Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.03.15 13:47:09
EET
Reason:
Location: Athens

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ

ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ
ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ
Αξηζκόο Απόθαζεο :

72/02-03-2016

Απόζπαζκα
Από ην 6ν Ξξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ έηνπο 2016.
ΘΔΚΑ 2Ν

Ψήθιζη κανονιζμού για ηη τρήζη και λειηοσργία ηων οδών, πλαηειών και
λοιπών κοινοτρήζηων τώρων ηοσ Δήμοσ Σπάρηης.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Ρήγας

Πήκεξα, ζηηο 2 ηνπ κελφο Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα Ρεηάξηε θαη
ψξα 19:00, ζηε Ππάξηε πνπ

είλαη

έδξα

ηνπ

Γήκνπ Ππάξηεο, ζπλήιζε ζε

δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Γήκνπ Ππάξηεο, κεηά απφ ηελ κε
αξηζ. πξση.5009/26-02-2016 έγγξαθε

πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ, πνπ

δεκνζηεχζεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα

ηνπ Γήκνπ

θαη γλσζηνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν, ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζηνπο
πξνέδξνπο

θαη

εθπξνζψπνπο

ηεο

δεκνηηθήο

θνηλφηεηαο

θαη

ησλ

ηνπηθψλ

θνηλνηήησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Λ.3852/2010.
Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη απφ ηα 41 κέιε
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ήηαλ:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ

ΑΞΝΛΡΔΠ

1.

Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξφεδξνο Γ.Π.)

1.

Βειηζζάξεο Πάββαο

2.

Θαξκνίξεο Ησάλλεο(Αληηπξφεδξνο Γ.Π.)

2.

Βιάρνο Γεψξγηνο

3.

Γξεγφξε Γήκεηξα (Γξακκαηέαο Γ. Π. )

3.

Κεληή Διέλε(άδεηα απνπζίαο
δχν(2) κελψλ Α.Γ.Π.30/1002-2016)

4.

Αιεμάθνο Σξήζηνο

4.

Θαξάληδαιεο Ιεσλίδαο

5.

Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο

5.

Ληθνιαθάθεο Δπάγγεινο

6.

Αξγεηηάθνο Πηαχξνο

6.

Ξαπαδφπνπινο Ξαλαγηψηεο

7.

Αξγπξφπνπινο Ξαλαγηψηεο

7.

Ρζαγθαξνχιεο Θεφδσξνο

8.

Αξγπξφπνπινο Πηαχξνο

9.

Βιάρνο Ληθήηαο

10.

Βιήηαο Ληθφιανο

11.

Βνπλάζεο Αιέμαλδξνο

12.

Γαιαλνπνχινπ Γεσξγία
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13.

Γεκεηξφπνπινο Σξήζηνο

14.

Γνχληαο Ληθφιανο

15.

Θαλαθάθνο Σξήζηνο

16.

Θαλειιφπνπινο Γεψξγηνο

17.

Θαπεηαλάθεο Παξάληνο

18.

Θνθθνξφο Δπζηξάηηνο

19.

Θνλίδεο Γεψξγηνο

20.

Θνπκνπλδνχξνο Ξαλαγηψηεο

21.

Θψλζηα Αλησλία

22.

Ιεβεληάθεο Γεκήηξηνο

23.

Καθξπζνπνχινπ Σξηζηίλα

24.

Καληδνπξάλεο Ησάλλεο

25.

Κπνπγάδεο Σξήζηνο

26.

Ξαηζηιίβαο Θεκηζηνθιήο

27.

Ξιεηψηαο Σξίζηνο

28.

Οήγαο Ξαλαγηψηεο

29.

Πθξνπκπέινο Βαζίιεηνο

30.

Πκπξληφο Δπζηξάηηνο

31.

Πηαζφπνπινο Ησάλλεο

32.

Πηξίθαο Θπξηάθνο

33.

Ρδσξηδάθεο Κάξηνο

34.

Φιψξνο Ληθφιανο

Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ν Γήκαξρνο θ. Βαιηώηεο Δπάγγεινο.
ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΞΟΝΔΓΟΝΗ - ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΗ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ- ΡΝΞΗΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ
Αλδξαθάθνπ Ξαλαγηψηα –Ππαξηηαηψλ, Πνχπνο Γεψξγηνο – Αγ. Δηξήλεο, Γηθαηάθνο
Ξαλαγηψηεο – Βαζηιηθήο, Ληεβέθνο Γεψξγηνο – Θαξπψλ, Πηαπξάθνο Ξεξηθιήο –
Ξαξνξείνπ, Ονπκειηψηεο Αλαζηάζηνο – Ρξαπεδαληήο,
ΑΞΝΛΡΔΠ ΞΟΝΔΓΟΝΗ – ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΗ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ –ΡΝΞΗΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ
Φεξίδεο Θεφδσξνο- Αγ. Αλαξγχξσλ, Οαζζηάο Αζαλάζηνο – Αγ. Ησάλλνπ, Αξβαλίηεο
Αζαλάζηνο- Αγ. Θσλ/λνπ, Ονδαθιήο Γεψξγηνο– Αγξηάλσλ, Θαθεληδήο Γεκήηξηνο –
Αγφξηαλεο, Ξαπαζηαθίδαο Ληθφιανο – Αιεπξνχο, Θφληαξεο Θσλζηαληίλνο – Ακπθιψλ,
Σξηζηάθνο Ξαλαγηψηεο – Αλσγείσλ, Ρεξθεζίδνπ
Αηθαηεξίλε- Άξλεο, Θαηζίρηεο
Γεψξγηνο – Αλαβξπηήο, Καιηθψηζεο Γεψξγηνο – Αθπζζνχ, Κάξθνο Αλαζηάζηνο –
Βακβαθνχο,
Γνπβή Γήκεηξα – Βαξβίηζαο,
Ληθνιέηνπ Ιεπθή Ληθφι- Βαζζαξά,
Ρζάθσλαο Θσλ/λνο- Βνξδφληαο, Θνθθηληάο Ληθφιανο – Βνπηηάλσλ, Γεκαξάο ΗσάλλεοΒξεζζέλσλ,
Γηάλλαξεο Ληθφιανο- Γεσξγηηζίνπ, Καθξπζφπνπινο ΞαληειήοΓθνξηηζάο, Θξεηζηκειηφο Γεψξγηνο – Γνξάλσλ, Πάιαξεο Ξαλαγηψηεο- Θενιφγνπ,
Γεξφληδνο , Αλάξγπξνο- Θαιινλήο, Αλαζηαζάθνο Παξάληνο – Θακηλίσλ, Θνξίλεο
Ληθφιανο- Θαιπβίσλ Πνράο, Νηθνλνκάθεο Γεψξγηνο – Θαζηνξείνπ, Ρζαθσλάθνο
Ξέηξνο - Θεθαιά, Βιαράθεο Ιεσλίδαο – Θιαδά, Ξαπαζενδψξνπ Θσλ/λνο –
Θνληδίηζαο, Πσηεξάθνο Γεψξγηνο- Ιεπθνρψκαηνο, Κάξθνο Γεψξγηνο – Ινγθαλίθνπ,
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Πνπιηάλεο
Αλδξέαο
–Ινγγάζηξαο,
Αξγεηηάθνο
Γεκήηξηνο
–
Καγνχιαο,
Πθξνπκπέινο
Γεκήηξηνο – Κπζηξά, Πηαξφγηαλλεο Θσλ/λνο – Μεξνθακπίνπ,
Γαιεηζνχξεο Δπάγγεινο- Ξαιαηνπαλαγηάο, Κηραιφπνπινο Γεκήηξηνο – Ξειιάλαο,
Θνπξεκπήο Γεψξγηνο- Ξεξηβνιίσλ,
Κπνχγαο Πσηήξηνο –Ξιαηάλαο,
Πηαπξάθνο
Ξεξηθιήο – Ξαξνξείνπ, Ληθνιαθάθνπ Θαιιηφπε- Ξνινβίηζεο, Καζνχξνο Πηπιηαλφο –
Ξνηακηάο, Καλσιφπνπινο Θεφδσξνο- Πειιαζίαο, Ξνιπκελάθνο Θεφδσξνο- Ππαξηηάο,
Ξαγψλεο Παξάληνο – Πθνχξαο, Ρζάθσλα Καξία – Πνπζηηάλσλ, Θφληνο Πηαχξνο –
Ρξχπεο Ρζάθσλαο Γεψξγηνο - Σξπζάθσλ
Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Βέξγαδνπ Αζπαζία, γηα
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
ΞΟΝΠΔΙΔΠΔΗΠ: Ν πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξνζήιζε θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ αλαθνηλψζεσλ(19.10)
ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Γεκεηξφπνπινο Σξήζηνο πξνζήιζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
αλαθνηλψζεσλ ( 19.10)
Ζ δεκνηηθή ζχκβνπινο Καθξπζνπνχινπ Σξηζηίλα πξνζήιζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
αλαθνηλψζεσλ( 19.20)
ΑΞΝΣΥΟΖΠΔΗΠ: Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Ρδσξηδάθεο Κάξηνο απνρψξεζε θαηά ηε
δηάξθεηα ζπδήηεζεο 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Γνχληαο Ληθφιανο απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ
ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Αιεμάθνο Σξήζηνο απνρψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα
ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Βνπλάζεο Αιέμαλδξνο απνρψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα
ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Ξαηζηιίβαο Θεκηζηνθιήο , Θψλζηα Αλησλία απνρψξεζαλ
κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε απαξηία – θαζώο από ην ζύλνιν 41 κειώλ ήηαλ
παξόληα ηξηάληα ηέζζεξα (34) κέιε – ν πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Αξηζ. απόθαζεο 72 /02-03-2016
ΘΔΚΑ 2Ν : Ψήθιζη κανονιζμού για ηη τρήζη και λειηοσργία ηων οδών,

πλαηειών και λοιπών κοινοτρήζηων τώρων ηοσ Δήμοσ Σπάρηης.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Ρήγας

