
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 45411/01-12-2021 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 22/2021 Τακτικής Συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς 

 

Στην Καστοριά σήμερα Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 κλήθηκε σε τακτική -μέσω 

τηλεδιάσκεψης- συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 44235/26-

11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου και γνωστοποιήθηκε με κάθε 

νόμιμο μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, οι 

εισηγήσεις των οποίων κοινοποιήθηκαν ηλεκτρονικά στα μέλη: 

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

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

Συμβούλων ήταν:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΕΣ : 23 

1. Μηταλίδης Κίμων – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Λίτσκας Διονύσιος – Αντιδήμαρχος 

3. Φουλιράς Στυλιανός – Αντιδήμαρχος 

4. Τσανούσας Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος 

5. Θεοχάρη - Παπαδάμου Όλγα – Αντιδήμαρχος 

6. Ρήμος Αθανάσιος – Αντιδήμαρχος 

7. Ζήσης Λάζαρος – Αντιδήμαρχος 

8. Λιάμης Θεόδωρος – Αντιδήμαρχος 

9. Τόσκος Πέτρος 

10. Αλεξανδρίδης Νικόλαος 

11. Στυλιάδης Δημήτριος 

12. Δοκόπουλος Πέτρος  

13. Φιλίππου Χρυσούλα 

14. Σαλβαρίνας Ιωάννης 

15. Μπότσαρης Βασίλειος 

16. Λέκκος Χρήστος 

17. Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου 

18. Ταμήλιας Αλέξανδρος 

19. Παύλου Κωνσταντίνος 

20. Τίγκας Γεώργιος 

21. Σαμαράς Κωνσταντίνος 

22. Ζησόπουλος Μιχαήλ 

23. Αθανασίου Αθανάσιος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΥΣΕΣ : 18

1. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος 

2. Μουρατίδης Χρήστος 

3. Πέλκας Σωκράτης 

4. Κορεντσίδου Εριφίλη 

5. Φούκη - Λιάμη Αλεξάνδρα 

6. Σπύρου Αικατερίνη 

7. Βασιλειάδης Ευστάθιος 

8. Κύρου Ιωάννα 

9. Σαββουλίδου Κυριακή 

10. Δάγγας Παναγιώτης 

11. Γιαννάκης Πέτρος 

12. Μόσχος Γεώργιος 

13. Δουλγέρης Αναστάσιος 

14. Βασιλειάδης Πολυχρόνιος 

15. Ιπποκομίδου Αγγελική 

16. Πετρόπουλος Σταύρος 

17. Ευαγγέλου Αθανάσιος 

18. Δούφλια Αναστασία 

 

ΑΠΩΝ ο Δήμαρχος Καστοριάς κ. Γιάννης Κορεντσίδης. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νεράντζα Κατσιαμάκη, υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς, για 

την τήρηση των πρακτικών. 
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Σημειώνεται ,  ότι από την τηλεδιάσκεψη αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Παπαδοπούλου 

Χρυσοβαλάντου, μετά τη συζήτηση του 2
ου

 θέματος της ημερησίας διάταξης. 

 

H σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας 

e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και ειδικότερα, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 

429/12.03.2020 (Β΄ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 

Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β΄ 1704), καθώς και την υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (ΑΔΑ: 

ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 

Ο Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε ως εξής τα θέματα της ημερησίας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
 : «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 64/2020 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου 

Καστοριάς», ως προς τον καθορισμό χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς 

Κοινότητας Μεσοποταμίας». 

 

Αριθμός Απόφασης : 212/21 

 

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

ΔΣ την από 22-11-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Πρωτογενούς Τομέα, Αγροτικών Θεμάτων 

και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Λάζαρου Ζήση, η οποία έχει ως εξής: 

Έχοντας υπόψη : 

1) Την αρ.15/2020 Απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεσοποταμίας περί γνωμοδότησης 

για τον καθορισμό νέου χώρου διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς Μεσοποταμίας 

2) Το αριθμ.7771/05-03-2021 έγγραφό μας προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που 

αφορά σε αίτημα σύνταξης και θεώρησης νέου τοπογραφικού διαγράμματος λαϊκής αγοράς 

Μεσοποταμίας για το προσδιορισμό της νέας θέσης διεξαγωγής και τις απαιτούμενες 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

3) Το αριθμ.11908/06-04-2021 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που αφορά 

στην σύνταξη Τεχνικής Μελέτης και τοπογραφικού διαγράμματος, κυκλοφοριακής ρύθμισης 

λαϊκής αγοράς Μεσοποταμίας 

4) Την αριθμ.1016/49/414-α/24-05-2021 γνωμοδότηση του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς για 

τον καθορισμό χώρου λαϊκής αγοράς Κοινότητας Μεσοποταμίας 

5) Την ανάγκη τροποποίησης στην Απόφ. 64/2020 (ΑΔΑ : 6ΞΔ7ΩΕΥ-Ξ01) του Δ.Σ. Καστοριάς, του 

άρθρου 4 παρ.1Δ του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου, 

που αφορά στην μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Κοινότητας Μεσοποταμίας από την 

περιοχή "ΜΠΑΡΑ", όπου είχε καθοριστεί, στο νέο χώρο στον Περιφερειακό δρόμο της 

Μεσοποταμίας από το ύψος της παρόδου του Λυκείου Μεσοποταμίας έως το ύψος της 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-11-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
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παρόδου της οικίας Γοργότση Στεφάνου 

