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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 7612/17.06.2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11ης/16-06-2022 Τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.
Αριθμ. Απόφασης 45/2022

Περίληψη: Λήψη απόφασης για τον
καθορισμό
χώρων
ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα Υ.Ε.
στο «Διαμορφωμένο χώρο Πηγών Απιδανού».

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 16
Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 7263/08.06.2022 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5
του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι: υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27)
μέλη, βρέθηκαν παρόντες δέκα οκτώ (18), ήτοι :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δαμιανός Κων/νος (Πρόεδρος)
Χατζηπλή Σοφία
Γούσιας Δημήτριος
Μπαλατσός Κων/νος
Χαμορούσου Ευαγγελία
Γκατζόγιας Νικόλαος
Αρσενοπούλου Βάια
Μπρόζος Κων/νος
Αγγελακόπουλος Γεώργιος
Παπαγεωργίου Χριστόδουλος
Μπένου Κωνσταντία
Ίφου Μαρία
Λελεντζής Ιωάννης
Κατσιαούνης Ευάγγελος
Αγγελακοπούλου Ιουλία
Γκέβρος Ιωάννης
Δημητρακόπουλος Ευάγγελος
Τριάντης Ιωάννης

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κουκουλιός Σταύρος
Συροπούλου Δέσποινα
Μπασαγιάννης Χρήστος
Καραχάλιος Αριστομένης
Μπαμπανίκας Δημήτριος
Παναγιωτοπούλου Κυριακή
Πατσιούρας Βασίλειος
Γκρήτζαλης Δημήτριος
Αναγνώστου Απόστολος

Στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που νόμιμα προσκλήθηκε,
καθώς επίσης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου,
Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Πριν την έναρξη της συζήτησης των προγραμματισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο
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Πρόεδρος πρότεινε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, με την
διαδικασία του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 και την αριθ. πρωτ. 7079/25.02.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) και ζήτησε την έγκριση και συζήτησή αυτών
αμέσως μετά και πριν τη συζήτηση των θεμάτων των εγγεγραμμένων στην Η.Δ.
Προτεινόμενα θέματα :
α/α
1

Τίτλος Θέματος
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων
από καταστήματα Υ.Ε. στο «Διαμορφωμένο χώρο Πηγών Απιδανού»