Κε ην αξ. πξση. 37245/2-12-2015 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο
απεζηάιε ην Ξξνζρέδην Θαλνληζκνχ γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νδψλ,
πιαηεηψλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ, (πνπ έρεη ζπληαρζεί πξνο
αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζρχνληνο Θαλνληζκνχ, ν νπνίνο έρεη ςεθηζηεί κε ηελ αξ.
124/04-04-2012 Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Ππάξηεο) ζε φιεο ηηο Ρνπηθέο
Θνηλφηεηεο, πξνθεηκέλνπ κε απφθαζή ηνπο λα γλσκνδνηήζνπλ ζρεηηθά ην
Ππκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο, ηα Ππκβνχιηα Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη νη
εθπξφζσπνη Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ, (ζχκθσλα κε ηα άξζξα 82, 83 θαη 84 ηνπ Λ.
3852/2010).
Κε ηελ αξηζ. 9/24-02-2016 απφθαζε ηεο ε επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο
γλσκνδφηεζε ζεηηθά , πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην , επί ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηε
ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νδψλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ
Γήκνπ Ππάξηεο
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Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ππλάδειθνη εδψ έγηλε έλα ιάζνο απφ ηνλ
πξφεδξν θαη φρη απφ ηε γξακκαηέα ελψ ήηαλ λα γξαθηεί θαη ν θνο Αξγπξφπνπινο
θαη ν θ. Οήγαο εθ παξαδξνκήο γξάθηεθε κφλν ν θ. Οήγαο . Δηζεγείηαη ν θ.
Αξγπξφπνπινο Ξαλαγηψηεο
θαη αλ ζέιεη θαη ν θ.Οήγαο ζπκπιεξσκαηηθά .
Ξαλαγηψηε ζπγλψκε γηα ην ιάζνο.
Αξγπξόπνπινο Ξαλαγηώηεο: Καθάξη λα είρε εηζήγεζε ν πξφεδξνο. Αγαπεηνί
ζπλάδειθνη ν θαλνληζκφο γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νδψλ πιαηεηψλ θαη
ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πέξαζε απφ πνιιά θχκαηα ζα ιέγακε. Θαηαξρήλ
ρξεηάζηεθε νη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ λα ζπλεξγαζηνχλ , μεθηλψληαο
απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία , ε νπνία αλέιαβε ηηο κεηξήζεηο ,πξνρσξήζακε ζηελ
πνιενδνκία γηαηί είρακε θάπνηεο δηαηάμεηο πνπ έπξεπε λα εθαξκνζηνχλ, μεθίλεζε
κε ηελ λνκνζεζία θηι , ν πξνγξακκαηηζκφο, ε δεκνηηθή αζηπλνκία θαη ε λνκηθή
ππεξεζία δηφηη εθεί ζηηο Θακάξεο πνπ θάλνπκε θάπνηεο δηνξζψζεηο ρξεηαδφηαλε
επεηδή ππάξρεη …ππάξρεη δνπιεηά ρξεηαδφηαλε θαη ε λνκηθή ππεξεζία. Ρν βαζηθφ
πνπ πξέπεη λα δνχκε ηψξα είλαη πσο ζα έρνπκε ηελ επηαμία ζηελ πφιε καο θαη
ηδηαίηεξα ζην θέληξν. Γηα απηφ ν πξψηνο φξνο είλαη φηη απειεπζεξψλνληαη εληειψο
νη Θακάξεο απφ νπνηνδήπνηε αληηθείκελν, νχηε γιάζηξα δαξληηληέξα νχηε ηίπνηα.
Δίλαη κφλν γηα ηνπο πεδνχο. Γελ ζα ππάξρεη θαλέλα αληηθείκελν κέζα ζηηο Θακάξεο
θαη πφζν κάιινλ ηξαπεδνθαζίζκαηα, απειεπζεξψλεηαη ηειείσο. Πηνλ θαλνληζκφ
πνπ έρνπκε δψζεη , επεηδή γξάθεη κέζα δπηηθά ησλ ππνζηεισκάησλ , δπηηθά ,
βφξεηα θ.η.ι. πξνζπαζήζακε , δελ είκαζηε εκείο εηδηθνί θαη εγψ πξψηνο δελ είκαη
εηδηθφο λα μέξσ ηη είλαη ην βφξεην ην λφηην θαη ην απφ αξηζηεξά . Γηα απηφ
ελζσκαηψζακε ην ζρεδηάγξακκα γηα θάζε ρψξν πνπ ζπδεηάκε νπφηε λα κπνξεί λα
βιέπεη ν θάζε πνιίηεο θαη φηαλ ζα ην ζεθψζνπκε ζην site ηνπ δήκνπ λα κπνξεί λα
βιέπεη ν θάζε Ππαξηηάηεο
πνηφ αθξηβψο είλαη ην θνκκάηη εθείλν ην νπνίν
πεξηγξάθεηαη πνην πάλσ. Γχν πξάγκαηα αθφκα απηφο ν θαλνληζκφο αθήλεη φπσο
μέξεηε 3,70 απφ 3,50 έσο 3,70 ρψξν γαη ηα απηνθίλεηα εηδηθά ζηνπο πεδφδξνκνπο
,απηνθίλεηα ππξνζβεζηηθά αζζελνθφξα . πάξρεη έλα θελφ ην νπνίν ζα ην
ζπκπιεξψζνπκε ζχληνκα είλαη ην θελφ ηη ζα γίλεη ακέζσο κεηά απφ ηνλ θαλνληζκφ
απηφλ πνπ ζα πεξάζεη έμσ ηη ζα γίλεη κε ηηο Θακάξεο , ζα έρνπκε κηα επηηξνπή , ζα
μεθηλήζνπκε κε ηνπο αξρηηέθηνλεο θαηαξρήλ ηεο δηθήο καο ππεξεζίαο λα θάλνπ0κε
έλαλ λέν θαλνληζκφ πνπ λα ιέεη πσο ζα δηακνξθσζεί ν ρψξνο ζηηο Θακάξεο κέζα
θαη απέμσ πσο ζα είλαη ηα ζθηάδηα πνπ ζα βάινπκε νκπξέιεο θ.η.ι. ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ πνιενδνκία λα κελ έρνπκε ζηαζεξά ζεκεία , είπα αθξηβψο ηη πξέπεη λα γίλεη
, πήξακε θαη άιινπο θαλνληζκνχο απφ άιιεο πφιεηο θαη απηφ ρξεηάδεηαη θαη κειέηε
θαη έγθξηζε απφ ηελ Αξραηνινγία ηεο Ξάηξαο γηαηί είλαη ησλ λενηέξσλ κλεκείσλ
γηαηί είλαη ην δεκαξρείν θαη εθεί ρξεηάδεηαη θαη έγθξηζε θαη έρεη θαζπζηεξήζεη . Δδψ
φκσο ψζπνπ λα εθαξκνζηεί απηφο ν θαλνληζκφο
λα πξέπεη λα εγθξηζεί θαη κεηά λα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη , πηζηεχνπκε λα έρνπκε
θαη ηνλ λέν θαλνληζκφ ν νπνίνο ζα καο ιέεη ηη αθξηβψο ζα γίλεη έμσ..Γηα ηνλ
θαλνληζκφ απηφ αθνχζαηε...γηα ηνλ πξνεγνχκελν δελ ζέισ λα επαλαιάβσ ,
ρξεηάδεηαη πνιηηηθή βνχιεζε ην είπαηε φινη , ην είπαλ νη παξαηάμεηο , ην είπε θαη ν
πξφεδξνο .Δγψ πηζηεχσ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε ηελ έρνπκε , ρξεηάδεηαη ε δεκνηηθή
αζηπλνκία λα θάλεη ην θαζήθνλ ηεο , αιιά δελ θηάλνπλ κφλν απηά ρξεηάδεηαη θαη
ν παηξησηηζκφο ησλ Ππαξηηαηψλ, ν παηξησηηζκφο ησλ Διιήλσλ ζα ιέγακε αιιά εδψ
επεηδή είκαζηε ζηε Ππάξηε ...αλ εκείο δελ δερζνχκε δελ πξνζπαζήζνπκε λα
αγθαιηάζνπκε
ηελ πφιε θαη λα θηηάμνπκε
λα θάλνπκε ηνλ θαλνληζκφ
λα
εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε δελ πηζηεχνπκε φηη ζα εθαξκνζηεί. Γηα απηφ ινηπφλ
θαινχκε φινπο ηνπο πνιίηεο λα ην δνχλ . Κία παξαηήξεζε κφλν ζηε ζειίδα 12 έρεη
κηα παξαηήξεζε εθεί πνπ ιέγακε γηα ηα πεξίπηεξα 1,50-1,70 ζα ην θάλνπκε 1,502,50 γηαηί είλαη θάπνηα ζεκεία πνπ είλαη κεγαιχηεξν ην πεδνδξφκην θαη κπνξνχκε
δειαδή λα ην δηνξζψζνπκε απηφ ζαλ παξαηήξεζε , ηα ππφινηπα φπσο αθξηβψο ε
εηζήγεζε.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Θχξηε Οήγα ζαο θάιπςε έηζη; Ωξαία ν θ.
Γήκαξρνο θάηη.
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Γήκαξρνο: Δκείο απηφ πνπ επηδηψμακε κε ηνλ θαλνληζκφ λα ππάξρεη κηα εληαία
επζεία θαη λα θαίλεηαη θαη απνηππσκέλνο. Νη αιιαγέο
πνπ έρνπκε είλαη πίζσ απφ ην δεκαξρείν έρνπκε απφθαζε γηα λα ην θαηαιάβεηε
έδηλε απφθαζε εηδηθή ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην έβγαδαλ θαζίζκαηα απφ εδψ , ηψξα
έρνπκε κηα εληαία γξακκή απφ ηα θσηηζηηθά κε 3,70 θαη έρνπκε έλα εληαίν δξφκν
δελ γίλεηαη θακία παξέκβαζε λα βάδνπλ
θαξέθιεο θ.ι.π. φπσο γηλφηαλε πίζσ , ην ίδην γίλεηαη θαη εδψ θάησ κε ηελ
Δπαγγειηζηξίαο απφ ηελ νξηνγξακκή κέρξη ηα θσηηζηηθά θαη επζεία επάλσ θαη
ελψλνληαη νη δξφκνη , ζην ρψξν πνπ είλαη Ιαθεδαηκνλίσλ ,απηφ πνπ θάλνπκε
δίλνπκε θαηά παξέθθιηζε γηαηί εθεί ή πξέπεη ην θαηάζηεκα ηα δχν θαηαζηήκαηα
πνπ είλαη θαη ην ιέκε γηα απηφ ην έρνπκε βάιεη πνπ είλαη ηψξα ην παιηφ ληφλαηο
έλα θνκκάηη ηνπ παιηνχ ληφλαηο θαη ε θαθεηέξηα θαη ην δίπια ην mirador ,απηνί
έηζη φπσο ήηαλ ν θαλνληζκφο παιηά νη άλζξσπνη δελ κπνξνχζαλ λα βγάινπλ
ηξαπέδηα κφλν έβγαδαλ ζηηο Θακάξεο γηαηί ήηαλ ν πεδφδξνκνο κεηά ήηαλ ην άιιν.
Δθεί ηνπο δίλνπκε θαηά παξέθθιηζε ηα βγάδνπλ κπξνζηά ηνπο θαη εθεί ζηακαηάκε
ηνλ πεδφδξνκν απφ ηε κία κεξηά θαη απφ ηελ άιιε θαη ηνπ βάδνπκε λα κπαίλεη απφ
ηηο Θακάξεο λα μαλαπεξλάεη
θαη λα μαλαθεχγεη ν πεδφο ή ν αλάπεξνο. Δθεί
βγάδνπκε δειαδή κπξνζηά θαζίζκαηα θαη ηνπο δίλνπκε θαη ηνλ ελάκηζε δξφκν ην
δίλνπκε δηαθνξεηηθά
γηα λα κπνξνχλ
λα θξαηήζνπλ κεξηθά ηξαπέδηα νη
επηρεηξεκαηίεο γηαηί αιιηψο έπξεπε θάηη λα δνχκε. Πηηο Θακάξεο αιιάδεη ηψξα ζηηο
Θακάξεο δελ βγάδεη θαλείο ην απαγνξεχνπκε θαη ζεσξνχκε φηη νη Θακάξεο πξέπεη
λα είλαη γηα φινπο , γηα ηνπο πεδνχο , ε εζσηεξηθή ηεο Θακάξαο δειαδή απφ ην
εζσηεξηθφ δελ αθήλνπκε ην εζσηεξηθφ ηηο Θακάξεο ζηε ζηνά εθεί κπνξνχλ λα
βάδνπλ ηα εκπνξηθά θαη έρνπκε ζπκθσλήζεη δειαδή θαη ην έρεη δεη θαη ν
εκπνξηθφο ζχιινγνο , ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηεο Ιπθνχξγνπ λα ηα βάδνπλ ζην
εζσηεξηθφ θαη φια ηα θαηαζηήκαηα λα θαιχπηνπλ θαη ην εζσηεξηθφ ηεο Θακάξαο ,
απφ εθεί πνπ είλαη ν ζφινο ηεο Θακάξαο ηα 60 πφληνη πφζν είλαη ε Θακάξα ζε απηφ
ην ζεκείν. Θαη πξέπεη λα ην δνχκε θαη ην ιέεη ν θαλνληζκφο ,έλα πξφβιεκα έλα
θαηάζηεκα έρεη θαη ην βιέπεη ην ιέεη ν θαλνληζκφο θαηά παξέθθιηζε ...ην ηειεπηαίν
θαηάζηεκα πνπ είλαη Δπαγγειηζηξίαο θάησ πνπ είλαη νη Θακάξεο εθεί ζα ην δνχκε
γηαηί ιεηηνπξγεί κε θαηαζηήκαηα ...λα ηνπ δψζνπκε ζε απηφ ην θαηάζηεκα
Αξγπξόπνπινο Ξαλαγηώηεο: Δθεί πξνβιέπνπκε ζε απηή ηελ Θακάξα πνπ είλαη