6)  Την αρ. απόφαση 182/2021 (ΑΔΑ: ΩΓΗ7ΩΕΥ-5ΤΡ) του Δ.Σ. Καστοριάς περί έγκρισης 

μετακίνησης της λαϊκής αγοράς Κοινότητας Μεσοποταμίας 

Εισηγείται την μερική τροποποίηση του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών 

αγορών του Δήμου Καστοριάς όπως παρακάτω : 

1. Διαγράφεται το περιεχόμενο της παραγράφου 1.Δ του άρθρου 4 της 64/2020 απόφασης 
του Δ.Σ. Καστοριάς, που αναφέρει ότι «Η λαϊκή αγορά της Κοινότητας Μεσοποταμίας που 
θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα, θα λειτουργεί στην περιοχή «ΜΠΑΡΑ», στο χώρο 
εμποροπανηγύρεως, όπως εμφαίνεται αναλυτικότερα στο τοπογραφικό διάγραμμα που 
συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του παρόντος κανονισμού» 

2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1.Δ του άρθρου 4 της 64/2020 απόφασης του Δ.Σ. 
Καστοριάς ως εξής : «Η λαϊκή αγορά της Κοινότητας Μεσοποταμίας που θα διεξάγεται 
κάθε Δευτέρα, θα λειτουργεί στον Περιφερειακό δρόμο της Μεσοποταμίας από το ύψος 
της παρόδου του Λυκείου Μεσοποταμίας έως το ύψος της παρόδου της οικίας Γοργότση 
Στεφάνου, όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα που συνοδεύει την Απόφαση 182/2021 του 
Δ.Σ. Καστοριάς» 

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για την έγκριση του τροποποιημένου 

Κανονισμού Λειτουργίας των Λαϊκών Αγοράς του Δήμου Καστοριάς. 

 

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    ομόφωνα  

 

Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 64/2020 προγενέστερη απόφασή του με θέμα «Έγκριση Κανονισμού 

Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Καστοριάς», ως προς τον καθορισμό χώρου λειτουργίας της 

λαϊκής αγοράς της Κοινότητας Μεσοποταμίας. 

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 1.Δ, του άρθρου 4 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής : «Η 

λαϊκή αγορά της Κοινότητας Μεσοποταμίας που θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα, θα λειτουργεί στον 

Περιφερειακό δρόμο της Μεσοποταμίας, από το ύψος της παρόδου του Λυκείου Μεσοποταμίας έως 

το ύψος της παρόδου της οικίας Γοργότση Στεφάνου, όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα που 

συνοδεύει την Απόφαση 182/2021 του Δ.Σ. Καστοριάς». 

Συνεπώς, η παράγραφος 1, του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου 

Καστοριάς διαμορφώνεται ως εξής: 

Άρθρο 4
ο
 

Πλαίσιο λειτουργίας 

 

1. Καθορισμός Χώρου Λειτουργίας  

 

Α) Η λαϊκή αγορά της Κοινότητας Καστοριάς, που θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη, θα λειτουργεί στο 

χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων που περικλείεται από τις οδούς Καραϊσκάκη, Αθ. Διάκου, 

Γραβιάς και Λεωφόρου Κύκνων, όπως εμφαίνεται αναλυτικότερα στο τοπογραφικό διάγραμμα, 
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που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, το οποίο συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό. 

Β) Η λαϊκή αγορά της Κοινότητας Καστοριάς που θα διεξάγεται κάθε Σάββατο, θα λειτουργεί επί 

της οδού Θωμαΐδος Λιμπανίας - Μάνου και εντός της πλατείας Μακεδονομάχων, όπως 

εμφαίνεται αναλυτικότερα στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου, το οποίο το οποίο συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό. 

Γ) Η λαϊκή αγορά της Κοινότητας Μανιάκων που θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή, θα λειτουργεί 

επί της οδού Αυλώνος, από το ύψος της οδού Τεπελενίου Άρτης έως το ύψος της οδού 28
ης

 

Οκτωβρίου, όπως εμφαίνεται αναλυτικότερα στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, το οποίο το οποίο συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό. 

Δ) Η λαϊκή αγορά της Κοινότητας Μεσοποταμίας, που θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα, θα 

λειτουργεί στον Περιφερειακό δρόμο της Μεσοποταμίας, από το ύψος της παρόδου του 

Λυκείου Μεσοποταμίας έως το ύψος της παρόδου της οικίας Γοργότση Στεφάνου, όπως 

αποτυπώνεται στο διάγραμμα που συνοδεύει την Απόφαση 182/2021 του Δ.Σ. Καστοριάς. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 64/2020 προγενέστερη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα 

«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Καστοριάς». 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 212/21 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Κίμων Μηταλίδης 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Ν. Κατσιαμάκη 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δ.Λίτσκας, Σ.Φουλιράς, Κ.Τσανούσας, Ό.Θεοχάρη - 

Παπαδάμου, Α.Ρήμος, Λ.Ζήσης, Θ.Λιάμης, Π.Τόσκος, 

Ν.Αλεξανδρίδης, Δ.Στυλιάδης, Π.Δοκόπουλος, 

Χ.Φιλίππου, Ι.Σαλβαρίνας, Β.Μπότσαρης, Χ.Λέκκος, 

Χ.Παπαδοπούλου, Α.Ταμήλιας, Κ.Παύλου, Γ.Τίγκας, 

Κ.Σαμαράς, Μ.Ζησόπουλος, Α.Αθανασίου. 
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