Αρ. Απόφασης
7

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκριναν και αποφάσισαν ομόφωνα ότι το υπ΄ αριθ. 1,
προτεινόμενο θέμα πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και ως εκ
τούτου προχωρούν στη συζήτησή του πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο πιο πάνω πίνακας των θεμάτων που θα συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, θα
εμφανίζεται μόνο στο πρώτο απόσπασμα του συγκεκριμένου πρακτικού, για την αποφυγή
επαναλήψεων και την μείωση του όγκου των σχετικών διοικητικών πράξεων.
Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων παρόντων μελών,
αναφερόμενος στο 1ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην
περίληψη ανέφερε τα εξής :
Κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Β.∆/τος της 24-9/20-10-1958 «Έσοδα δραστηριοτήτων κ.λ.π.
Ο.Τ.Α.» [Φ.Ε.Κ. τ. Α΄171/1958], όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, τα
τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως,
καθορίζονται µε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Με όμοια απόφαση καθορίζεται επίσης & το
ετήσιο τέλος κατά τετραγωνικό µέτρο, αναλόγως της περιοχής στην οποία βρίσκεται ο
χρησιμοποιούμενος χώρος, ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσεως. Μπορεί, πάντως, τα παραπάνω
στοιχεία [χώροι και τέλος] να καθοριστούν µε µια απόφαση, η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα &
πρέπει να δημοσιευτεί κατά το άρθρο 66 του Β∆ της 24-9/20-10- 1958. Εννοείται ότι εφόσον η
παραπάνω απόφαση έχει ληφθεί, εξακολουθεί να ισχύει µέχρι να τροποποιηθεί.
Επειδή η χρήση των κοινοχρήστων χώρων είναι σχεδόν ολική & οι ιδιώτες δε δραστηριοποιούνται
µόνο στην έκταση για την οποία τους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια αλλά & στον εκτός αυτής χώρο,
µε αποτέλεσμα να αναιρείται προς τους πολίτες το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της κοινής
χρήσης. Σκοπός της σημερινής απόφασης και όχι μόνο είναι να υπάρξει ένα πλαίσιο στη χρήση του
Διαμορφωμένου Χώρου Πηγές Απιδανού που θα επιτρέψει την αρμονική συνύπαρξη των
κατοίκων & των επιχειρηματιών, να προστατευθεί η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών, η ψυχαγωγία
των παιδιών, η διευκόλυνση της κίνησης των Ατόμων µε Ειδικές Ανάγκες καθώς & όλων των
προσώπων που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος & εν γένει των επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από τον Δήμο & η ανάπτυξη
τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά & εν γένει η κατάληψη των κοινοχρήστων
χώρων, που εξυπηρετεί το κοινό & διευρύνει τον κύκλο εργασιών αυτών, πρέπει να οδηγεί σε
αναβάθμιση την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της πόλης µας και όχι σε αυθαίρετες κατασκευές
& εκτεταμένες καταλήψεις. Οι χώροι πρασίνου, οι πλατείες, οι πεζόδρομοι, τα πάρκα, τα
πεζοδρόμια, συνδέονται άμεσα µε την ποιότητα ζωής των πολιτών στην καθημερινή τους
εξυπηρέτηση ή στην αναψυχή τους. Γενικότερα προτεραιότητα του Δήμου µας πρέπει να είναι η
ομαλή λειτουργία της πόλης που συνδυάζει τη λειτουργία καταστημάτων παράλληλα µε την
απρόσκοπτη χρήση εκ μέρους του κοινού των κοινοχρήστων χώρων
Η δυναμικότητα του καταστήματος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε μισθωμένο
κοινόχρηστο χώρο, πρέπει να συναρτάται με την επιφάνεια του παραχωρημένου κοινόχρηστου
χώρου και όχι το αντίστροφο και πάντοτε τηρουμένων των δυνατοτήτων που παρέχει ο χώρος
(διέλευση πεζών, οχημάτων κ.λ.π.).
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Η χρήση των κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται μπροστά από καταστήματα ή στην προβολή
τους, παραχωρείται χωρίς δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία καθορίζονται οι προς παραχώρηση κοινόχρηστοι χώροι (άρθρο 13 παρ. 10
Β.Δ. 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται να επεκτείνεται ο παραχωρούμενος χώρος σε πεζοδρόμιο γειτονικού
(παρακείμενου) καταστήματος ή οικίας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση αυτού που χρησιμοποιεί ή
κατέχει το ακίνητο (άρθρο 13 παρ. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3
του Ν. 1080/80). Σε περίπτωση που η παρακείμενη κατοικία ή το κατάστημα διαθέτει κήπο (ή
αυλή), αυτός θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο σύνολο με το κτίσμα.
Η χρήση των πλατειών όπου λειτουργούν καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφείς
επιχειρήσεις και καταστήματα, παραχωρείται υποχρεωτικά στα καταστήματα που έχουν πρόσοψη ή
προβάλλονται στην πλατεία, εφόσον βέβαια με απόφαση του Συμβουλίου έχει επιτραπεί η χρήση
τους (άρθρο 13 παρ. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν.
1080/80). Η τυχόν παρεμβολή δρόμου μεταξύ καταστήματος και πλατείας δεν εμποδίζει την
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα το οποίο προβάλλεται στην πλατεία. Εξάλλου τα
καταστήματα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε δύο πλατείες, δικαιούνται να κάνουν χρήση
κοινόχρηστου χώρου και στις δύο.
Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια
απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία η επιτρεπόμενη στάση ή
στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς.
Κατ' εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες
περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος
γι' αυτό, η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές κινητές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από
άδεια της Δημοτικής Αρχής μετά γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής (άρθρο 48 Ν. 269β/99).
Εν κατακλείδι η σημερινή απόφαση αποβλέπει στην αξιοποίηση της θετικής συμβολής που
μπορεί να έχει η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην ζωντάνια, ασφάλεια και ελκυστικότητα του
χώρου, εφόσον όμως παράλληλα διασφαλίζονται:
 Ο βασικός προορισμός των κοινόχρηστων χώρων και η ανεμπόδιστη χρήση τους από πολίτες.
 Η προστασία των δομικών στοιχείων, της φύτευσης και του εξοπλισμού των κοινόχρηστων
χώρων.