απφ ηελ Ξαιαηνιφγνπ κέρξη ηελ νζίνπ Λίθσλνο θαη ζηελ Θακάξα πνπ είλαη ζηελ
Ξιήζσλνο Γεκηζηνχ εθεί ηνπο επηηξέπνπκε λα έρνπλ έλα κέξνο , γηαηί δελ έρνπλ
πεδνδξφκην θαζφινπ λα βγάινπλ ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ηνπο επηηξέπνπκε λα έρνπλ
ελάκηζε κέηξν ειεχζεξν ρψξν κέζα ζηελ Θακάξα θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα
κέηξν απφ ηελ Θακάξα. Φαίλεηαη είλαη θαη εμαίξεζε απηφ.
………………………………………δηάινγνο εθηφο κηθξνθψλνπ…………………………………
Αξγπξόπνπινο Ξαλαγηώηεο: Πηηο Θακάξεο ζα βάδνπλ κφλν απηνί πνπ έρνπλ
Κεξεθνχιηαο ξνχρα κπνξεί λα βάδνπλ . Δθεί φκσο δελ ζα κπνξνχλ λα θιείζνπλ θαη
ηα 7 κέηξα ηηο δχν θνιψλεο ….ζα αθήλνπκε ελάκηζε κέηξν ελδηάκεζα ή δπν γηα
λα πεξλάεη ν πνιίηεο λα πάεη ζην καγαδί ηνπο , γηαηί έπξεπε λα γπξλάεη απφ ηελ
άιιε πιεπξά , δελ γίλεηαη δειαδή.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Κάιηζηα , θ. Αξγεηηάθν; Ν θχξηνο
Θαξκνίξεο αληί ηνπ θπξίνπ Αξγεηηάθνπ
Θαξκνίξεο Ησάλλεο: Δγψ θχξηνη ζπλάδειθνη ζα ήζεια λα μεθηλήζσ απφ ηε
ζειίδα 12 εθεί πνπ ιέκε γηα ηα πεξίπηεξα. Θχξηε Αξγπξφπνπιε ιέηε ζε θάπνηα
ζηηγκή
[….επηηξέπεηαη ηνπνζέηεζε θηλεηνχ πξνζηεγάζκαηνο
ηέληαο ρσξίο
θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα , ε νπνία λα πξνεμέρεη ηα κέγηζηα θαηά 0,70 κ ζε
νξηδφληηα πξνβνιή απέρνπζα απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 0,5 κ απφ ην ξείζξν
ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη λα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 2,40κ ηνπιάρηζηνλ…]
Δάλ ζα πάκε ζην 70 θαη 50 πάκε 1,20 δειαδή ην πεξίπηεξν πξέπεη λα είλαη 1,20
απφ ην ξείζξν. Αλ ζα βάιεη ηέληα κπξνζηά πνπ είλαη 70 πφληνπο θαη πξέπεη ε ηέληα
λα είλαη κηζφ κέηξν
απφ ην ξείζξν ηνπ πεδνδξνκίνπ
πάκε ζην 1,20 . Ρα
πεξηζζφηεξα πεξίπηεξα είλαη ζε απφζηαζε 60 ,70 εθαηνζηά απφ , εθηφο πηα θαη
πξνβιέπεηαη λα κεηαθηλήζεηε ηα πεξίπηεξα. Γελ μέξσ έηζη φπσο ην ιέηε ζηνλ
θαλνληζκφ….
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………………………………………δηάινγνο εθηφο κηθξνθψλνπ…………………………………
Θαξκνίξεο Ησάλλεο: Ιέηε φηη ε ηέληα κπνξεί λα είλαη κέρξη 70 πφληνπο απφ ην
πεξίπηεξν. …ζε νξηδφληηα πξνβνιή. Αιιά φκσο πξέπεη λα είλαη θαη 0,5 κέηξα
δειαδή κηζφ κέηξν απφ ην πεδνδξφκην ε ηέληα. Άξα δειαδή …
………………………………………δηάινγνο εθηφο κηθξνθψλνπ…………………………………
Θαξκνίξεο Ησάλλεο: Ρα πεξίπηεξα θ. Γήκαξρε κέρξη ηψξα έρνπλ ηέληεο γχξσ –
γχξσ. Γειαδή ζα ηνπο θαηαξγήζνπκε ηε κία πιεπξά θαη ζα βάινπκε….ηέινο
πάλησλ λνκίδσ φηη απηφ ρξεηάδεηαη θάπνηα δηφξζσζε δείηε ην. Θχξηε Απνζηνιάθν
αλ θάλνπκε έλαλ θαλνληζκφ ζήκεξα γηα λα θαηαζηξαηεγεζεί ζήκεξα δελ ππάξρεη
ιφγνο λα ην γξάςνπκε.
………………………………………δηάινγνο εθηφο κηθξνθψλνπ…………………………………
Θαξκνίξεο Ησάλλεο: Ν θαλνληζκφο γηα πεξίπηεξα δελ αλέθεξε
ηίπνηα ν
πξνεγνχκελνο. Ν πξνεγνχκελνο θαλνληζκφο γηα πεξίπηεξα δελ αλέθεξε ηίπνηα.
Πηνλ θαηλνχξγην θαλνληζκφ κπαίλεη.
Αξγπξόπνπινο Ξαλαγηώηεο: εθηφο κηθξνθψλνπ.
………………………………………δηάινγνο εθηφο κηθξνθψλνπ…………………………………
Θαξκνίξεο Ησάλλεο: Κε απηή ηε ινγηθή ζα πάκε λα βγάινπκε θάπνηεο ηέληεο απφ
απηέο πνπ ήδε ππάξρνπλ.
Γήκαξρνο: Αλ είλαη λα βγνπλ έμσ πσο ζα γίλεη.
Θαξκνίξεο Ησάλλεο: Πηελ 4ε ζα βγάιεη ηελ ηέληα. Γειαδή αλ δεηήζνπκε εκείο
αχξην λα εθαξκνζηεί ν θαλνληζκφο ζα πξέπεη λα βγάινπκε ηηο ηέληεο….ηε κία
πιεπξά. Γηα εζάο θ. Θνλίδε δελ έγηλε ηίπνηα γηα ηνλ πεξηπηεξά έγηλε φκσο.
………………………………………δηάινγνο εθηφο κηθξνθψλνπ…………………………………
Θαξκνίξεο Ησάλλεο: Ξάκε ζηε ζειίδα 21 «Σνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο
θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ζηάζκεπζε νρεκάησλ» , δελ μέξσ αλ έρεηε δηεξεπλήζεη
εάλ ν δξφκνο είλαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο , δειαδή αλ κπνξνχκε ζην δξφκν ,
αζθαιψο θαη είλαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο ν δξφκνο , αιιά αλ κπνξνχκε εκείο ζαλ
δήκνο λα εηζπξάμνπκε ηέινο γηα ην δξφκν.
Αξγπξόπνπινο Ξαλαγηώηεο: εθηφο κηθξνθψλνπ.
Γήκαξρνο: Δκείο ιέκε ζε απηφ ην άξζξν αγαπεηνί ζπλάδειθνη γηα λα θαηαιάβεηε,
ιέκε …«εθηόο από ηηο θαζνξηζκέλεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ πνπ είλαη γηα δεκόζηα ρξήζε
θαη γηα ηηο νπνίεο δελ θαζνξίδεηαη ηέινο , επηηξέπεηαη…. δελ ην έιεγε απηφ ….δελ
ην έιεγε ν πξνεγνχκελνο θαλνληζκφο
, επηηξέπεηαη ε παξαρώξεζε ρξήζεο
θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ γηα ζηάζκεπζε νρεκάησλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ώξεο.
1) Τξάπεδεο, Οξγαληζκνύο, ΔΛΤΑ θ.ι.π.
β) ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, όπσο Φπζηθνζεξαπεπηήξηα, ΚΔΚ, Ιδησηηθά Ιαηξηθά
Κέληξα θ.ι.π.,
γ) Ξελνδνρεία
πνπ ζηεγάδνληαη ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Σπάξηεο …. Οη ζέζεηο πνπ
παξαρσξνύληαη γηα απηέο ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ππάγνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ηνπ Κ.Ο.Κ. πεξί απαγόξεπζεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε απηέο ηηο ζέζεηο.
Οη άδεηεο θαηάιεςεο ρώξνπ ζηάζκεπζεο ζα ρνξεγνύληαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο
από ηε Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ύζηεξα από αίηεζή ηνπο θαη θαηόπηλ
ζρεηηθήο Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. …
Θαξκνίξεο Ηώαλλεο: Κελ ην δηαβάδεηε.
Δγψ ιέσ αλ επηηξέπεηαη λα
εηζπξάμνπκε.
Αλ είλαη λφκηκν λα εηζπξάμνπκε.
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Γήκαξρνο: Δκείο κέρξη ηψξα ηηο δίλνπκε ηηο βάδνπκε …κέρξη ηψξα ηηο δίλνπκε
απηέο ηηο άδεηεο , έρνπκε δψζεη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην , εκείο βάδνπκε «Η
άδεηα ρνξεγείηαη κεηά από ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο ην νπνίν
θαζνξίδεηαη κε ζρεηηθή Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ..».
Δκείο ζεσξνχκε φηη απηέο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα πιεξψζνπλ ηέινο ζην δήκν.
Ξξέπεη θαη ε Ρξάπεδα , απηφ ιέκε.
Θαξκνίξεο Ησάλλεο: Οσηάκε αλ είλαη λφκηκν.
Γήκαξρνο: Οσηάκε αλ είλαη λφκηκν , ην έρνπλ εθαξκφζεη θαη άιινη δήκνη , απηφ
ιέκε ην έρνπλ εθαξκφζεη θαη άιινη δήκνη θαη πάκε λα ην εθαξκφζνπκε.
Θαξκνίξεο Ησάλλεο: Δγψ θάλσ θάπνηεο παξαηεξήζεηο επί ηνπ θαλνληζκνχ θαη
ζαο ξσηάσ ηα έρεηε ειέγμεη ή φρη. Κε ηηο άδεηεο πνπ ήδε έρνπλ δνζεί εθεί ζα
επηβιεζεί ην ηέινο;
Γήκαξρνο: Πε φιεο.
Θαξκνίξεο Ησάλλεο: Ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο φπσο θπζηθνζεξαπεπηήξηα , ΘΔΘ ,
ηδησηηθά ηαηξηθά θέληξα θ.ι.π. , δειαδή ζα κπνξνχλ … γηαηί ην θ.ι.π. αθήλεη
πνιιά αλνηρηά
δειαδή εδψ δελ έπξεπε λα γξάςνπκε
ηαηξεία, γηα ηνπο
νξζνπεδηθνχο, γηα …
Γήκαξρνο: Γελ έρνπλ δεηήζεη απηνί άδεηεο , δελ παίξλνπλ άδεηεο θαλείο απφ
απηνχο.
Θαξκνίξεο Ησάλλεο: Γελ έπαηξλε κέρξη ηψξα…γηαηί κηιάκε γηα ηδησηηθά ηαηξηθά
θέληξα έλα έρνπκε απηή ηε ζηηγκή.
Γήκαξρνο: Άκα γίλεη θαη άιιν;
Θαξκνίξεο Ησάλλεο: Γειαδή απηή ηη ζηηγκή εγψ ήμεξα παιηφηεξα φηη θάπνηνο
νξζνπεδηθφο είρε θάλεη αίηεζε θαη δελ ηνπ είρακε δψζεη. Απηφο δηθαηνχηαη; Πηνλ
νξζνπεδηθφ ζέιεη λα πάεη θαη δεηάεη …λα πιεξψλεη θαη απηφο φπσο πιεξψλνπλ θαη
άιινη. Γελ πξέπεη λα δηθαηνχηαη θαη θάπνηνο άιινο;
Γήκαξρνο: Ρν ιέεη…άκα δηθαηνχηαη θαη πιεξψζεη ηελ άδεηα κε ηα ρξήκαηα λαη.
Θαξκνίξεο Ησάλλεο : Δλδερνκέλσο λα πξέπεη λα γξάςνπκε ηαηξεία , φρη ηαηξηθφ
θέληξν
Γήκαξρνο: Ηαηξηθά θέληξα …είλαη αζζελνθφξα είλαη νιφθιεξε δηαδηθαζία…είλαη
ηειείσο δηαθνξεηηθά ην ηαηξηθά θέληξα….είλαη επηρεηξήζεη είλαη άιιν. Δκείο εληάμεη
λα ην βγάινπκε ….εκείο ζεσξνχκε
απηέο νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο
φπσο
θπζηνζεξαπεπηήξηα ηα νπνία ην θιείλνπλ γηα λα πάλε ΘΔΘ θαη ηδησηηθά ηαηξηθά
θέληξα πξέπεη λα πιεξψλνπλ έζησ ην θ.ι.π. λα ην βγάινπκε αιιά ηαηξηθά θέληξα
κπνξεί λα αλνίμνπλ ηξία θαη καο θιείζνπλ εδψ ηελ πφιε , δειαδή ζα έρνπλ
ειεχζεξν εθεί θαη λα παξθάξνπλ; ή φπσο ηα μελνδνρεία πνπ ηα έρνπλ έηνηκα θαη λα
κελ πιεξψλνπλ; ή φπσο νη ηξάπεδεο; Απηφ ιέκε. Ιέκε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο.
………………………………εθηφο κηθξνθψλνπ…………………………………..
Θαξκνίξεο Ησάλλεο : Θχξηε αληηδήκαξρε ζηε ζει. 23 ιέκε ζηνπο ρψξνπο πνπ
δελ παξαρσξνχληαη.
Γελ παξαρσξείηαη άδεηα θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζηηο θάησζη
πεξηπηώζεηο:
1)

