
 Σελίδα 1 από 4 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ      

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 136 
Απόσπασμα από το πρακτικό της 24-5-2018 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου 

 

Θέμα: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης περί 

καθορισμού κοινοχρήστων χώρων και υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. 

 

      Στην Κασσάνδρεια, σήμερα την 24η Μαίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το 

Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα 

Κασσάνδρειας, ύστερα από την 8092/18-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου που 

δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με το 

άρθρο 67  του Ν.3852/2010. 

   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντες οι 16. Αναλυτικά: 

     Παρόντες                                                         

            

Απόντες 

 

1. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

2. ΦΤΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

3. ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 

4. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

7. ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΣΤΑΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

9. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

11. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

12. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

13. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

14. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 

15. ΠΟΤΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 

16. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

1. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

2. ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

4. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

6. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

7. ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΗΓΑΣ 

9. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

10. ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

11. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

  

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Κυρίτσης Βασίλειος προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη 

συνεδρίαση.       

 Επίσης, στη συνεδρίαση εκλήθησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, ο 

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, η Δ/ντρια 

Διοικητικών Υπηρεσιών, ο Νομικός Σύμβουλος, εκ των οποίων παρευρέθησαν ο Πρόεδρος 

της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας, ο ορκωτός λογιστής της ΚΕΔΗΚ καθώς και η δημοτική 

υπάλληλος  Αγοραστού Πολυξένη για την τήρηση των πρακτικών.  

Μετά από ομόφωνη συναίνεση του Σώματος και του Δημάρχου συζητήθηκαν δύο θέματα 

(2)  εκτός ημερήσιας διάταξης (άρθρο 67  παρ. 7 του Ν 3852/2010) και προηγήθηκε η 

συζήτηση του 6.2 θέματος της Η.Δ. προς εξυπηρέτηση του ορκωτού λογιστή. 

Ο Αντιδήμαρχος Πούλιος Σ. και ο Δ.Σ. Κόχειλας Ι.  απουσιάζουν δικαιολογημένα από τη 

συνεδρίαση.  

Ο Δ.Σ. Λειβαδιώτης Αναστάσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων Ε.Η.Δ., οι  Δ.Σ. 

Στακινός Β. και Ποτίογλου Π. αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 4.1 θέματος της Η.Δ., 

αφού υπέγραψαν όλοι τους στο Πρόχειρο Πρακτικό. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο 

Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΑΔΑ: 6ΟΑΒΩΕΘ-ΚΞΓ



 Σελίδα 2 από 4 

 

 Σχετικά με το 3.2 θέμα της ημερησίας διάταξης o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λεμονής Κων/νος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:  

  

   Μετά από την υπ’ αριθμ. 17/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καλούμαστε 

να τροποποιήσουμε την υπ’ αριθμ. 124/2017 κανονιστική απόφαση περί καθορισμού 

κοινοχρήστων χώρων και υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κασσάνδρας, 

προσθέτοντας ή καταργώντας νέες θέσεις σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών 

και Τοπικών Κοινοτήτων, ως εξής: 

 
Ι. Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 

 

Θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

 

1. Μια θέση για καλαμπόκια στην έναντι πιτσαρίας «Εύγεστον» (οδός καπετάν Χάψα). 

2. Μια θέση για καλαμπόκια προ της κατοικίας Λογγινίδη Στέφανου (οδός Κων/λεως).  

3. Μια θέση για καλαμπόκια έναντι Ελληνικά Μάρκετ (στην αρχή της οδού Καπετάν Χάψα). 

4. Μια θέση για καλαμπόκια έναντι παγωτά «Bruno Gelato” (στην αρχή της οδού Κων/λεως). 

5. Μια θέση για καλαμπόκια προ της κατοικίας Κιρκιτζή Νικολάου (οδός Φιλίππου). 

6. Μια θέση για μαλί της γριάς-ποπ κορν έναντι παγωτών «Freggio» (οδός Φιλίππου. 

7. Μια θέση για καλαμπόκια έναντι ΠΡΟΠΟ (στην επαρχιακή οδό Καλλιθέας-Κασσανδρείας). 

8. Μια θέση για henna tattoo έναντι GREAK ART ,Καραμπατζιάς (οδός Φιλίππου). 