Η αναβάθμιση της αισθητικής των κοινόχρηστων χώρων και πάντως τη μη υποβάθμισή της.
Ο Πρόεδρος είπε ακόμα ότι με την αριθ. 107/2020 απόφαση του Δ.Σ., συμπληρώθηκε η με
αριθμό 106/2018 όμοια ως εξής : Απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης του διαμορφωμένου
πεζοδρομίου-πλακοστρωμένου χώρου επί της οδού Θέτιδος και με πρόσωπο στο νότιο μέρος του
διαμορφωμένου χώρου «Πηγές Απιδανού», σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) για
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως αυτός αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό
διάγραμμα, διότι, αφενός ο εναπομείναν χώρος δεν διασφαλίζει την άνετη και ασφαλή συνθήκη
κίνησης των πεζών και αφετέρου εγκυμονεί κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος λόγω του ότι πρόκειται για
οδό διπλής κατεύθυνσης και πυκνής κυκλοφορίας.
Όσον αφορά το διαμορφωμένο χώρο «Πηγές Απιδανού» όπως αυτός αποτυπώνεται στο από
4.04.2009 τοπογραφικό διάγραμμα η χρήση του, θα αποφασιστεί σε μελλοντική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης η οποία ανέλυσε το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων καθώς
και τη διαδικασία που ακολουθείται στον Δήμο για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου
χώρου, ειδικότερα ανέφερε στο σώμα ότι, το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, χορηγεί άδειες κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον λάβει τη σύμφωνη γνώμη και
έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία (Τεχνική Υπηρεσία) θεωρεί το τοπογραφικό σχέδιο
που συνοδεύει κάθε αίτηση λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τις κανονιστικές
αποφάσεις του Δήμου περί παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε κάθε κατάστημα, είναι:
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Η εξασφάλιση ακώλυτης διέλευσης πεζών και οχημάτων.
Η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ).
Η εξασφάλιση και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων της λωρίδας ελεύθερης όδευσης
πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 μ.).
 Να μην επικαλύπτεται κατασκευασμένος οδηγός όδευσης τυφλών.
 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.
 Να εξασφαλίζεται λωρίδα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, να μην παρεμποδίζονται οι
είσοδοι/έξοδοι οικοδομών, καταστημάτων και θέσεων στάθμευσης και οι απορροές όμβριων
υδάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι τα στην περιοχή λειτουργούν
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) τα οποία κατέθεσαν αιτήσεις στην υπηρεσία μας
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στο διαμορφωμένο χώρο πηγές Απιδανού, παρακαλώ να
αποφασίσετε σχετικά.
Ακολούθως ο Πρόεδρος είπε ότι η Κοινότητα Φαρσάλων με την αριθ. 7/2022 απόφαση της και η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φαρσάλων με την αριθ. 10/2022 όμοια, εισηγούνται :
α) Την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον διαμορφωμένο χώρο πηγές Απιδανού όπου
εξασφαλίζονται οι παραπάνω προϋποθέσεις και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων
υπηρεσιών του Δήμου περί τήρησης αυτών.
β) Τη μη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους χώρους πρασίνου όπως αυτός αποτυπώνεται στο
τοπογραφικό διάγραμμα και στο κεντρικό άξονα του διαμορφωμένου χώρου Πηγές Απιδανού, που
αποτελεί χώρο συνάθροισης και ψυχαγωγίας κυρίως παιδιών και γενικότερα σε τμήματα όπου η
χρήση τους είναι καθορισμένη σύμφωνα με το τοπογραφικό (λίμνη, θέση Μουσείου, θέσεις
στάθμευσης κ.λπ.)
Τελειώνοντας ο Πρόεδρος γνώρισε στο σώμα, την πρόταση του Δημάρχου, την οποία υιοθετούν οι
σύμβουλοι της πλειοψηφούσας παράταξης και είναι η απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως.
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις
και να τοποθετηθούν.