Πηα πεδνδξφκηα ζηα νπνία δελ παξακέλεη ειεχζεξνο ηθαλφο ρψξνο (ειάρηζην

1,50 κέηξα) ζσζηά,
2) Πηηο λεζίδεο ησλ νδψλ.
3) Πε πεδνδξφκηα πιάηνπο θάησ ησλ 2,20 κέηξσλ , απηφ ην έρεηε αληηγξάςεη απφ
ηνλ πξνεγνχκελν θαλνληζκφ ζα πξέπεη λα ην έρεηε 2,50 κέηξα γηα απηφ. Λα ην
βάιεηε 2,50 κέηξα. Γηαηί ηη ζηηγκή πνπ παξαρσξείηαη ελάκηζε κέηξν ην ελάκηζε
κέηξν δελ παξαρσξείηαη ζην 2,50 κέηξα ππνηίζεηαη φηη ην 1 κέηξν είλαη γηα
ηξαπεδνθαζίζκαηα άξα ζα πξέπεη λα είλαη 2,50 κέηξα.
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
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(απαλοιφή υποσέλιδου)
Ξάκε ηψξα ζηηο ζηνέο.
Ιέηε φηη μεθάζαξα δελ παξαρσξείηαη ρψξνο ζηε ζειίδα 25 . Ν παιηφο θαλνληζκφο
έιεγε ελάκηζε κέηξν παξαρσξνχζε. Δζείο δελ παξαρσξείηαη θαζφινπ. Γελ μέξσ
είπαηε πξνεγνπκέλσο φηη ην θνηηάμαηε θαη κε λνκηθνχο γηα ην ρψξν απηφ φηη
…απηφο ν ρψξνο μέξεηε έρεη δνπιεία ….ην είδαηε θαη εζείο πξνεγνπκέλσο.
Γελ μέξσ θαηά πφζν είλαη λφκηκν. Δίπαηε φηη ην έρεηε ςάμεη , δελ μέξσ θαηά πφζν
είλαη λφκηκν γηαηί εγψ κε θάπνην κεραληθφ πνπ κηινχζα ερζέο, κε κεραληθφ πνπ
κηινχζα ερζέο, κνπ είπε φηη απηφ είλαη ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο. πάξρεη δνπιεία
…δειαδή ιέεη εκείο φηαλ πάκε λα βγάινπκε , κηζφ ιεπηφ λα ηειεηψζσ θαη λα
απαληήζεηε,
φηαλ βγάδνπκε άδεηα νηθνδνκήο κνπ ιέεη ν κεραληθφο εκείο
ιακβάλνπκε ππφςε καο κέρξη ηελ θνιψλα , ζηηο Θακάξεο , ππάξρνπλ ζηηο
θνιψλεο πάλσ απφ ηελ Θακάξα είλαη ζπίηη. Άξα ππάξρεη ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο
θαη κνπ επεζήκαλεο πξνζέμηε ιέεη κελ ην ςεθίζεηε , θάλνπλ θαηαγγειία νη
ηδηψηεο θαη φρη κφλν ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην ρψξν δελ ζα πιεξψλνπλ θηφιαο.
Αξγπξόπνπινο Ξαλαγηώηεο: εθηφο κηθξνθψλνπ
Θαξκνίξεο Ησάλλεο : Κπνξεί λα είλαη ζσζηφ ην επηρείξεκά ζαο αιιά κπνξεί λα
είλαη ζσζηφ θαη ην επηρείξεκα ηνπ κεραληθνχ. Δγψ πξνζσπηθά πηζηεχσ φηη έπξεπε
ην ελάκηζε κέηξν πνπ ππήξρε ζηηο ζηνέο λα ππάξρεη.
Ξάκε ζηε ζειίδα 28 εθεί πνπ ιέηε παξαηήξεζε,. «νη πξνο παξαρώξεζε ρώξνη
ζηελ πιαηεία είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη δελ εμαξηώληαη από ην πνηα θαη πόζα
θαηαζηήκαηα ιεηηνπξγνύλ. Σε πεξίπησζε απμεκέλεο δήηεζεο ζα ηζρύεη ε αξρή
ηεο αλαινγηθόηεηαο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνύληαη όιεο νη επηρεηξήζεηο»
Όηαλ ιέηε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο κε βάζε ηελ πξφζνςε; κε βάζε ην βάζνο θαη
ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα πνπ έρεη κέζα ην θαηάζηεκα;
Γήκαξρνο: Κε βάζε ηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν είλαη. Δθεί είλαη ε αξρή ηεο
αλαινγηθφηεηαο.
Θαξκνίξεο Ησάλλεο : Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο …λαη θ. δήκαξρε ην θαηάιαβα
αιιά έρεηε έλα καγαδί εδψ θαη έλα καγαδί δίπια, ην έλα καγαδί έρεη 100
ηξαπεδνθαζίζκαηα ην άιιν έρεη 30 ηξαπεδνθαζίζκαηα , ν ρψξνο πνπ ζα ηνπο
δψζνπκε ζα είλαη αλάινγα κε ηελ πξφζνςε πνπ έρεη ν θαζέλαο κπξνζηά ηνπ ή
αλάινγα κε ηνλ φγθν
Γήκαξρνο: Δκείο δίλνπκε ην ρψξν αλάινγα κε ην ηη ιέεη ν λφκνο , ζπγθεθξηκέλε
αλαινγηθφηεηα. …γηαηί ζην δξφκν ζηελ πιαηεία Πηαχξν , δελ ηζρχεη ζηελ πιαηεία ,
ιέεη ζηελ πιαηεία δελ έρεη πξφζνςε. Δθεί πνπ έρεη πξφζνςε παίξλεη ην κπξνζηά
εθεί πνπ δελ έρεη πξφζνςε ηζρχεη ε αλαινγηθφηεηα ζηελ πιαηεία. Γελ έρεη
πξφζνςε. Γειαδή ζηνλ πεδφδξνκν εδψ πνπ είλαη πεδφδξνκνη δελ έρνπλ πξφζνςε
ζηελ πιαηεία θαλείο. Αλ αλνίμνπλ άιια καγαδηά γίλεηαη αλαινγηθά απηφ ην έιεγε
θαη ν παιηφο θαλνληζκφο.
Αξγεηηάθνο Πηαύξνο: εθηφο κηθξνθψλνπ
Γήκαξρνο: φρη απηφ είρε θαη ν παιηφο θαλνληζκφο. Θαη απηφ ην έρνπλ φιεο νη
πιαηείεο , απηφ ηζρχεη. Δθεί πνπ έρεη πξφζνςε ην θαηάζηεκα θαη βγαίλεη ηελ
πιαηεία παίξλεη ηε θάηζα ηνπ. Δθεί πνπ δελ έρεη πξφζνςε ζην Μεξνθάκπη , εδψ
ζηε δηθηά καο ηελ πιαηεία δελ έρνπλ πξφζνςε γηαηί είλαη ν πεδφδξνκνο γχξσ –
γχξσ. Ξάεη αλαινγηθά πξνβιέπεηαη εθ ηνπ λφκνπ απηφ.
Θαξκνίξεο Ησάλλεο: Θαη λα ηειεηψζσ κε έλα ζέκα πνπ ην ζίμαηε θαη εζείο, αθνξά
ηελ λφηηα πιεπξά ηεο πιαηείαο εθεί ζηελ παξάθακςε πνπ θάλνπκε ζην mirador
πνπ είπακε , εγψ ζεσξψ φηη εθεί δελ πξέπεη λα παξαρσξεζεί ν ρψξνο απηφο.
Θαηαξρήλ έρνπκε 3,70 ζε φινπο γχξσ –γχξσ ηελ πιαηεία γηα λα κπνξεί λα πεξάζεη
απηνθίλεην γηα έθηαθηε αλάγθε ή νηηδήπνηε, εθεί ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη
θφβεηαη ν δξφκνο. Ρν είπαηε εγψ ζαο ιέσ φηη δηαθσλψ …εγψ ζαο έθαλα θάπνηεο
παξαηεξήζεηο …ζαο είπα φηη δηαθσλψ σο πξνο ηηο ζηνέο …δηαθσλψ ζε απηφ ην
θνκκάηη … θαη θάπνηεο άιιεο παξαηεξήζεηο πνπ ζαο είπα δείηε ηεο , αλ κπνξνχλ λα
δηνξζσζνχλ. Κε βάζε απηά πνπ ζαο είπα εγψ δελ ζα ςεθίζσ ηνλ θαλνληζκφ.
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Θχξηε Αιεμάθν .
Αιεμάθνο Σξήζηνο: Πέβνκαη ηελ πνιχ θαιή δνπιεηά πνπ έρεηε θάλεη αιιά ζα
ςεθίζσ παξψλ.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Θχξηε Θνπκνπλδνχξν ;
Θνπκνπλδνύξνο Ξαλαγηώηεο: Θχξηε πξφεδξε ηζρχεη θαη ζε απηφλ ηνλ θαλνληζκφ
φηη θαη ζηνλ πξνεγνχκελν , φηη ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ελαπφθεηηαη ζηηο
ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ. Θεσξψ φηη έλαο ηέηνηνο θαλνληζκφο ζα πξέπεη λα απνηειεί
κηα ζπκθσλία αο ην πσ έηζη έλα ζπκβφιαην κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο πφιεο ψζηε
λα κελ θηάλνπκε ζην ζεκείν λα αλαγθάδεηαη ν δήκνο θπλεγάεη παξαβάζεηο θαη λα
βάδεη πξφζηηκα. Θεσξψ φηη πξνήιζε απφ ζπδήηεζε , δελ μέξσ θ. δήκαξρε αλ
έρνπλ ζπκθσλήζεη νη θαηαζηεκαηάξρεο γχξσ απφ ην δήηεκα απηφ. Απηφ είλαη
ζεηηθφ κε ηελ έλλνηα φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ νη επηρεηξεκαηίεο ηεο πιαηείαο , γχξσ
απφ ηελ πιαηεία, θαη ησλ πεδνδξνκίσλ ησλ κεγάισλ πεδνδξνκίσλ ηεο πφιεο έρνπλ
ζπκθσλήζεη δελ έρσ θαλέλα ιφγν λα κελ ηνλ ςεθίζσ. Απφ εθεί θαη κεηά ζα
πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ …ν θαλνληζκφο θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πφιεο, ζηηο
ζπλνηθίεο θαη ζηηο γεηηνληέο.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Κάιηζηα επραξηζηνχκε θ. Θνπκνπλδνχξν.
Ν θ. Ιεβεληάθεο.
Ιεβεληάθεο Γεκήηξηνο : Κε ηελ ηειεπηαία ηνπνζέηεζε ηνπ δήκαξρνπ πνπ έρνπλ
ελεκεξσζεί νη επηρεηξεκαηίεο γηα λα κελ έρνπκε γθξίληεο δειαδή , αλ φλησο
πξαγκαηηθά ζπκθψλεζαλ δελ έρσ ιφγνπο. Πίγνπξα φκσο θαη ζηελ πξάμε ηψξα θαη
απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα , εηδηθά ηε ζεξηλή πεξίνδν κε δπζθνιία πεξλάο ηα
πεδνδξφκηα. Γελ μέξσ ηψξα πσο ζα εθαξκνζηεί απηφ φηαλ έρεηο κηα δεκνηηθή
αζηπλνκία πνπ είλαη απφ ηξεηο αλζξψπνπο ηη λα πξσηνθάλνπλ θαη ηη λα ….
Αξγεηηάθνο Πηαύξνο: Δπεηδή κηιήζακε γηα γηαηξνχο, πξφεδξε έρσ ην ιφγν;
Θπκάκαη είρε δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα …ζα ην ζπκάηαη , είρε δψζεη ε ηφηε δεκνηηθή
αξρή ζε παζνιφγνπο θαη δελ είρε δψζεη ζε νξζνπεδηθνχο. Κήπσο πξέπεη λα ην
δνχκε απηφ ην ζέκα.
Γήκαξρνο: Γελ βάδνπκε θαζφινπ. Βάδνπκε λα πιεξψλνπλε .
Αξγεηηάθνο Πηαύξνο: Θαη πξέπεη λα ηα έρνπκε απηά ππφςε καο αιιά λα κελ ην
αλνίμνπκε ηέξκα φπσο ζέιεη ν θαζέλαο λα έξρεηαη αιιά ήηαλ ηφηε ην παξάινγν ,
επεηδή παζνιφγνο πήγε θαη δήηεζε πήξε παζνιφγνο θαη επεηδή δελ πξνβιέπνληαη
ζηνλ θαλνληζκφ δελ κπνξνχζα λα δψζσ ζε νξζνπεδηθφ πνπ είλαη πην ζνβαξφ. …ν
άιινο πεγαίλεη κε θαηάγκαηα.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Θχξηε δήκαξρε απαληήζηε θαη φπνηνο
δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζέιεη λα κηιήζεη…
Γήκαξρνο: Λα πσ κεξηθά έηζη πξάγκαηα , θαηαξρήλ κε ηε δηαβνχιεπζε πνπ
θάλακε. Θάλακε θαη δηαβνχιεπζε θαη κε ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο δπν θνξέο ηξεηο
γηα λα ην δνχκε , έρνπκε μεθηλήζεη απφ ηνλ Αχγνπζην θαη ήξζε ηψξα θαη κε
επηηξνπή δηαβνχιεπζεο
θ.ι.π. Αξθεηνί
, φρη κεξηθνί θαηαζηεκαηάξρεο είπαλ
ζέινπλ λα βάινπλ ζηηο Θακάξεο θαη ράλνπκε έλα , δχν , ηξία ηξαπέδηα, δελ είλαη ηη
ιέλε νη θαηαζηεκαηάξρεο, εκείο ζέινπκε ε πφιε ζηελ πφιε λα κπνξνχλ λα
πεξπαηνχλ
πεδνί . Ρε βάζε ηνπ ζρεδίνπ
έηζη φπσο ηελ θάλακε θαη ηελ
απνηππψζακε κε ηνπο πεδφδξνκνπο , γηαηί ζηηο Θακάξεο ππήξρε κηα αληίδξαζε,
φηη ζέινπλ λα βάινπλ ηξαπέδηα θαη ζηηο Θακάξεο. Δκείο …ε βνχιεζε ε δηθηά καο
είλαη φηη ζηηο Θακάξεο δελ πξέπεη λα βάιεη θαλείο ηξαπέδηα , ήδε εγψ έκαζα, απηά
είλαη γηα ηνπο πεδνχο , πξέπεη λα θπθινθνξάλε νη πεδνί
, λα κπνξνχλ λα
θπθινθνξνχλ ειεχζεξα. Πηα πεδνδξφκηα πξέπεη λα έρνπκε απηφ ηελ επξχηεηα ηνπ
πεδνδξνκίνπ πνπ έρνπλ γηα ηνπο πεδνχο , γηαηί ην πξφβιεκα δελ είλαη κφλν ησλ
θαηαζηεκαηαξρψλ, είλαη θαη ησλ πεδψλ. Θαη ππάξρεη δηαδηθαζία. Θεσξνχκε έηζη
φπσο έρνπκε δψζεη
δελ έρνπκε ελνριήζεη ηε κεγάιε πιεηνςεθία
ησλ
θαηαζηεκαηαξρψλ , κεξηθνί ζίγνληαη , εθεί πνπ καο απαζρφιεζε είλαη ην δήηεκα
εδψ θαη γηα απηφ ην δψζακε απηφ ην δήηεκα λα πάξνπλ εθεί έηζη κπξνζηά . Απηφ
ην ζπδεηήζακε φινπο εθεί ηεο πεξηνρήο , γηαηί αλ δελ πάξνπλ απηνί κπξνζηά ζα