9. Μια θέση για henna tatoo πλησίον του κοινοτικού καταστήματος. 

10. Μια θέση henna tattoo στην οδό Φιλίππου προ καταστήματος λαικής τέχνης κ. Καραμπατζιά 

 

 Διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται το στάσιμο εμπόριο στις διασταυρώσεις οδών της Κοινότητας. 

 

 

IΙ. Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής και Λουτρών 
 

 

θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου:  
 

- Προσθήκη ενός ακόμα σημείου στον εξωτερικό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων της Λουτροπηγής 

αποκλειστικά για τη διάθεση αγροτικών προίόντων.  

 

 Η χρήση για είδη που δεν προβλέπονται παραπάνω θα ορίζεται σε κάθε περίπτωση από το Δ.Σ. μετά από 

γνωμοδότηση του Τ.Σ. και εισήγηση της Ε.Π.Ζ.  

 Οι εκμισθωτές οφείλουν να λειτουργούν τα καταστήματά τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Β.  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2018  γνωμοδότηση της Δ.Κ. Πευκοχωρίου εγκρίνει τον ορισμό τριών  θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης  εμπορευμάτων από τις  07:00 έως τις 15:00, καθώς και επιβίβασης/αποβίβασης επισκεπτών 

σε/από λεωφορεία και σε κάποιες  περιπτώσεις συγκεκριμένο ωράριο, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι δρόμοι 

της Δ.Κ. από τα μεγάλα οχήματα και να διευκολυνθεί τόσο η έλευση των οχημάτων όσο και των πεζών. 

 Συγκεκριμένα  ορίζονται οι κάτωθι θέσεις  φορτοεκφόρτωσης: 

1. Όλο το διαμορφωμένο χώρο προσωρινής στάθμευσης οχημάτων που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό με 

κατεύθυνση από Παλιούρι προς Χανιώτη, στην κεντρική διασταύρωση στο σιντριβάνι και έμπροσθεν του 

καταστήματος καφέ «Μάμος». 

2. Όλο το διαμορφωμένο χώρο προσωρινής στάθμευσης οχημάτων που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό με 

κατεύθυνση από Παλιούρι προς Χανιώτη, έμπροσθεν του καταστήματος «Σούπερ Μάρκετ Κωνσταντίνος». 

3. Όλο το διαμορφωμένο χώρο προσωρινής στάθμευσης οχημάτων που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό με 

κατεύθυνση από Χανιώτη προς Παλιούρι, έμπροσθεν του καταστήματος «Roma pizza». 

 

Γ.Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/2018  γνωμοδότηση της Τ.Κ. Χανιώτης η τροφοδοσία των καταστημάτων να γίνεται 

καθημερινά και έως το αργότερο στις 14:00. 

 

 

ΑΔΑ: 6ΟΑΒΩΕΘ-ΚΞΓ



 Σελίδα 3 από 4 

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε την ανωτέρω απόφαση της Ε.Π.Ζ. και μετά από συζήτηση και νέες 

προτάσεις όπως καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος έθεσε σε 

ψηφοφορία την εισήγηση όπως αυτή διαμορφώθηκε. 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  

 την υπ’ αριθμ. 124/2017 κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

 την υπ’ αριθμ. 17/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

 

και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α.  Τροποποιεί την την υπ’ αριθμ. 124/2017 κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων και υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τις παρακάτω 

Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες: 

 

Ι. Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 

 

Θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

 

1. Μια θέση για καλαμπόκια στην έναντι πιτσαρίας «Εύγεστον» (οδός καπετάν Χάψα). 

2. Μια θέση για καλαμπόκια προ της κατοικίας Λογγινίδη Στέφανου (οδός Κων/λεως).  

3. Μια θέση για καλαμπόκια έναντι Ελληνικά Μάρκετ (στην αρχή της οδού Καπετάν 

Χάψα). 

4. Μια θέση για καλαμπόκια έναντι παγωτά «Bruno Gelato” (στην αρχή της οδού 

Κων/λεως). 

5. Μια θέση για καλαμπόκια προ της κατοικίας Κιρκιτζή Νικολάου (οδός Φιλίππου). 