Τον λόγο πήρε ο κ. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος, ο οποίος εκπροσωπώντας και τους παρόντες
συμβούλους της παράταξής του (Αγγελακόπουλο Γεώργιο & Μπένου Κων/ντια) είπε ότι προτείνουν
να δοθεί μέρος στο χώρο πρασίνου όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
Τον λόγο πήρε η κ. Ίφου Μαρία, η οποία εκπροσωπώντας και τους παρόντες συμβούλους της
παράταξης του (Κατσιαούνη Ευάγγελο, Λελεντζή Ιωάννη & Αγγελακοπούλου Ιουλία) είπε ότι ο χώρος
του Απιδανού δεν είναι πλατεία, είναι ένας χώρος πολιτιστικός που έχει σχέση με την ιστορία μας.
Είμαστε αντίθετοι με την παραχώρηση χώρου και συμφωνούμε με την πρόταση του Δημάρχου.
Το λόγο πήρε ο κ. Γκέβρος Ιωάννης και είπε ότι ένα μέρος του πρασίνου, μπορεί να δοθεί όπως
δινόταν δύο χρόνια, γιατί τα Κ.Υ.Ε. δίνουν ζωή στην περιοχή Απιδανού.
Τον λόγο πήρε ο κ. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος και είπε ότι ταυτίζεται με την τοποθέτηση του κ.
Γκέβρου Ιωάννη, αλλά να εξασφαλιστεί ότι ο χώρος πρασίνου θα συντηρείται από τους
εκμεταλλευτές σε καλή κατάσταση.
Τον λόγο πήρε ο κ. Τριάντης Ιωάννης και είπε ότι θα πρέπει να συνταχθεί ένας ενιαίος
κανονισμός λειτουργίας για τα μέρη που επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζομκαθισμάτων, καθώς και
για τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.
Μετά το πέρας της εισήγησης και των τοποθετήσεων των επικεφαλής των παρατάξεων, ο Πρόεδρος
έθεσε το θέμα σε ονομαστική ψηφοφορία.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, που ψήφισαν υπέρ της πρότασης του Δημάρχου, είναι : Χατζηπλή
Σοφία, Γούσιας Δημήτριος, Μπαλατσός Κων/νος, Χαμορούσου Ευαγγελία, Γκατζόγιας Νικόλαος,
Αρσενοπούλου Βάια, Μπρόζος Κων/νος, Ίφου Μαρία, Λελεντζής Ιωάννης, Κατσιαούνης Ευάγγελος,
Αγγελακοπούλου Ι., Τριάντης Ιωάννης και Δαμιανός Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Σ.) (σύνολο 13 ψήφοι).
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Οι δημοτικοί σύμβουλοι, που ψήφισαν κατά της πρότασης του Δημάρχου, είναι :
Αγγελακόπουλος Γεώργιος, Παπαγεωργίου Χριστόδουλος, Μπένου Κων/ντία, Γκέβρος Ιωάννης, και
Δημητρακόπουλος Ευάγγελος (σύνολο 5 ψήφοι).
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη :
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 το άρθρο 13 παρ. 2 του Β.∆/τος της 24-9/20-10-1958 «Έσοδα δραστηριοτήτων κ.λ.π. Ο.Τ.Α.»
[Φ.Ε.Κ. τ. Α΄171/1958]
 άρθρο 13 παρ. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80
 Αριθ. 52907/28.12.2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2621/Β/31.12.2009)
 Τις αριθ. 106/2018 (ΑΔΑ: 61ΦΙΩΗ0-ΛΒΠ) & 107/2020 (ΑΔΑ: 61ΦΙΩΗ0-ΛΒΠ) αποφάσεις
Δημοτικού Συμβουλίου
 Τις αριθ. 334/2014 (ΑΔΑ: 65Ε3ΩΗ0-ΒΘ1), 26/2015 (ΑΔΑ: Β5ΡΔΩΗ0-ΒΗ5) & 244/2015 (ΑΔΑ:
67ΚΨΩΗ0-5Ε7) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τέλη κατάληψης Κοινόχρηστων χώρων
 Τις με αριθμό 10/2022 (ΑΔΑ: 94ΛΧΩΗ0-Γ0Ψ) απόφαση Κοινότητας Φαρσάλων
 Τη με αριθμό 7/2022 (ΑΔΑ: 69ΒΦΩΗ0-Ξ9Ν) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 Την από 04.04.2009 Αρχιτεκτονική οριστική μελέτη του έργου «Διαμόρφωση χώρου Πηγών
Απιδανού»
 Τη διασφάλιση της αισθητικής εικόνας και της αρμονίας με το φυσικό περιβάλλον
 Τη διασφάλιση της άνετης και ασφαλούς συνθήκης κίνησης των πεζών χωρίς εμπόδια σε όλη την
επιφάνεια των κοινόχρηστων χώρων και την απρόσκοπτη χρήση τους από άτομα με ειδικές
ανάγκες
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(13 ψήφους υπέρ και 5 κατά)
1. Τη μη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους χώρους πρασίνου όπως αυτός αποτυπώνεται στο
τοπογραφικό διάγραμμα και στο κεντρικό άξονα του διαμορφωμένου χώρου Πηγές Απιδανού,
που αποτελεί χώρο συνάθροισης και ψυχαγωγίας κυρίως παιδιών και γενικότερα σε τμήματα
όπου η χρήση τους είναι καθορισμένη σύμφωνα με το τοπογραφικό (λίμνη, θέση Μουσείου,
θέσεις στάθμευσης κ.λπ.).
2. Την