πάεη λα κνηξαζηεί αλαινγηθά ε πιαηεία, ην άιιν θνκκάηη. Θαη ζα κεηαθεξφληνπζαλ
ηειείσο δηαθνξεηηθά. Θαη εθεί ην είδακε. Απηνί δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε θαλέλα
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(απαλοιφή υποσέλιδου)
καγαδί έρνπλ ζηνλ πεδφδξνκν δελ έρνπλ ζηελ πιαηεία , κεηά ζα πήγαηλε ε
αλαινγηθφηεηα πνπ ηζρχεη θαη κε ην λφκν.
Θαη εθεί ην ζπδεηήζαλε θαη ην
απνδέρηεθαλ γηα λα ην δνχκε θαη γηα απηφ ην βάιακε. Ρψξα ζε πεξίπησζε πνπ
γίλεη
κηα θσηηά, ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο Ιαθεδαηκνλίσλ, κέρξη εθεί ην
ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη , κεηαθέξνληαη θαη ηα ηξαπέδηα δελ βγάδνπλ ζηαζεξέο
θαηαζθεπέο . Δίλαη θαη απφ πίζσ ε Ξαιαηνιφγνπ είλαη θαη ε πιαηεία. Πηα άιια
ζεκεία εθεί έρνπκε ην πξφβιεκα. Απηφ ην πξφβιεκα ην αληηκεησπίδακε φκσο ζε
πεξίπησζε απηνθηλήηνπ θαη ηέηνην πξφβιεκα πίζσ απφ ην δεκαξρείν ηηο άιιεο
ρξνληέο. Γηαηί θαη εδψ ήηαλ θαηαζηήκαηα ηα νπνία δελ είραλ κε βάζε ηελ
θαλνληζηηθή δηάηαμε …θαηά παξέθθιηζε ηνπο δίλακε πίζσ απφ ην δεκαξρείν. Θαη
ηνλ θιείλακε ηνλ δξφκν. Ρψξα δελ θιείλνπκε θαλέλαλ δξφκν παξά κφλν εθεί ηα
δχν ζπγθεθξηκέλα θαηαζηήκαηα θαη γηα απηφ ην έρνπκε βάιεη θαη ζην ζρέδην . Όηαλ
ζα αιιάμεη δελ κπνξείο λα ηνπ πεηο ηνπ θαηαζηεκαηάξρε ηψξα πνπ έρεη ζνπ
αιιάδσ, απηφο έρεη είθνζη ρξφληα θαηάζηεκα ην έλα θαη ην άιιν. Κεηά φηαλ ζα
αιιάμεη ζα ηνπ πνχκε δελ έρεηο , αιιά ηψξα δελ κπνξείο λα δηαιχζεηο κηα
επηρείξεζε. Δκείο ζθεθηήθακε λα δνχκε θαη λα ην δνχκε πσο ζα ιεηηνπξγήζεη γηα
απηφ αθήζακε ηνπο πεδνχο λα πεξλάλε. Έρνπλ ηηο Θακάξεο αιιά θαη απφ εθεί απφ
ηνλ πεδφδξνκν κπνξεί λα κπνπλ πάιη δελ ζα έρνπλ εθεί λα βάινπλε θαξέθιεο θαη
λα πεξάζνπλ . Θαη απφ ηνλ πεδφδξνκν κπαίλνπλ Λίθν, ηνπο αθήλνπκε ζα κπαίλνπλ
θαη ζα θεχγνπλ. Θαη είλαη θαη νη ζθάιεο πνπ ζα αλεβαίλνπλ επάλσ . Ν άιινο
πνιίηεο ζα ζέιεη λα αλέβεη ζηελ πιαηεία απφ ην εξψν εθεί ζα αλέβεη επάλσ απφ ην
άγαικα. Απηφ θάλακε . Όζν πξνο ηα άιια θαη έρνπκε αθήζεη κηα δηάηαμε γηαηί
ππάξρεη πξφβιεκα κε ηνπο πεδφδξνκνπο δειαδή θαη ζα δνχκε επηηφπνπ γηα απηφ
ιέκε. Ξαιαηνιφγνπ απέλαληη απφ ηνπ Ππαζαλά θαη κε ηα θέληξα πνπ έρνπλ βγάιεη
ηψξα ηα θέληξα εζηίαζεο. Δθεί δελ κπνξεί λα πεξάζεη θαλείο πεδφο. Όρη γηαηί
θηαίλε νη θαηαζηεκαηάξρεο, γηαηί δίλνπκε θαη εθεί ζα ην δνχκε επηηφπνπ πσο ζα
βάινπλ ηα θαηαζηήκαηα. …κεγάιν λα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ νη πεδνί θαη λα βγεη
ζρέδην …απηφ θάλακε ην θέξακε ζηελ πιαηεία …εγψ λα πσ αηζηφδνμνο είκαη κε
ηνπο αξρηηέθηνλεο πνπ έρνπκε , ν αληηδήκαξρνο, αηζηφδνμνο κε ηνπο αξρηηέθηνλεο
πνπ έρνπκε λα καο θάλεη …αηζηφδνμνο είλαη γηα ηηο Θακάξεο λα καο θέξεη ην ζρέδην
καθάξη. Καθάξη θαη λα ην δνχκε . Αιιά ρξεηάδεηαη απηφ ζα πξνρσξήζνπκε θαη λα
ην δνχκε θαη λα απνηππσζεί κε ζρέδην ζηνλ θαζέλα , λα κελ αιιάδεη γηα λα ην
βγάινπκε. Γηα απηφ θαη ην θάλακε . Ξξνέρνπλ φκσο λα πεξλάλε νη πεδνί.
Γελ
μέξσ είλαη θαη Βαζίιεο απφ ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο.
………………………………….εθηφο κηθξνθψλνπ………………………………………
Αξγπξόπνπινο Ξαλαγηώηεο: Θαηαξρήλ ζα αθήζνπλε ηα ίδηα ζε πξψηε θάζε
γηαηί δελ ζα ηνπο βάινπκε ζε έμνδα ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο εκείο λα πάλε λα ηα
αιιάμνπλε. Λαη άκα είλαη λα ηνπο κεηαθέξνπκε κε ηνλ ίδην εμνπιηζκφ …. Όηαλ
πξφθεηηαη λα μαλαβάιεη λα αιιάμεη ηέληα ζα βάδεη απηφ πνπ ζα ηνπ έρνπκε δψζεη.
………………………………….εθηφο κηθξνθψλνπ………………………………………
Θαξκνίξεο Ηώαλλεο: θ. Αξγπξφπνπιε παξεκπηπηφλησο έρνπκε νξηνζεηήζεη ην
θνκκάηη απηφ πνπ δηαθσλψ
θάησ ζην mirador πνπ είπακε
κε βάζε ηα
θσηηζηηθά….κε βάζε δπν θσηηζηηθά. Ρν έλα θσηηζηηθφ δελ ππάξρεη εθεί.
…………………………………ηαπηφρξνλνη δηάινγνη κε θαηαλνεηνί…………………….
Αξγπξόπνπινο Ξαλαγηώηεο: Παο απαληάκε ινηπφλ, ην έλα ππάξρεη , δήηεζε
ινηπφλ ν θαηαζηεκαηάξρεο εθεί , βιέπεηε ηα έρνπκε κειεηήζεη
αθξηβψο φια ηα
ζέκαηα δελ ηα αθήζακε έηζη, ην έλα πνπ δελ ππάξρεη ζα ην βάινπκε ηψξα θαη ην
άιιν
πνπ εκπνδίδεη λα βάιεη θαη ν θαηαζηεκαηάξρεο
εθεί λα βάιεη
ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ηνπ ηνλ έρνπκε δψζεη ην ρψξν …ζα ηνπ ηνλ δψζνπκε
κάιινλ ην ρψξν κφιηο πεξάζεη ν θαλνληζκφο ζα ην κεηαθέξνπκε δχν κέηξα πην
πέξα. Θαη μέξεηε γηαηί ζα ην κεηαθέξνπκε ; Γηαηί νη θαηαζηεκαηάξρεο νη άιινη
πνπ έρνπλ βγάιεη ην θσηηζηηθφ πνπ ππήξρε ηφζα ρξφληα γηαηί ην βγάιαλε , πήγαλ
λα βάιαλε θάησ απφ ηηο ηέληεο κεξηθά θψηα θαη κφλν θψηα δελ έρνπλ βάιεη.
Δκείο ινηπφλ ζα δεηήζνπκε λα πάλε θαη ηα δχν πην πίζσ ιίγν βέβαηα γηα λα κελ
εκπνδίδνπλ αιιά ζηε γσλία πξηλ απφ ηε Πθάια, δίπια ζηε Πθάια κπνξεί λα
βάινπκε δχν θσηηζηηθά. Θαη απηφ πνπ ιείπεη λα ην μαλαβάινπκε. Θαη κάιηζηα ν
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θαηαζηεκαηάξρεο δεηάεη θαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα απνθαηαζηήζεη λα κεηαθέξεη ην
έλα.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο άιινο ην
ιφγν; Ν θ. Πηξίθαο θαη θχξηε Πηαπξάθν έρεηε δεηήζεη ην ιφγν κεηά ηνλ θ. Πηξίθα
θαη ηειεπηαίνο ζα θιείζεη ν άκεζα ελδηαθεξφκελνο.
Πηξίθαο Θπξηάθνο: Θχξηε πξφεδξε , έρσ έλα εξψηεκα κε ηξεηο απνξίεο. Δάλ
επηηξέπεηαη εάλ είλαη λφκηκν απηφ πνπ βιέπσ πνιχ θαηξφ ηψξα απφ ρξφληα πνιιά
φρη επεηδή είκαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο δελ ην γλσξίδσ , ζέισ λα ην αθνχζσ λα
αθνπζηεί κέζα ζηελ αίζνπζα,
αλ ηα μελνδνρεία, ηα πεξίπηεξα,
θαη φια ηα
θαηαζηήκαηα έρνπλ δηθαίσκα λα βάδνπλ απηά ηα εκπφδηα , λα βάδνπλ ηειάξα, λα
βάδνπλ θάησ έλα θαηάζηεκα εδψ θάησ ζηελ Δπαγγειηζηξίαο απέλαληη απφ ην
Κνπζείν , κέρξη θάηη ηξίπνδα πνπ βάδνπλ ηα θέξεηξα επάλσ, βιέπσ έρεη έμσ απφ
ην καγαδί ηνπ. Ξαξαθαιψ ζέισ κηα απάληεζε εάλ απηά είλαη λφκηκα.
Γήκαξρνο: Φπζηθά δελ είλαη λφκηκα. Φπζηθά δελ είλαη λφκηκα. Απαγνξεχνληαη.
……………………….εθηφο κηθξνθψλνπ……………………..
Αξγεηηάθνο Πηαύξνο: Δπεηδή φπσο είλαη γλσζηφ φηη είλαη ζην δξφκν δελ ππφθεηηαη
ζην δήκν , ζα ζε θέξσ έγγξαθα πνπ θάλακε ζηελ Ρξνραία θαη γηα πεξίπηεξα θαη
γηα φια …πήγακε θάλακε έξεπλα θαη δελ ππήξρε ηίπνηα… είπακε φηη ζην δξφκν δελ
έρεη επζχλε ν δήκνο.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Κάιηζηα θ. Πηαπξάθν.
Πηαπξάθνο Ξεξηθιήο (Ξξόεδξνο Ρ.Θ. Ξαξνξείνπ): Δπραξηζηψ πνιχ , ζέισ λα
αλαθεξζψ ζε ζρέζε κε ηνλ θαλνληζκφ πνπ ζπδεηείηαη απηή ηε ζηηγκή , ζην
ρσξηφ κνπ ζην Ξαξφξη απφ ηηο ηξεηο πξνηάζεηο πνπ έθαλα κέζσ ηεο απφθαζεο πνπ
δεηήζεθε έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη δχν . Κέλεη αθφκα κία , είρα δεηήζεη νη ηέληεο,
ηα ζθηάδηα πνπ ηνπνζεηνχληαη απφ ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο ζηελ πιαηεία ηνπ
Θεξάκνπ λα απνζχξνληαη ζηηο έμη ε ψξα ην απφγεπκα δελ είλαη δπλαηφλ ζε έλα
ρψξν φπσο είλαη ν Θέξακνο παξαηεξείηαη ην ζιηβεξφ θαηλφκελν νη ηέληεο λα
κέλνπλε θαη νη νκπξέιεο
λα κέλνπλ αλνηρηέο
θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ
εηθνζηηεηξαψξνπ. Θέισ λα ζαο επηζεκάλσ φηη εθθξάδσ πνιινχο Ξαξνξίηεο απηή
ηη ζηηγκή πνιινχο ζπγρσξηαλνχο κνπ πνπ έρνπλε απηφ ην αίηεκα . Θαη επίζεο ν
ρψξνο ε πεξηνρή ηνπ Ξαξνξείνπ καδί κε ην Κπζηξά θαη ηνλ Αγηάλλε έρεη
ραξαθηεξηζηεί απφ ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ σο ηνπίν ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο
θαη ζεσξψ αθνχ ηα ζθηάδηα , νη νκπξέιεο φπσο ιέηε , είλαη γηα ηνλ ήιην λα ηηο
αλαπηχζζνπλ θαη λα ηηο ηνπνζεηνχλ , λα ηηο βγάδνπλ …είλαη θαιφ λα ηηο βγάδνπλ
ψζηε ν Θέξακνο λα ειεπζεξψλεηαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Λα ηηο βγάδνπλ ή λα ηηο θιείλνπλε;
Πηαπξάθνο Ξεξηθιήο (Ξξόεδξνο Ρ.Θ. Ξαξνξείνπ): Λα ηηο βγάδνπλ. Λα είλαη ,
γηαηί εδψ πέξα ν θαλνληζκφο είλαη ιηγάθη ήμηο αθίμηο . Απφ ηε κηα κεξηά γξάθεη
ζηε ζει. 5 ζηνλ 5ν άξζξν γεληθέο αξρέο ζηελ 8ε παξ. φηη ε ζθίαζε ησλ ρψξσλ ζα
γίλεηαη είηε κε ηνπνζέηεζε ηέληαο ζηελ φςε ηνπ θηηξίνπ , ή κε νκπξέιεο ηδίνπ
ρξψκαηνο . Πηελ επφκελε παξάγξαθν γξάθεη φηη δελ επηηξέπεηαη θακία κφληκε
θαηαζθεπή θαη αλ ζπλερίζνπκε ζηελ 8ε ζειίδα ζηελ παξάγξαθν β ρνξήγεζε
άδεηαο ηνπνζέηεζεο ζθηαδίσλ θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, γξάθεη φηη ,
ζην θάησ κέξνο, φζνλ αθνξά ζηα ζθηάδηα ζε πεξίπησζε πνπ ε κνξθή δελ
νξίδεηαη κε άιιν ηξφπν ζα ρνξεγείηαη αλ απηή αλαθέξεηαη ζε νκπξέιεο. Απηέο
ζα πξέπεη λα έρνπλ απιφ ζρήκα , λα κελ είλαη ππεξκεγέζεο , λα κελ έρνπλ
δηαθεκίζεηο θαη ε ζηήξημε λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα
απνκάθξπλζεο φηαλ απηφ απαηηείηαη. Ρψξα , ην λα είλαη ππεξκεγέζεο απηφ είλαη
ζρεηηθφ. Αλ βάινπλ ηηο νκπξέιεο πνπ έρεη θάησ ε ιέζρε
δελ κπνξνχλ λα ηηο
βγάινπλ. Ρν αίηεκα ην δηθφ κνπ ζηελ απφθαζε πνπ πήξα είλαη φηη νη νκπξέιεο λα
ηνπνζεηνχληαη θαη λα αλνίγνληαη απφ ην πξσί απφ ηηο 8 ε ψξα ην πξσί κέρξη ηεο
6 ην απφγεπκα. Λα είλαη κηθξέο ζαλ θαη απηέο πνπ έρνπλ ήδε θαη λα ηηο βγάδνπλ.
Δπραξηζηψ πνιχ.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ
Απνζηνιάθνο.

