδόπουλος Γεώργιος 

3.  Μυλωνάς Θεόδωρος 

4.  Κωτούλας Δημήτριος 
 5.  Μπαμπάκος Γεώργιος 

6.  Παρχαρίδης Χρήστος 

7.  Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος 

8.  Υφαντίδης Δαμιανός 

 9.  Τόσκος Πέτρος 

 

10.  Τσαϊρίδης Αλέξανδρος 

11.  Ιωσηφίδου – Παπαδοπούλου Άννα 

12.  Βελλίδης Βασίλειος 
 13.  Βασιλειάδης Νικόλαος 

14.  Αθανασίου Αθανάσιος 

15.  Κουμπάνη Βασιλική 

 16.  Καρανικολόπουλος Αθανάσιος 

17.  Χαραμοπούλου Βασιλική 
 

 

Από τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κλήθηκε 

λόγω ύπαρξης θεμάτων, που αφορούν στην Κοινότητά της και ήταν: 

ΠΑΡΟΥΣΑ η Σιστοβάρη Ευανθία – Πρόεδρος Δ.Κ. Καστοριάς 

 

ΠΑΡΩΝ ο Δήμαρχος Καστοριάς Ανέστης Αγγελής. 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νεράντζα Κατσιαμάκη, υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Σημειώνεται ότι: 

Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν με την άδεια του Προέδρου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 

Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδης και Δημήτριος Μουτίδης, μετά τη συζήτηση του 2
ου

 θέματος. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέματα 

της ημερησίας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
 : «Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στον πεζόδρομο 

Κολοκοτρώνη, αριθ. 4, στη Δ.Κ. Καστοριάς». 

 

Αριθμός Απόφασης : 469/18 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του 

ΔΣ την υπ’ αριθ. 63/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα "Εισήγηση προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης παραχώρησης ή μη δικαιώματος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη, 

αριθ. 4, στη Δ.Κ. Καστοριάς", η οποία έχει ως εξής: 

Αριθμός απόφασης : 63/2018 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 

Α) την από 18/10/2018 αίτηση ενδιαφερόμενης επιχειρηματία, με την οποία ζητά άδεια κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, συνολικού εμβαδού 9 τ.μ. έμπροσθεν του 
καταστήματός της, στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη, αριθ. 4, στην Καστοριά. 

Β) Το με αριθ. πρωτ. 23407/31-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 
α) Η Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. 52907/28.12.2009 (Φ.Ε.Κ 2621/31.12.2009 τεύχος β) 

«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 

β) Το υπ΄ αριθμ. 22308/22-10-2018 έγγραφο του τμήματος εσόδων και την κάτοψη κατάληψης που 
κατατέθηκε συνημμένα. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση με την 
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 9,00 τ.μ. της επιχείρησης της κ. Αλεξιάδη Μαρίας "DE FACTO" στον 
πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη 4, στην πόλη της Καστοριάς. 

Γ) το υπ’ αριθ. πρωτ. 1016/49/387/20-α΄/12-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς, το οποίο 
έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα. 
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αριθμ. 23993 από 06-11-2018 έγγραφό σας. 
             β) Άρθρο 16 του Νόμου 3254/2004. 
             γ) Άρθρο 3 του Νόμου 1080/80. 
             δ) Η υπ’ αριθμ. 52907 από 28-12-2009 (Φ.Ε.Κ. 2621Β΄/31.12.2009) Απόφαση Υπουργού  
                 Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
              ε) Άρθρο 2 και 48 του Ν. 2696/99, όπως τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
                 Ν. 3542/07 και του Ν. 4530/18 και ισχύουν. 
1. Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου σας και στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω (β), 

(γ), (δ) και (ε) σχετικών διατάξεων, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση ως προς 
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τη χορήγηση σχετικής άδειας χρήσεως κοινοχρήστου χώρου, με την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 
όπως εμφαίνεται στο συνημμένο στην αίτηση του ενδιαφερομένου τοποδιάγραμμα, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις των ανωτέρω (β), (γ), (δ) και (ε) σχετικών 
και ειδικότερα τα τραπεζοκαθίσματα που θα τοποθετηθούν αφήνουν ελεύθερο χώρο επί του 
πεζόδρομου για τους πεζούς και για την κυκλοφορία των οχημάτων που δύναται να κινηθούν στον 
πεζόδρομο, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω (ε) σχετικού Νόμου (είσοδο – έξοδο οχημάτων προς και 
από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, παρόδιων ιδιοκτησιών ως και για οχήματα εφοδιασμού ή 
έκτακτης ανάγκης) πλάτους τουλάχιστον 3,50 μέτρων.- 

2. Αυτονόητο θεωρείται πως η εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
δίχως να παραβιάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του Νόμου (πολεοδομικές, υγειονομικές, μέγιστα 
όρια παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου κ.λ.π.) και η γνωμοδότηση της Υπηρεσίας μας αφορά 
μόνον στην οδική ασφάλεια. 

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρέκκλιση από τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας θα προτείνει την 
ανάκληση της σχετικής άδειας και θα προβεί στις προβλεπόμενες εκ του Νόμου περεταίρω 
ενέργειες. 

Δ) Την υπ΄ αριθ. 85/2018 απόφαση της Δ. Κ. Καστοριάς, το Συμβούλιο της οποίας γνωμοδοτεί θετικά για 
την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης επί κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά. 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, όλα τα 

παραπάνω, το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία παρατήρηση ή πρόταση κατά τη διάρκεια της 
ηλεκτρονικής διαβούλευσης που προηγήθηκε της συνεδρίασης και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, στην προβολή του καταστήματος που βρίσκεται στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη, αριθ. 4, 
στην Καστοριά, συνολικού εμβαδού 9,00 τ.μ, όπως αποτυπώνεται στο τοποδιάγραμμα, που συνοδεύει και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 63/2018. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά. 

Το ΔΣ έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ και όλα τα 

ανωτέρω 

 

αποφασίζει    κατά    πλειοψηφία  

 

Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση  για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην προβολή του 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται στον πεζόδρομο Κολοκοτρώνη, αριθ. 4, 

στην Καστοριά, συνολικού εμβαδού 9,00 τ.μ, όπως αποτυπώνεται στο τοποδιάγραμμα, που 

συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

  

Γίνεται μνεία ότι κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος 

Πετκανάς δήλωσε «ΠΑΡΩΝ». 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΖΗ8ΩΕΥ-Π7Τ



 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 469/18 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται, όπως ακολουθεί:  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Ιωάννης Τόμου 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Ν. Κατσιαμάκη 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δ.Λίτσκας, Δ.Καπρής, Ε.Στεργιόπουλος, Α.Στούμπας, 

Ά.Πετσάλνικου, Κ.Αντωνιάδης, Ν.Φωτιάδης, Α.Τέρψης, 

Δ.Πετρόπουλος, Γ.Βασιλειάδης, Σ.Λιάνος, Χ.Δαμιανού, 

Μ.Μπινιάκος, Γ.Σαναλίδης, Δ.Στυλιάδης, Μ.Αντωνίου, 

Λ.Ζήσης, Π.Δάγγας, Σ.Φουλιράς, Γ.Πετκανάς, 

Ν.Καραπατσακίδης. 

Σιστοβάρη Ευανθία – Πρόεδρος Δ.Κ. Καστοριάς 

 

ΑΔΑ: 7ΖΗ8ΩΕΥ-Π7Τ



 

ΑΔΑ: 7ΖΗ8ΩΕΥ-Π7Τ




