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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.9/3-5-17
ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο
Αξηζκόο απόθαζεο

171/2017
Πεξίιεςε:

Έγθξηζε ή κε ηξνπνπνίεζεο εδαθίσλ, ηεο κε αξ. 299/2015 απόθαζεο ηνπ
Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νάνπζαο πεξί ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Κνηλόρξεζησλ
Υώξσλ, όπσο ηζρύεη
ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 3ε ηνπ κελφο Μαίνπ 2017 εκέξα
Σεηάξηε θαη ψξα 16.00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
Νάνπζαο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση.9628/28-4-2017 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ
επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87).
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα 18 κέιε θαη νλνκαζηηθά:
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ΠΑΡΟΝΣΕ
Δεκνηηθνί ύκβνπινη
Παξζελφπνπινο Ησάλλεο, Πξφεδξνο
Λνγδαλίδεο Δπζηάζηνο
Γάγγαο ηέιιηνο
Λαδαξίδνπ Γέζπνηλα
Μπίιεο Πξνθφπηνο
Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο
Βαιζακίδεο ηαχξνο
Οξδνπιίδεο Θσκάο (Μάθεο)
Κνπηζνγηάλλεο Νηθφιανο
Μαιάθε-Γειεηδάθε Αζελά
Σάθε-Σδέπνπ Διπίδα (Νάληηα)
Αξακπαηδή ηεξγηαλή (ηέιια)
Μάληζηνο Γεκήηξηνο
Καξαλάηζηνο Θεφδσξνο (Γψξεο)
Γηαλλνχιεο Ησάλλεο
Σζαγθαιίδνπ-Σζερειίδνπ Παξζέλα
Καξηζηνχλεο Γεψξγηνο
Λαθελάλνο Αγγειάθεο

ΑΠΟΝΣΕ
Δεκνηηθνί ύκβνπινη
1. Παζρνχια Υξπζνχια
2. έπθαο Γεκήηξηνο
3. Παληδαξηδίδεο Αζαλάζηνο
4. Γατηαλίδεο Θεφδσξνο
5. Απνζηφινπ Απφζηνινο
6. Σνξνξή Μαξία
7. Καξακπαηδφο Αλαζηάζηνο
8. Αδακίδεο Παχινο
9. Μπαιηαηδίδνπ Θενδψξα (Γψξα)
10. Βαζηιείνπ Γεψξγηνο
11. Γθαξλέηαο Ησάλλεο
12. Βαδφιαο Δκκαλνπήι
13. Σξηαληαθχιινπ Γεψξγηνο
14. Ρίδνο Γεκήηξηνο
15. Γεκεζθήο Γεκήηξηνο
νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ
αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ

ΠΑΡΟΝΣΕ: Πξόεδξνη Δεκνηηθώλ / Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ
ΟΤΓΔΗ
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ΑΠΟΝΣΕ: Πξόεδξνη Δεκνηηθώλ / Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ
1. Καιπαμίδνπ νθία
Γ.Κ. ΝΑΟΤΑ
2. παζφπνπινο Δπζχκηνο
Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΩΡΗΟΤ
3. Παζρνχιαο Βαζίιεηνο
Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΩΡΗΟΤ
4.Θενδνζηάδεο Θεφδσξνο
Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΩΡΗΟΤ
5.Οξδνπιίδεο Γξεγφξηνο
Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ
6. Σζαιίιε-Θενδσξίδνπ Υξηζηίλα
Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΩΡΗΟΤ
7.ηνγηάλλεο Υξήζηνο
Σ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ
8.Σνκπνπιίδνπ Εσγξάθα
Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΩΝ
9.Βίιηζα σηεξία
Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ
10.Μίιεο Κσλζηαληίλνο
Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΩΝ
11.Πξφτνο Υξήζηνο
Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ
12.Μσπζίδεο Αλαζηάζηνο
Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΩΡΗΟΤ
13. Αικαηδήο Υξήζηνο
Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ
14.ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο
Σ.Κ. ΥΑΡΗΔΑ
Ο Γήκαξρνο θ. Νηθφιανο Κνπηζνγηάλλεο, πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε.
ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ε θ. Οιπκπία Αδακίδνπ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Ο θ.Απνζηφινπ γηα ηελ απνπζία ηνπ απέζηεηιε επηζηνιή πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ο Πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην ιφγν έδσζε ζηνλ
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, θ. Θεφδσξν Καξαλάηζην ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ
ζψκαηνο ηελ κε αξ. 20/2017 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ή
κε ηξνπνπνίεζεο εδαθίσλ ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ
Νάνπζαο. Ζ ππ΄αξ. 20/2017 απφθαζε ηεο επηηξνπήο είρε σο εμήο:
«Με ηελ ππ. αξηζκ. 299/2015 απφθαζε ηνπ Γ Νάνπζαο ςεθίζηεθε ν Καλνληζκφο
Λεηηνπξγίαο Κνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ.
Με ηελ παξνχζα, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ πξνβιήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ,
πξνηείλεηαη ε παξαθάησ ηξνπνπνίεζε ζην άξζξν 10 παξ. 2 γ.
«γ. Πεδόδξνκνη
ηνπο πεδνδξόκνπο ηεο πόιεο ηεο Νάνπζαο ζα παξαρσξείηαη πξνο ρξήζε θνηλόρξεζηνο
ρώξνο πιάηνπο κέρξη 3,5 κέηξσλ από ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή.
ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ύπαξμε ειεύζεξεο δώλεο κε
ειάρηζην πιάηνο 3,50 κέηξα γηα ηελ ειεύζεξε δηάβαζε ησλ πεδώλ θαη ηελ εμππεξέηεζε
νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο» .
Δπίζεο, ζην άξζξν 12 παξ. Α 1 ζ) ηνπ Καλνληζκνχ, νξίδεηαη φηη νη ελδηαθεξφκελνη
πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ «ζθαξίθεκα απφ ην αξκφδην Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, ζην νπνίν ζα απεηθνλίδεηαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία ηνπ
θαηαζηήκαηνο, ε επσλπκία απηνχ, ην πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηεο επηρείξεζεο, ην πιάηνο ηνπ
πεδνδξνκίνπ ή πεδφδξνκνπ, ην πιάηνο ηεο νδνχ θαη ν δηθαηνχκελνο πξνο παξαρψξεζε
θνηλφρξεζηνο ρψξνο».
Δπεηδή ε ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο ιφγσ εμαηξεηηθά κεγάινπ θφξηνπ
εξγαζίαο θαη ππνζηειέρσζεο δελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ζε εχινγν ρξφλν ηελ νινθιήξσζε
ηεο δηαδηθαζίαο,
Πξνηείλνπκε λα αληηθαηαζηαζεί ην άξζξν 12, παξ. Α, εδ. 1 ππνπ. Θ) σο εμήο:
«ζ. ζθαξίθεκα ζην νπνίν ζα απεηθνλίδεηαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο, ε
επσλπκία απηνύ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηεο επηρείξεζεο, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή
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πεδόδξνκνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ θαη ν δηθαηνύκελνο πξνο παξαρώξεζε θνηλόρξεζηνο
ρώξνο».
Ο Πξφεδξνο έζεζε ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ζην ζψκα πξνο ςήθηζε.
Καηά ηελ ςεθνθνξία
ΝΑΗ ςήθηζαλ δέθα νθηψ (18) δεκνηηθνί ζχκβνπινη νη θ.θ. Παξζελφπνπινο, Λνγδαλίδεο,
Γάγγαο, Βαιζακίδεο, Σάθε-Σδέπνπ, Καξαλάηζηνο, Λαδαξίδνπ, Μπίιεο, Σδνπβάξαο,
Οξδνπιίδεο, Κνπηζνγηάλλεο, Μαιάθε, Αξακπαηδή, Μάληζηνο, Σζαγθαιίδνπ, Γηαλλνχιεο,
Καξηζηνχλεο θαη Λαθελάλνο.
Σν Γ. χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη έρνληαο ππφςε ηνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
79 ηνπ Ν.3463/2006, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010, ηελ ππ΄αξ. 20/2017
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ηελ ππ΄αξ. 299/2015 Α.Γ.. πεξί έγθξηζεο ηνπ
Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ φπσο ηζρχεη,
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξ. 299/2015 Απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
Γήκνπ Ζξσηθήο Πφιεσο Νάνπζαο, φπσο ηζρχεη, σο εμήο:
Α) Αληηθαζίζηαηαη ε παξαγξ. 2γ ηνπ άξζξνπ 10 θαη έρεη σο εμήο:
«γ. Πεδφδξνκνη
ηνπο πεδνδξφκνπο ηεο πφιεο ηεο Νάνπζαο ζα παξαρσξείηαη πξνο ρξήζε θνηλφρξεζηνο
ρψξνο πιάηνπο κέρξη 3,5 κέηξσλ απφ ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή.
ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ειεχζεξεο δψλεο κε ειάρηζην
πιάηνο 3,50 κέηξα γηα ηελ ειεχζεξε δηάβαζε ησλ πεδψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε νρεκάησλ
έθηαθηεο αλάγθεο» .
Β) Αληηθαζίζηαηαη ε ππνπεξίπη. Θ ηνπ εδαθίνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ άξζξνπ 12 θαη έρεη
σο εμήο:
«ζ. ζθαξίθεκα ζην νπνίν ζα απεηθνλίδεηαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο, ε
επσλπκία απηνχ, ην πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηεο επηρείξεζεο, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή
πεδφδξνκνπ, ην πιάηνο ηεο νδνχ θαη ν δηθαηνχκελνο πξνο παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνο
ρψξνο».
Αθξνηειεύηηα δηάηαμε
Απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ ζα πξνθιεζεί δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2017.
Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 171/2017.
......................................................................................................................……
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή

ΣΑ ΜΕΛΗ
Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή

Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..
ΘΩΑΝΝΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΤΛΟ
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