(Ξξόεδξνο

Γ.Π.):
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Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο: Λα απαληήζσ ζε νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο νη νπνίεο
έγηλαλ θαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο .Όζνλ αθνξά ηελ επηβνιή ηειψλ, επεηδή
ηέζεθε έλα δήηεκα απφ ηνλ θχξην Θαξκνίξε αλ κπνξνχκε λα επηβάιινπκε ηέιε,
φρη κφλν κπνξνχκε λα επηβάιινπκε αλ επηηξέπεηαη ππέξ ηνπ δήκνπ κε ην
1080/80 , επηηξέπεηαη ππέξ ηνπ δήκνπ ιέεη κέζα ή θνηλφηεηνο επηβνιή ηέινπο
εηο βάξνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ δηαξθψο ή πξνζθαίξσο πεδνδξφκηα νδνχο,
αθφκα θαη ζε νδνχο, πιαηείεο θαη ελ γέλεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ην
ππέδαθνο , άξα δειαδή κπνξεί λα επηβιεζεί, δχλαηαη λα επηβιεζεί . Έλα απηφ.
Έλα δεχηεξν πνπ ζέισ θχξηε Αξγπξφπνπιε λα δνχκε ζηε ζειίδα 8 δελ μέξσ
πξέπεη λα ην δνχκε απηφ δηφηη ήδε απηφ ην πξάγκα εθαξκφδεηαη απφ πάξα πνιιά
θαηαζηήκαηα απηή ηη ζηηγκή , εηδηθά ηα θαηαζηήκαηα θαθεηέξηεο ,
[…Όια ηα ζηνηρεία, ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε άδεηα, ηνπνζεηνύληαη κέζα
ζηα όξηα ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρώξνπ θαη είλαη δπλαηόλ λα ηνλ νξηνζεηνύλ,
ζε ζρέζε κε άιινλ παξαρσξνύκελν ρώξν, ζε θακία όκσο πεξίπησζε δελ
πξέπεη λα δεκηνπξγνύλ πεξηραξαθσκέλεο πεξηνρέο κε ηελ ηνπνζέηεζή
ηνπο, δειαδή λα κε δεκηνπξγνύλ ζρήκα <<Ξ>> ή <<ηεηξάγσλν>>..]
Απηή ηε ζηηγκή ην ζρήκα «Ξ» έρνπκε ζε πάξα πνιιέο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Γελ
μέξσ αλ πξέπεη απηφ λα παξακείλεη κέζα ην ζρήκα «Ξ» ή θαη λα αθήζνπκε λα
κελ δεκηνπξγνχλ ηεηξάγσλν. Γειαδή βέβαηα φηαλ ιέκε ην ηεηξάγσλν ελλννχκε
φηη θαη ην ηνηρίν αο πνχκε αλ θάπνηνο βάιεη θαη ζην ηνηρίν θαη εθείλν δεκηνπξγεί
ηεηξάγσλν. Γελ είλαη πεξηραξαθσκέλν γχξσ –γχξσ κε δηαρσξηζηηθά. Θαη εθείλν
εθεί δεκηνπξγεί ηεηξάγσλν. Αιιά ην ζρήκα «Ξ» ζηα θαηαζηήκαηα ηεο πιαηείαο ,
απηή ηη ζηηγκή ππάξρνπλ ζε ζρήκα «Ξ» πνπ έρνπλ βάιεη δηαρσξηζηηθά θαη λφηηα
θαη βφξεηα θαη δπηηθά ή αλαηνιηθά , δελ μέξσ . Ρν «Ξ» λα θχγεη. Κφλν λα κελ
δεκηνπξγνχλ ηεηξάγσλν.
Γήκαξρνο: Λα θχγεη ην «Ξ» λαη ζσζηά.
Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο: Όζνλ αθνξά κε ην Ξαξφξη αγαπεηέ πξφεδξε λα ζνπ
πσ δελ …ε πεξηνρή εθεί πάλσ ραξαθηεξίδεηαη κέρξη έλα νξηζκέλν ζεκείν πεξηνρή
natura, δελ θηάλνπκε θάησ, ζα ην ραξαθηεξίζνπκε ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο
λα ην πάκε ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο …ινηπφλ απφ εθεί θαη πέξα πηζηεχσ ηψξα
ην λα πεγαίλεη θάπνηνο λα βάδεη ην πξσί ηνπο ηζηνχο εθεί πέξα κε ηηο νκπξέιεο ,
ην βξάδπ λα πεγαίλεη ην λα ηηο θιείζεη ηηο νκπξέιεο εληάμεη πηζηεχσ φηη είλαη θαη
ζέκα δηθφ ηνπ θαη ηελ αηζζεηηθή πνπ πξέπεη λα έρεη θαη πίζσ απφ ην ρψξν πξέπεη
λα ηελ θιείζεη ηελ νκπξέια. Ρψξα εάλ βαξηέηαη λα θιείζεη ηελ νκπξέια ηη λα
θάλνπκε ηψξα , πηζηεχσ φηη δελ κπνξνχκε λα ην επηβάιινπκε θαη δελ κπνξνχκε
λα ην επηβάιινπκε ζε θαλέλα επηπιένλ ή πξέπεη λα ην πεξάζνπκε ζηνλ θαλνληζκφ
πιένλ γηα φινπο απηφ ην πξάγκα. Γελ κπνξεί λα πεγαίλεη ν άιινο λα βγάδεη ηελ
νκπξέια , ην θαηαιαβαίλεηο απηφ ην πξάγκα…φρη λα ηελ θιείλεη εζχ ζέιεηο λα ηελ
βγάδεη θηφιαο ηελ νκπξέια.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Δπραξηζηνχκε θ. Αληηδήκαξρε , Βαζίιε
ην ιφγν.
Ρζαξνύραο Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο εθπξόζσπνο ζπιιόγνπ ηδηνθηεηώλ
καδηθήο εζηίαζεο): Θαιεζπέξα, ζην ζέκα πνπ είπε ν θ. Απνζηνιάθνο, γηα ην «Ξ»
ην θαηαξγνχκε θαη αθήλνπκε ην ηεηξάγσλν λα κελ επηηξέπεηαη ηεηξάγσλν , ζηελ
πιαηεία ..
Γήκαξρνο: Γελ ην θαηαξγήζακε αθφκε …ηη ιέηε εζείο.
Ρζαξνύραο Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο εθπξόζσπνο ζπιιόγνπ ηδηνθηεηώλ
καδηθήο εζηίαζεο): Πηελ πιαηεία δελ ζα ππάξμεη πξφβιεκα ,
Γήκαξρνο: Λα ην αθήζνπκε ην «Ξ» δειαδή;
Ρζαξνύραο Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο ζπιιόγνπ ηδηνθηεηώλ καδηθήο εζηίαζεο):
Όρη.
Γήκαξρνο: Λα ην θαηαξγήζνπκε.
Ρζαξνύραο Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο ζπιιόγνπ ηδηνθηεηώλ καδηθήο εζηίαζεο):
Λαη λα κπνξνχκε λα θάλνπκε ην «Ξ» λα ζρεκαηίδνπκε ην «Ξ» ζηελ πιαηεία. Λαη
ζπκθσλψ, ην ηεηξάγσλν…λα ην ζέζσ αιιηψο.
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Λα κελ επηηξέπεηαη ηεηξάγσλν απηφ
ιέεη.
Ρζαξνύραο Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο ζπιιόγνπ ηδηνθηεηώλ καδηθήο εζηίαζεο):
Λα κελ επηηξέπεηαη ηεηξάγσλν. Πηνλ πεδφδξνκν φκσο πνπ είλαη ηα καγαδηά έρνπλ
θάηζα πξνο ηνλ πεδφδξνκν. Άξα έρνπκε έλαλ ηνίρν. Γεμηά αξηζηεξά βάδνπλ ρψξνπο
ηα καγαδηά άκα ην θιείζνπλ κπξνζηά
γίλεηαη νξζνγψλην
παξαιιειφγξακκν
…ηεηξάγσλν φπσο ην ζέιεηε …ζα επηηξέπεηαη απηφ; Γηα λα ην θαηαιάβσ ηψξα.
…γηα λα ην θαηαιάβσ ηψξα … είλαη ν ηνίρνο ηνπο ε θάηζα ηνπ καγαδηνχ ην carma
ν κπάκπεο ην ministri είλαη ν ηνίρνο ην θιείλνπλ δεμηά αξηζηεξά …βάδνπλ θαη
κπξνζηά έθιεηζε απηφ ην καγαδί….
Γήκαξρνο: Ρη λα θάλνπκε!
Ρζαξνύραο Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο ζπιιόγνπ ηδηνθηεηώλ καδηθήο εζηίαζεο):
Οσηάσ λα μέξνπκε. Ρη λα ηνπο πσ;
Γήκαξρνο: Ξξνηείλεηε εζείο ηη πξέπεη λα θάλνπκε εθεί , εζχ πξφηεηλε ηη πξέπεη λα
θάλνπκε ζηνλ πεδφδξνκν;
Ρζαξνύραο Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο ζπιιόγνπ ηδηνθηεηώλ καδηθήο εζηίαζεο):
Όρη φπσο είλαη αιιά λα έρνπκε δχν εμφδνπο. Δληάμεη λα ηνπο αθήζεηε.
Γήκαξρνο: Απηφ ιέκε.
Ρζαξνύραο Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο ζπιιόγνπ ηδηνθηεηώλ καδηθήο εζηίαζεο):
Ιέκε λα κελ γίλεη ηεηξάγσλν.
Γήκαξρνο: Ιέκε λα κελ είλαη ηεηξάγσλν ε, δελ είλαη ηεηξάγσλν γηαηί έρεη δχν
εμφδνπο. Ρη λα θάλνπκε δειαδή ηψξα …δελ κπνξεί λα θάλνπκε άιιν…
Ρζαξνύραο
Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο
ζπιιόγνπ
ηδηνθηεηώλ
καδηθήο
εζηίαζεο): Λα ην ζβήζνπκε ην ηεηξάγσλν.
Γήκαξρνο: Ρν ζβήζακε ην ηεηξάγσλν.
Ρζαξνύραο Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο ζπιιόγνπ ηδηνθηεηώλ καδηθήο εζηίαζεο):
