
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:22300/4-9-2017 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 20/2017 Τακτικής Συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. 

 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 και ώρα 

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

πρωτ.: 21404/24-8-2017 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 : 23 

1.  Τόμου Ιωάννης - Πρόεδρος Δ.Σ. 

2.  Λιάνος Σωκράτης - Αντιδήμαρχος 

3.  Δαμιανού Χρήστος - Αντιδήμαρχος 

 

 

4.  Στεργιόπουλος Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

5.  Αντωνίου Μαλαματή - Αντιδήμαρχος 

6.  Ζήσης Λάζαρος - Αντιδήμαρχος 

7.  Δάγγας Παναγιώτης - Αντιδήμαρχος 

8.  Φωτιάδης Νικόλαος 

9.  Τέρψης Αθανάσιος 

10.  Παπαδόπουλος Γεώργιος 

11.  Βασιλειάδης Γεώργιος 

12.  Μπινιάκος Μιχαήλ 

13.  Καπρής Δημήτριος  

 14.  Σαναλίδης Γεώργιος 

15.  Στυλιάδης Δημήτριος 

16.  Στούμπας Αντώνιος 

17.  Πετσάλνικου Άννα 

18.  Αντωνιάδης Κωνσταντίνος 

19.  Πετκανάς Γεώργιος 

20.  Τόσκος Πέτρος 

21.  Βελλίδης Βασίλειος 

22.  Καραπατσακίδης Νικόλαος 

 23.  Καρανικολόπουλος Αθανάσιος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΥΣΕΣ : 18 

1.  Παπαδημητρίου Λεωνίδας - Αντιδήμαρχος 

2.  Παύλου Ζαχαρίας 

3.  Πετρόπουλος Δημήτριος 

4.  Μυλωνάς Θεόδωρος 

5.  Κωτούλας Δημήτριος 

6.  Λίτσκας Διονύσιος 

7.  Μπαμπάκος Γεώργιος 

8.  Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ 

9.  Παρχαρίδης Χρήστος 

10.  Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος 

11.  Υφαντίδης Δαμιανός 

12.  Τσαϊρίδης Αλέξανδρος 

13.  Μουτίδης Δημήτριος 

14.  Ιωσηφίδου – Παπαδοπούλου Άννα 

15.  Βασιλειάδης Νικόλαος 

16.  Αθανασίου Αθανάσιος 

17.  Κουμπάνη Βασιλική 

 

 

18.  Χαραμοπούλου Βασιλική 

 

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

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

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΕΣ οι: 

1. Σιστοβάρη Ευανθία – Πρόεδρος Δ.Κ. Καστοριάς 

2. Μασκαλίδης  Βασίλειος – Πρόεδρος Δ.Κ. Μεσοποταμίας 
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ΑΠΟΝΤΕΣ οι: 

1. Βασιλειάδης Ευστάθιος – Πρόεδρος Δ.Κ. Μανιάκων 

2. Μιχαλόπουλος Ναούμ – Πρόεδρος Τ.Κ. Δισπηλιού 

3. Γάκης Χρήστος –  Εκπρόσωπος Τ.Κ. Κλεισούρας 

 

ΠΑΡΩΝ : ο Δήμαρχος Καστοριάς Ανέστης Αγγελής. 

Από τη Συνεδρίαση αποχώρησαν με την άδεια του Προέδρου:  

 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πέτρος Τόσκος και Βασίλειος Βελλίδης, μετά τη συζήτηση του 6
ου

 

θέματος. 

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

την τήρηση των πρακτικών. 

 

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

της ημερήσιας διάταξης: 

 

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

κοινοχρήστου χώρου – για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων – εντός του «Πάρκου 

Ολυμπιακής Φλόγας» στη Δ. Κ. Καστοριάς». 

 

Αριθμός Απόφασης : 239/17 

 

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

ΔΣ την υπ’ αριθ. 32/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Εισήγηση προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την παραχώρηση ή μη 

δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός του πάρκου 

Ολυμπιακής Φλόγας», η οποία έχει ως εξής: 

 

Αριθμός απόφασης 32/2017 

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

Ποιότητας Ζωής: 
 

A) Το με αριθμ. πρωτ. 13155/07-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει 

ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ΄αριθ. πρωτ.: 12649/18-05-2017 έγγραφό σας. 

Με το παραπάνω σχετικό ζητείται ειδική κανονιστική απόφαση για άδεια ανάπτυξης 

τραπεζοκαθισμάτων στο Ο.Τ.227 που είναι χαρακτηρισμένος ως «Χώρος Ψυχαγωγίας – 

Αθλοπαιδείας – Παιδότοποι - Κ.Χ. Πράσινο - ΚΑΠΗ Κτίριο Τουρισμού», κατόπιν της με αριθ. 

πρωτ. 10974/03-05-2017 αίτησης της Παπαντωνίου Γ. - Πεκρίδης Α & ΣΙΑ Ο.Ε.(MIKEL). 
 

Δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος χώρος: 

 Αποτελεί μικρό τμήμα ευρύτερης περιοχής (του Πάρκου Ανάπλασης) που περιλαμβάνει 

διάφορες χρήσεις (ψυχαγωγία, αθλοπαιδιές) και έχει χαρακτήρα δημόσιου χώρου. 

 Στερείται αδειοδότησης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε όλη την έκταση του πάρκου. 

 Χωροθετείται στην συμβολή δύο κεντρικότατων οδών της πόλης με αυξημένη την διέλευση 

οχημάτων και πεζών τις περισσότερες ώρες της ημέρας. 

 Σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα χώρου του πολιτικού Μηχανικού Κων/νου Κεχαϊδη 

συνυπάρχει με το χώρο του βραχόκηπου και το στέγαστρο αναμονής στην πιάτσα ΤΑΧΙ. 
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 Λειτουργεί ως όδευση – κυκλοφορία πεζών και η κατάληψη αυτού με  τραπεζοκαθίσματα θα 

παρεμποδίζει την ελεύθερη διέλευση των περαστικών και επί πλέον καταργεί και τον δημόσιο 

χαρακτήρα της έκτασης αυτής. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω γνωμοδοτούμε αρνητικά στο παραπάνω αίτημα. 
 

B) Την υπ΄ αριθμ. 35/2017 απόφαση της Δ. Κ. Καστοριάς, το Συμβούλιο της οποίας γνωμοδοτεί 

αρνητικά για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης επί κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχν. Υπηρεσίας. 
 

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

σχετικά. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 

73, του Ν. 3852/2010, 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 αρνητικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός του πάρκου Ολυμπιακής 

Φλόγας και συγκεκριμένα στο χώρο έναντι του καταστήματος «MIKEL», διότι το σημείο αυτό: 

 Αποτελεί μικρό τμήμα ευρύτερης περιοχής (του Πάρκου Ανάπλασης) που περιλαμβάνει 

διάφορες χρήσεις (ψυχαγωγία, αθλοπαιδιές) και έχει χαρακτήρα δημόσιου χώρου. 

 Στερείται αδειοδότησης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων όλη η έκταση του πάρκου. 

 Χωροθετείται στην συμβολή δύο κεντρικότατων οδών της πόλης με αυξημένη την διέλευση 

οχημάτων και πεζών τις περισσότερες ώρες της ημέρας. 

 Συνυπάρχει με το χώρο του βραχόκηπου και το στέγαστρο αναμονής στην πιάτσα ΤΑΧΙ.  

 Λειτουργεί ως όδευση – κυκλοφορία πεζών και η κατάληψη αυτού με τραπεζοκαθίσματα θα 

παρεμποδίζει την ελεύθερη διέλευση των περαστικών και επί πλέον καταργεί και τον δημόσιο 

χαρακτήρα της έκτασης αυτής. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 32/2017. 

 

 

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 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 

 

Δέχεται την υπ’ αριθ. 32/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας και 

εκδίδει Κανονιστική Απόφαση για τη μη παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός του πάρκου Ολυμπιακής Φλόγας,  

συγκεκριμένα στο χώρο έναντι του καταστήματος «MIKEL», διότι το σημείο αυτό: 

α) αποτελεί μικρό τμήμα ευρύτερης περιοχής (του Πάρκου Ανάπλασης) που περιλαμβάνει διάφορες 

χρήσεις (ψυχαγωγία, αθλοπαιδιές) και έχει χαρακτήρα δημόσιου χώρου, 

β) στερείται αδειοδότησης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων όλη η έκταση του πάρκου, 

γ) χωροθετείται στη συμβολή δύο κεντρικότατων οδών της πόλης με αυξημένη τη διέλευση οχημάτων 

και πεζών τις περισσότερες ώρες της ημέρας, 

δ) συνυπάρχει με το χώρο του βραχόκηπου και το στέγαστρο αναμονής στην πιάτσα ΤΑΧΙ και   
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ε) λειτουργεί ως όδευση – κυκλοφορία πεζών και η κατάληψη αυτού με τραπεζοκαθίσματα θα 

παρεμποδίζει την ελεύθερη διέλευση των περαστικών, καταργώντας και το δημόσιο χαρακτήρα της 

έκτασης αυτής. 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 239/17 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Ιωάννης Τόμου  

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Ν. Κατσιαμάκη 

ΤΑ ΜΕΛΗ  
 

Σ.Λιάνος, Χ.Δαμιανού, Ε.Στεργιόπουλος, 

Μ.Αντωνίου, Λ.Ζήσης, Π.Δάγγας, Ν.Φωτιάδης, 

Α.Τέρψης, Γ.Παπαδόπουλος, Γ.Βασιλειάδης, 

Μ.Μπινιάκος, Δ.Καπρής, Γ.Σαναλίδης, 

Δ.Στυλιάδης, Α.Στούμπας, Ά.Πετσάλνικου, 

Κ.Αντωνιάδης, Γ.Πετκανάς, Ν.Καραπατσακίδης, 

Α.Καρανικολόπουλος. 
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