6. Μια θέση για μαλί της γριάς-ποπ κορν έναντι παγωτών «Freggio» (οδός Φιλίππου. 

7. Μια θέση για καλαμπόκια έναντι ΠΡΟΠΟ (στην επαρχιακή οδό Καλλιθέας-

Κασσανδρείας). 

8. Μια θέση για henna tattoo έναντι GREAK ART, Καραμπατζιάς (οδός Φιλίππου). 

9. Μια θέση για henna tatoo πλησίον του κοινοτικού καταστήματος. 

10.  Mία θέση για καλαμπόκια στην οδό Φιλίππου προ καταστήματος λαϊκής τέχνης κ. 

Καραμπατζιά. 

 

 Διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται το στάσιμο εμπόριο στις διασταυρώσεις οδών 

της Κοινότητας. 

 

 

IΙ. Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής και Λουτρών 

 

Θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου:  

 

- Προσθήκη μίας θέσης στον εξωτερικό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων της 

Λουτροπηγής, αποκλειστικά για τη διάθεση αγροτικών προίόντων.  

 

 

 

IΙΙ. Δημοτική Κοινότητα Κασσανδρείας και οικισμός Σίβηρης  

 

Θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου:  

 

- Προσθήκη μίας θέσης στον πεζόδρομο της παραλίας στον πλάτανο, περιοχή 

Σταθέικα στη Σίβηρη, για την πώληση παιχνιδιών και μπιζού.  

 

 Η χρήση για είδη που δεν προβλέπονται παραπάνω θα ορίζεται σε κάθε περίπτωση 

από το Δ.Σ. μετά από γνωμοδότηση του Τ.Σ. και εισήγηση της Ε.Π.Ζ.  

ΑΔΑ: 6ΟΑΒΩΕΘ-ΚΞΓ



 Σελίδα 4 από 4 

 Οι εκμισθωτές οφείλουν να λειτουργούν τα καταστήματά τους σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

Β.  Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 4/2018  γνωμοδότηση της Δ.Κ. Πευκοχωρίου 

εγκρίνει τον ορισμό τριών  θέσεων φορτοεκφόρτωσης  εμπορευμάτων από τις  07:00 έως 

τις 12:00, καθώς και επιβίβασης/αποβίβασης επισκεπτών σε/από λεωφορεία και σε κάποιες  

περιπτώσεις συγκεκριμένο ωράριο, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι δρόμοι της Δ.Κ. 

από τα μεγάλα οχήματα και να διευκολυνθεί τόσο η έλευση των οχημάτων όσο και των 

πεζών. 

 Συγκεκριμένα  ορίζονται οι κάτωθι θέσεις  φορτοεκφόρτωσης: 

1. Όλο το διαμορφωμένο χώρο προσωρινής στάθμευσης οχημάτων που βρίσκεται στην 

επαρχιακή οδό με κατεύθυνση από Παλιούρι προς Χανιώτη, στην κεντρική διασταύρωση στο 

σιντριβάνι και έμπροσθεν του καταστήματος καφέ «Μάμος». 

2. Όλο το διαμορφωμένο χώρο προσωρινής στάθμευσης οχημάτων που βρίσκεται στην 

επαρχιακή οδό με κατεύθυνση από Παλιούρι προς Χανιώτη, απέναντι από το βενζινάδικο 

¨Shell¨. 

3. Όλο το διαμορφωμένο χώρο προσωρινής στάθμευσης οχημάτων που βρίσκεται στην 

επαρχιακή οδό με κατεύθυνση από Χανιώτη προς Παλιούρι, έμπροσθεν βιβλιοθήκης. 

 

 Στους διαμορφωμένους χώρους προσωρινής στάθμευσης οχημάτων απαγορέυεται η 

μόνιμη στάθμευση από 08:00 έως 20:00. 

 

 

Γ. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/2018  γνωμοδότηση της Τ.Κ. Χανιώτης η τροφοδοσία των 

καταστημάτων να γίνεται καθημερινά και έως το αργότερο στις 14:00. 

 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  136/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
         Υπογραφή                                                                   Υπογραφές 

                                   Ακριβές απόσπασμα 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   του Δ.Σ. 

 

 

                                      

           ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΟΑΒΩΕΘ-ΚΞΓ
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