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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης: 15η/4-9-2008 

Αριθμ. Απόφασης: 2304/2008 

Αριθμ. Πίνακα: 41 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη χωροθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Ναυαρίνου. 

Σήμερα στις 4-9-2008 μέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το 

Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους τους 

Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93, 95, 96, 100 του Ν. 3463/2006 που επιδόθηκε στις  

29-8-2008 

Από τα 41 μέλη ήταν: Παρόντες: 37 Απόντες: 4 (Μ. Ζορπίδης, Στ. Καραμανλής, Π. Σπύρου, 

Απ. Τσουρέκας) 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και 

ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος (αρθ. 95 παρ. 5 του Ν. 3463/2006)  

Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα με αριθμό 9 της Ημερήσιας Διάταξης. 

Χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Ναυαρίνου.  

Έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ’ αρ. 69106/08 εισήγηση Δ/νσης Μελετών Αρχ/κών Έργων (Τμ. 

Πολεοδομικών Μελετών & Εφαρμογών), Τοπογραφικό διάγραμμα, την υπ’ αρ. πρωτ. 17187/06/2.10/4-

2-2008 επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη, το υπ’ αρ. 1338/23-4-08 έγγρ. Δ/νσης Προσόδων, το υπ’ 

αρ. ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ/Α/10534/08 εγγρ. ΙΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, την υπ’ 

αρ. 3595 Α/3-9-2008 ΑΔΕ.  
 

και το κάλεσε ν΄ αποφασίσει. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση με βάση τις διατάξεις των άρθρων 

93, 95, 96, 100 του Ν. 3463/2006  

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

Έχοντας υπόψη την ιδιομορφία της πλατείας Ναυαρίνου (γειτνίαση αρχαιολογικού χώρου 

εξαιρετικής σημασίας, περιοχή κατοικίας) σε σχέση με τη διαχρονική λειτουργία της ως χώρου 

συνάθροισης κοινού, παιδικής χαράς, πρασίνου, και υπαίθριας αναψυχής, όπως και: 

Α) την υπ’ αρ. ΙΣΤ’ΕΠΚΑ/Α/10534/15-7-2008 σύμφωνη γνώμη της ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. ΥΠ.ΠΟ, 

Β) το γεγονός ότι η διατιθέμενη επιφάνεια δεν υπερβαίνει το 20% της επιφανείας του κοινόχρηστου 

χώρου και ότι η διαμόρφωσή της περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο συνολικό σχεδιασμό του έργου 

ανάπλαση της πλατείας Ναυαρίνου, 

Γ) το γεγονός ότι η διάθεση του προτεινόμενου χώρου δεν αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της 

πλατείας, δεν παρακωλύει την κίνηση πεζών και οχημάτων πρώτης ανάγκης και δεν υπερβαίνει, αλλά 

αντίθετα περιορίζει τη σημερινή επιφάνεια κατάληψης της πλατείας από τραπεζοκαθίσματα, 

Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ναυαρίνου (όπως αυτή 

οριοθετείται από την οδό Δημ. Γούναρη, την περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου και τις οδούς 

Βύρωνος, Γρ. Παλαμά, Λούη και Απελλού) για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με το 

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα (κλίμακας 1:200) της Δ/νσης Μελετών Αρχ/κών Έργων, και 

συγκεκριμένα τη διάθεση αποκλειστικά και μόνο του γραμμοσκιασμένου κοινόχρηστου χώρου, 

περιμετρικά της πλατείας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων Κ.Υ.Ε. που πληρούν τις νόμιμες 

προϋποθέσεις, για τη χάραξη του οποίου λήφθηκαν υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις (κυρίως: αρθ. 3 του 

Ν. 1080/80, Ν. 3028/29-6-2002, 6/8-2-2008 Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ, 52716/2001 Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., άρθ. 19 του 

ΓΟΚ/85) και του αρθ. 79 του Ν. 3463/06, με την τήρηση των εξής όρων: 

1. Διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στις εισόδους των πολυκατοικιών. 
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2. Περιορισμός των χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων περιμετρικά της πλατείας και σε 

απόσταση κατ’ ελάχιστο 4,50μ. από τον αρχαιολογικό χώρο, έτσι ώστε να μένει ελεύθερη η 

κεντρική περιοχή. 

3. Ελάχιστη απόσταση των χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων 2,0 μ. από το κράσπεδο. 

4. Διασφάλιση ελεύθερης διέλευσης πεζών και ιδιαιτέρως Α.με.Α. κατ’ ελάχιστο 2,0μ. (είτε 3,0 μ. 

όπου σημειώνεται στο σχέδιο της μελέτης). 

5. Διασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης οχημάτων πρώτης βοήθειας, με την απαγόρευση 

μόνιμων ή σταθερών κατασκευών στον υπαίθριο χώρο, πλην των υφισταμένων που έχουν 

τοποθετηθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης (πέργολες, τέντες, τοιχεία, δενδροδόχοι, παγκάκια, 

εμπόδια στάθμευσης, φωτιστικά σώματα κ.α.). 

 

Μειοψηφούν οι Δ.Σ. κ.κ. Τσιτουρίδης Κ., Μπαρμπουνάκης Χ. 

Λευκό οι Δ.Σ. κ.κ. Αράπογλου Χ., Αγκαθίδου Δ., Μηταφίδης Τρ. 

Αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Σαχίνης Αγ., Μπουτάρης Ι., Αβραμόπουλος Π., Κουράκης Ανδρ., πριν τη 

συζήτηση του θέματος 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεσσαλονίκη 8-9-2008 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 Ακριβές αντίγραφο  
 Τμηματάρχης του Τμημ. Δ.Σ.  
   
   

Σ.Λ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων/να Κοκκινιώτη Ν. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 
 