ανάπτυξη

τραπεζοκαθισμάτων

στον

διαμορφωμένο

χώρο

πηγές

Απιδανού

όπου

εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις, που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας και υπάρχει η
σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου περί τήρησης αυτών.
3. Η ισχύς της κανονιστικής απόφασης αρχίζει με την έγκριση της από το Δημοτικό Συμβούλιο και
ισχύει μέχρι την τροποποίησή της. Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση, πραγματοποιείται
οποτεδήποτε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα κανονιστική θα ισχύουν οι
εκάστοτε σχετικές διατάξεις. Θα δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενο στο Δημοτικό Κατάστημα,
στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική
εφημερίδα.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2022
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Σ.Υ.
(Υπογραφές Δ.Σ.)
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. - ΓΟΥΣΙΑΣ Δ.
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Κ. – ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε.
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. - ΑΡΣΕΝΟΠΟΛΟΥ Β.
ΜΠΡΟΖΟΣ Κ. - ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. - ΜΠΕΝΟΥ Κ.
ΙΦΟΥ Μ. – ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ Ι.
ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε. - ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι.
ΓΚΕΒΡΟΣ Ι. – ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
ΤΡΙΑΝΤΗΣ Ι.
Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 17 Ιουνίου 2022
Ο Προέδρος Δ.Σ.
Κων/νος Δαμιανός
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