φρη ην «Ξ» ζβήζακε.
Γήκαξρνο: ηεηξάγσλν δελ θάλνπκε Βαζίιε «Ξ» θάλεηε , ηεηξάγσλν δελ θάλνπκε.
Ρζαξνύραο Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο ζπιιόγνπ ηδηνθηεηώλ καδηθήο εζηίαζεο):
λα θάλνπκε ηεηξάγσλν…
Γήκαξρνο: φρη λα κελ θάλεηε ηεηξάγσλν δελ ζα ην θιείζεηε , «Ξ» ζα θάλεηε.
Ρζαξνύραο Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο ζπιιόγνπ ηδηνθηεηώλ καδηθήο εζηίαζεο):
Πηνλ πεδφδξνκν θάλνπλ ηεηξάγσλν ηα καγαδηά.
Γήκαξρνο: Α, εληάμεη ηψξα ζα ηα θιείζνπκε θαη απηά δειαδή.
Ρζαξνύραο Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο ζπιιόγνπ ηδηνθηεηώλ καδηθήο εζηίαζεο):
Λα αθήζνπλ δχν εμφδνπο.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): κπιέμακε ηα γξάκκαηα θαη ηα ζρήκαηα…
Γήκαξρνο: Έρεη δίθην αιιά πεξηκέλσ φκσο απφ ηνλ πξφεδξν λα θάλεη πξφηαζε γηα
ηα καγαδηά.
Ρζαξνύραο Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο ζπιιόγνπ ηδηνθηεηώλ καδηθήο εζηίαζεο):
Γελ κπνξεί λα πξνηείλσ εγψ.
Γήκαξρνο: Γηα απηφ ή Ξ ή ηεηξάγσλν θαη λα ην βιέπεη ε ηερληθή ππεξεζία γηα
απηφ ηα έρνπκε θαη ηα δχν …ή «Ξ» ή ηεηξάγσλν θαη ζα δνχκε.
Αξγπξόπνπινο Ξαλαγηώηεο: Ρηο άδεηεο ηηο δίλεη ε ηερληθή ππεξεζία , φηαλ
ινηπφλ ε ηερληθή ππεξεζία δηαπηζηψζεη φηη εθεί ρξεηάδεηαη λα γίλεη «Ξ» ζα γίλεη
«Ξ» ηεηξάγσλν ην βάιακε δηαδεπθηηθά. Γηαηί πεηξάδεη δειαδή λα ζβήζνπκε ην έλα
απφ ηα δχν; Αθήζηε ην φπσο ην είρε ε εηζήγεζε. Δίλαη κειεηεκέλνο ν θαλνληζκφο
είλαη κειεηεκέλνο δελ ην θέξακε έηζη. Ρψξα αθνχ ιέκε ηηο άδεηεο ηηο ρνξεγεί ε
ηερληθή ππεξεζία …ε ηερληθή ππεξεζία ζα δηαπηζηψζεη φηη δελ πξέπεη εθεί λα
γίλεη ηεηξάγσλν ε, δελ ζα ζε δψζεη άδεηα ζα ζνπ πεη κελ έρεηο ηεηξάγσλν.
Γήκαξρνο: Κελ ην θιείζεηο κελ θάλεηο …
Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο : εθηφο κηθξνθψλνπ
Γήκαξρνο: Θα κείλεη έηζη , ζε θακία φκσο πεξίπησζε δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ
πεξηραξαθσκέλεο πεξηνρέο κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, δειαδή θεχγεη « δειαδή λα
κε δεκηνπξγνχλ ζρήκα <<Ξ>> ή <<ηεηξάγσλν>> θαη λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
γηα λα δηαρσξίδνπλ ηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν κε άιινλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ
δελ παξαρσξείηαη, …].
Αξγπξόπνπινο Ξαλαγηώηεο: εθηφο κηθξνθψλνπ
Γήκαξρνο: Φεχγεη δελ ην δίλνπκε , απνθαζίδνπκε ζήκεξα δελ γίλεηαη , θεχγεη
θαη ηα δχν
, θεχγεη φιν θαη ην βιέπνπκε.
«λα κελ δεκηνπξγνχληαη
πεξηραξαθσκέλεο πεξηνρέο κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο…] θαη εθεί ζα ην δεη θαη ζα πεη
ε ππεξεζία θαη ζα πεη δελ είλαη πεξηραξαθσκέλεο πεξηνρέο ζε θάζε έλα καγαδί.
……………….εθηφο κηθξνθψλνπ…………
Γήκαξρνο: γηα φια.
……………….εθηφο κηθξνθψλνπ…………
Γήκαξρνο: φρη δελ ζα θάλνπκε θαλέλα «Ξ» αθξηβψο ηη ιέεη ν παιηφο θαλνληζκφο
θαη απηφ ζα γίλεη. Θαλέλα , ηίπνηα, φηη ιέεη , φπσο ιέεη ε δηάηαμε ηνπ παιηνχ
θαλνληζκνχ απηφ ζα απνθαζίζνπκε. Θαλέλα καγαδί , δελ ζα θάλνπκε ηεηξάγσλα
, δελ ζα θάλνπκε ζε θαλέλα καγαδί ηεηξάγσλα.
……………….εθηφο κηθξνθψλνπ…………
Γήκαξρνο : λα ην δνχκε ε ηερληθή ππεξεζία απφ κφλε ηεο , άξζξν ηνπ παιηνχ
θαλνληζκνχ είλαη Γηάλλε, ηνπ παιηνχ θαλνληζκνχ άξζξν είλαη , γηα λα ην δνχκε
κε ηελ ηερληθή ππεξεζία λα ην δνχκε πσο ζα ην θάλνπκε απηά ηα δηαρσξηζηηθά.
Γηαηί δηαρσξηζηηθά πξέπεη λα βγεη άδεηα, ηελ νπνία δελ κπνξεί λα ηελ βγάιεηε.
Θέιεηε λα έρεηε θαη λα ππάξμεη κηα ζπλελλφεζε ; Αλ δελ ζπλελλνεζείηε δελ ζα
βγάιεη θαλείο ηέηνηα.
Ρζαξνύραο
Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο
ζπιιόγνπ
ηδηνθηεηώλ
καδηθήο
εζηίαζεο): Δίρακε πεη απφ εζάο λα καο πείηε ηη ζα θάλνπκε.
Γήκαξρνο: Απηφ ιέσ ηψξα. Ρν ιέεη ν θαλνληζκφο παηδηά ζε άιιν άξζξν ην ιέεη
πην πέξα , ην ιέεη ν θαλνληζκφο κε βάζε ηελ πνιενδνκία θαη ηελ ηερληθή
ππεξεζία ην παξαρσξνχκε… αιιά πξέπεη «Ξ» ή ηεηξάγσλν θαη λα κελ είλαη
πεξηραξαθσκέλν…έηζη γηα λα θαιχςεη φια ηα καγαδηά,
……………….εθηφο κηθξνθψλνπ…………
Ρζαξνύραο
Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο
ζπιιόγνπ
ηδηνθηεηώλ
καδηθήο
εζηίαζεο): Νπφηε ην αθήλνπκε σο έρεη.
Γήκαξρνο: Κέλεη σο έρεη ν παιηφο θαλνληζκφο.
Ρζαξνύραο
Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο
ζπιιόγνπ
ηδηνθηεηώλ
καδηθήο
εζηίαζεο):
Θαη λα ξσηήζσ θάηη. Θα αθήζνπκε γχξσ –γχξσ απφ ηελ πιαηεία
εηζφδνπο λα πεξλάλε ηα αζζελνθφξα,
ζηελ είζνδν πνπ είλαη ηψξα
Δπαγγειηζηξίαο, εδψ ζηε γσλία, ζα βάινπκε θνισλάθηα ή ζα παξθάξνπλ ηα
απηνθίλεηα ζπλέρεηα ; Ρν ιέκε ηνπιάρηζηνλ κηα δεθαεηία.
Γήκαξρνο: Δθηφο απφ θνισλάθηα ζα βάινπκε θαη δαξληηληέξεο λα κελ βγαίλεη
θαλέλα θαηάζηεκα έμσ , λα ζην πσ ηψξα γηα λα ην γξάθνπλε …φρη δελ ιέσ εγψ
απηφ ην επεθηείλσ, ζα βάινπκε θαη θνισλάθηα ζα βάινπκε θαη δαξληηληέξεο ,ζα
νξηνζεηήζνπκε λα κελ βγαίλεη θαζφινπ θακία θαξέθια έμσ ζηνλ ειεχζεξν ρψξν.
Θα ην θάλνπκε απηφ. Απηφ ζα ην θάλνπκε . Απηφ ζα θάλνπκε γηα απηφ θαη ην
θηηάμακε έηζη γηα λα μέξεηε.
Αξγπξόπνπινο Ξαλαγηώηεο: πάξρεη θαη ε ιχζε ηεο Ρξίπνιεο …ηνπ θάγθεινπ.
Άκα θάπνηνη δελ ζέινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ …άκα δελ αθήζνπλ ηνπο πεδνχο δελ
νη άιινη ηξαβάλε ηηο θαξέθιεο …βάδνπκε έλα θαγθειάθη θαη πάλε ζπίηηα ηνπο φινη.
Θάζνληαη εθεί θαη φπνηνο δελ ζέιεη λα έρεη καγαδί δελ πεηξάδεη , αο πάεη ζε άιιε
πεξηνρή λα θάλεη καγαδί.
Δκείο δελ θηηάρλνπκε ηελ πφιε γηα ηα καγαδηά.
Φηηάρλνπκε ηελ πφιε θαη γηα ηα καγαδηά θαη γηα …
Ρζαξνύραο
Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο
ζπιιόγνπ
ηδηνθηεηώλ
καδηθήο
εζηίαζεο):
Αλ γίλεη θάηη δελ ζα κπνξεί λα εηζέιζεη ην αζζελνθφξν θαη ην
ππξνζβεζηηθφ φρεκα ζηελ πιαηεία. Απηφ είπα εγψ.
………………………………………ηαπηφρξνλνη κε θαηαλνεηνί δηάινγνη……………………….
Γήκαξρνο: Ξάλησο ε δεκνηηθή αξρή δελ ηα έβαιε ηα θνισλάθηα γηα λα ζπδεηάκε
ηψξα κε ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο… ηψξα λα ζπδεηάκε. Γηαηί είπε ν Ιεβεληάθεο κε
ηξεηο αζηπλνκηθνχο δελ κπνξεί λα ην ειέγμνπκε. Ξξέπεη θαη εζείο λα ην ειέγμεηε

[14]

ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
Ρζαξνύραο
Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο
ζπιιόγνπ
ηδηνθηεηώλ
καδηθήο
εζηίαζεο):
Πχκθσλνη καδεπηήθακε δπν ηξεηο θνξέο εδψ θ. Γήκαξρε θαη ηα
είπακε. Θαη ζπκθσλήζακε. Θάηη άιιν ηψξα κε ηηο ζηνέο , θαιψο ή θαθψο
θαηαξγεζήθαλ,
Γήκαξρνο: θαιψο.
Ρζαξνύραο
Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο
ζπιιόγνπ
ηδηνθηεηώλ
καδηθήο
εζηίαζεο):
θαιψο , θαθψο ην είπαηε θαη εζείο φηη κεξηθά καγαδηά
δηαθσλνχζαλε. Θα είλαη νκνηφκνξθε ε ζηνά ζα βαθηνχλε ζα γίλεη θάηη;
Γήκαξρνο: Αξγφηεξα , εζείο δελ ηηο βάςαηε ηηο ζηνέο θαλείο ζαο , παξά κφλν
βάδαηε ηηο θαξέθιεο . Αξγφηεξα ζα ην δνχκε.
Ρζαξνύραο
Βαζίιεηνο(εθπξόζσπνο
ζπιιόγνπ
ηδηνθηεηώλ
καδηθήο
εζηίαζεο):
Θα είλαη νκνηφκνξθα νη ζηνέο γηα λα πεξλάεη απφ θάησ ν θφζκνο
πνπ ζα έρεη ε Ππάξηε… έρεηε ζθεθηεί θάηη λα θάλεηε γηα ηηο ζηνέο ;
Αξγπξόπνπινο Ξαλαγηώηεο: Δίπα πξνεγνπκέλσο δελ μέξσ αλ ήζνπλ κέζα αλ
ην άθνπζεο….
Γήκαξρνο: Ζ ππεξεζία καο ε ηερληθή ζα θνηηάμεη λα θάλεη κηα κειέηε . Ζ
αξρηηεθηνληθή …
Αξγπξόπνπινο Ξαλαγηώηεο: Θαηαξρήλ πξέπεη λα βξνχκε πσο ήηαλ νη ζηνέο κε
ηνλ Γεσξγηάδε κε θάπνηνπο άιινπο πνπ έρνπλ ηηο γθξαβνχξεο ηεο Αξραίαο
Ππάξηεο, λα δνχκε πσο αθξηβψο ήηαλ νη ζηνέο ζηελ παιηά ηνπο κνξθή . Δθεί
ινηπφλ φπνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε παξέκβαζε, λνκίδσ επάλσ ζηε Γθνξηζνιφγνπ
νη πεξηζζφηεξεο θνιψλεο είλαη πέηξηλεο. Δθεί ινηπφλ κπνξνχκε θάπνηεο πνπ δελ
είλαη πέηξηλεο λα ηηο επελδχζνπκε . Γειαδή φζεο είλαη ζνβαηηζκέλεο κπνξνχκε λα
ηηο επελδχζνπκε. Λα ην αλαιάβεη ν δήκνο απηφ , γηαηί αλ πεξηκέλνπκε απφ ηνπο
ηδηψηεο δελ πηζηεχσ φηη ζα θάλνπλ θάηη. Ξξψηα φκσο ρξεηάδεηαη θαλνληζκφο γηα
απηφ . Ξξέπεη θάηη λα θάλνπκε θαη έηζη ζα θηηάμνπκε κηα επηηξνπή , έρεη μεθηλήζεη
ήδε ε επηηξνπή ε νπνία ζα καο δψζεη ην ζηίγκα πσο αθξηβψο ζα γίλεη ε πφιε ζε
ιίγν θαηξφ…ζε έλα ρξφλν ζε δχν …φπνηε κπνξέζεη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ινηπφλ ζπλάδειθνη ε ζπδήηεζε
νινθιεξψζεθε θ. Θoλίδε έρεηε δεηήζεη;
Θνλίδεο Γεώξγηνο: Θέισ λα πσ κηα θνπβέληα θαη εγψ , ηη ζηηγκή πνπ
δηακνξθψλεηαη ν θαλνληζκφο θάπνηα πξάγκαηα πνπ έρσ παξαηεξήζεη ζηελ πφιε ,
έρσ δεη πνιπθαηνηθίεο θαηλνχξγηεο νηθνδνκέο , νη νπνίεο έρνπλ γχξσ –γχξσ πέληε
, έμη, επηά θαη νθηψ παξθηλγθ . Ξηζηεχσ φηη απηφ , έηζη κπξάβν , δελ ζα πξέπεη λα
είλαη ζνβαξφ , ζα έπξεπε ε πνιπθαηνηθία λα έρεη κφλν κία είζνδν γηα έλα
παξθηλγθ γηαηί εκείο πιεξψλνπκε ηέιε γηα λα κπνξνχκε λα παξθάξνπκε, δελ
κπνξνχκε λα παξθάξνπκε. Έλα απηφ θαη δεχηεξνλ ηη ζηηγκή πνπ θ. Αληηδήκαξρε
πνπ δηακνξθψλνπκε ηνλ θαλνληζκφ λα δηακνξθψζεηε θαη ηνλ θαλνληζκφ γηα ηηο
πνιπθαηνηθίεο γηα ηνπο ξέθηεο, είκαζηε ζηε Ππάξηε ηνπ 2016 θαη δελ κπνξνχκε
λα πεξάζνπκε πεδνδξφκηα γηαηί πέθηνπλ νη ξέθηεο απφ πάλσ. Λα ζπκκνξθσζνχλ
νη πνιπθαηνηθίεο λα βάινπλ ηα λεξά λα βγαίλνπλ ζην πεδνδξφκην , λα ην βάιεηε
απηφ.
Γήκαξρνο: Δίλαη πνιενδνκηθή παξάβαζε απηφ.
Θνλίδεο Γεώξγηνο: Γελ μέξσ αλ είλαη …αλ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε εληάμεη.
Δγψ ζηεξίδσ ην θαηλνχξγην κέηξν θαη ζπκθσλψ κε απηφ λα κπνξνχλε λα
θπθινθνξνχλε ζηελ πφιε κε ηηο γπλαίθεο καο θαη κε ηα παηδηά καο. Γηαηί δελ
κπνξνχκε ην θαινθαίξη πεγαίλνπκε …. ν έλαο πίζσ ζηνλ άιινλ.
Δπραξηζηψ
πνιχ.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Δπραξηζηνχκε θχξηε Θνλίδε. Θάπνηνο
άιινο ζπλάδειθνο; Θχξηε Γήκαξρε ζέιεηε λα πείηε θάηη;
Γήκαξρνο: Λα ηειεηψζνπκε, εκείο παξνπζηάζακε απηφ ηνλ
επειπηζηνχκε θαη είπακε ζε απηφ ηνλ θαλνληζκφ λα έρνπλ ζέζε
νη πεδνί, γη’ απηφ είπακε θαη γηα ηηο θακάξεο, γη’ απηφ είπακε
θάπσο ηνπο πεδφδξνκνπο, ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο γηα
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θαλνληζκφ, γηαηί
θαη νη πνιίηεο θαη
λα ελνπνηήζνπκε
λα κπνξνχλ λα

ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
θπθινθνξνχλ, ζεσξνχκε φηη είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη θαινχκε λα
ςεθηζηεί.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ινηπφλ επί ηεο ςεθνθνξίαο. Πηαχξν; Ν
θχξηνο Θαξκνίξεο έθπγε, ηζρχεη απηφ πνπ είπε;
Γήκαξρνο: Όρη, δελ είλαη εδψ.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Δληάμεη. Ινηπφλ, θχξηε Θνπκνπλδνχξν
είπαηε λαη έηζη;
Γήκαξρνο: Όρη, είπε φρη
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ν θχξηνο Ιεβεληάθεο;
Γήκαξρνο: Ξέζηε ην άκα είλαη, αιιάρηε ην.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ωξαία, νπφηε θαηά πιεηνςεθία, ε
κείδνλα … νη πξφεδξνη … ςεθίδεηε; Ξεξηθιή; … Ιέγε δπλαηά γηα λα ηα γξάςεη.
Γήκαξρνο: Θαηά εβδνκήληα πέληε ηα εθαηφ, ε;
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ινηπφλ θαη ε θπξία Ξξφεδξνο. Ρν
επφκελν ζέκα.
Κε βάζε ηα παξαπάλσ ν Ξξφεδξνο θάιεζε ην Γ.Π. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ρν Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ:
 ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία,

ηελ αξηζ. 9/24-02-2016 (ΑΓΑ : ΩΠ25Ω1Λ-ΠΣΟ)απφθαζε ηεο επηηξνπήο
πνηφηεηαο δσήο
 ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε (ε νπνία έρεη απνκαγλεηνθσλεζεί )

Απνθαζίδεη: θαηά πιεηνςεθία
ΤΖΦΗΕΔΗ ηνλ θαλνληζκό γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νδώλ, πιαηεηώλ
θαη ινηπώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο σο θαησηέξσ:

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ
Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν & Πθνπόο ηνπ Θαλνληζκνύ
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη ε ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ &
θαλφλσλ, γηα ηε ρξήζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ
Ππάξηεο, νη νπνίνη ζα δεζκεχνπλ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη ηνπο ρξήζηεο
θαη εθκεηαιιεπηέο απηψλ.


Θνηλφρξεζηνη ρψξνη είλαη νη θάζε είδνπο δξφκνη, πιαηείεο, άιζε θαη γεληθά νη
πξννξηδφκελνη γηα θνηλή ρξήζε ειεχζεξνη ρψξνη, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηνπ νηθηζκνχ ή έρνπλ ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε κε
νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν.


Γξφκνη είλαη νη θνηλφρξεζηεο εθηάζεηο, πνπ εμππεξεηνχλ θπξίσο ηηο αλάγθεο
θπθινθνξίαο.



Ξεδφδξνκνη είλαη νη δξφκνη πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία ησλ πεδψλ.

Πθνπόο ηνπ Θαλνληζκνχ απηνχ είλαη:


Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ
επηζθεπηψλ.



Ζ βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο εηθφλαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ.



Ζ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο θίλεζεο ησλ πεδψλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο θαζψο θαη ησλ Αηφκσλ κε εηδηθέο Αλάγθεο (ΑΚΔΑ) θαη ησλ επάισησλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ(ειηθησκέλνη, παηδηά, ζπλνδνί βξεθηθψλ ακαμηδίσλ, θιπ).



Ζ

απξφζθνπηε

πξφζβαζε

νρεκάησλ

έθηαθηεο

αλάγθεο

(αζζελνθφξα,

ππξνζβεζηηθά θ.ι.π.)
Άξζξν 2ν : Λνκηθό Ξιαίζην
Ν παξφλ Θαλνληζκφο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ
Λ.3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ & Θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ 114/Α΄/8-62006) θαη ηεο παξαγξάθνπ 1.Β.v. ηνπ άξζξνπ 73 «Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο Αξκνδηφηεηεο» ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87Α'/07-06-2010): «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» θαη
απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη ηζρχ νπζηαζηηθνχ λφκνπ.
Γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ ιήθζεθαλ ππφςε :


Ρν Β.Γ. 24-9/20-10-1958 «Ξεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ λφκνπ
ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ».



Ν Λ.1080/1980 (ΦΔΘ 246/Α΄/1980) «Ξεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο
δηαηάμεσλ

ηηλψλ

ηεο

πεξί

ησλ

πξνζφδσλ

ησλ

Νξγαληζκψλ

Ρνπηθήο

Απηνδηνηθήζεσο Λνκνζεζίαο θαη άιισλ ηηλψλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ».


Ν Λ. 1337/1983 (ΦΔΘ 33/Α΄/14-03-1983)



Ν Λ.1416/1984 (ΦΔΘ 18/Α΄/1984).



Ν Λ.1828/1989 (ΦΔΘ 2/Α΄/1989).



Ν Λ.1900/1990 (ΦΔΘ 125/Α΄/1990).



Ν Λ.2696/99 «Θχξσζε Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο» άξζξα 34,47 & 48.



Ν Λ.3542/2007 (ΦΔΘ 50Α'/02-03-2007) κε ζέκα «Ρξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ
ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο (θσδ. λ.2696/1999, ΦΔΘ 57/Α')».



Ζ ππ΄αξηζ.6952/16-3-2011(ΦΔΘ 420/Β΄/16-3-11) ΘΑ.
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)


Ζ

ππ΄αξηζ.

52716/20-11-2001

(ΦΔΘ

1663/Β΄/13-10-2001)

απφθαζε

πνπξγνχ ΞΔΣΩΓΔ.


Ρνπ Λ. 1577/85 (ΦΔΘ 210/Α΄/18-12-1985)



Ν

Λ.4067/2012

(ΦΔΘ

79/Α΄/9-4-2012)

«Λένο

Γεληθφο

Νηθνδνκηθφο

Θαλνληζκφο».


Ζ Α 3046/304/89 (ΦΔΘ 59/ Γ΄/03-02-1989) «Θηηξηνδνκηθφο Θαλνληζκφο»



Ζ

Α

49977/3068/89

(ΦΔΘ

535/Β΄/30-06-1989)

Ρξνπνπνίεζε

ηεο

ππ΄αξηζ.3046/304/89 απφθαζεο «Θηηξηνδνκηθφο Θαλνληζκφο»


Ν Λ.2218/1994.



Ν Λ.3254/2004 (ΦΔΘ 137/Α΄/2004).



Ν Λ.1043/1980 (ΦΔΘ 87Α'/16-04-1980) «Ξεξί ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξψζεσο
θαη αληηθαηαζηάζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ ηεο "πεξί αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ
πνιέκνπ ηζρπνχζεο λνκνζεζίαο"».



Ν Αζηηθφο Θψδηθαο θαη ηδηαίηεξα ηα άξζξα 967,968, 970



Ξνηληθφο θψδηθαο άξζξν 292 θαη 458.



Λ.4257/14 (ΦΔΘ 93 Α/14-04-2014) : Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο
πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.



Ν Λ.2323/1995 (ΦΔΘ 145Α'/13-07-1995) κε ζέκα «παίζξην Δκπφξην θαη
άιιεο δηαηάμεηο».



Ν

Λ.3190/2003

(ΦΔΘ

249Α'/30-10-2003)

κε

ζέκα

«Ρξνπνπνίεζε

ηνπ

Λ.2323/1995 "παίζξην Δκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο" θαη άιιεο δηαηάμεηο».


Ν

Λ.4264/2014

(ΦΔΘ

118/Α΄/15-05-2014):

Άζθεζε

εκπνξηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ εθηφο θαηαζηήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο.


Ν Λ. 1512/1985



Ζ Απφθαζε ΞΔΣΩΓΔ Γ4α/Φ.201/1791/1998



Ζ Δγθχθιηνο 85195/55/2000 (ΑΚΔΑ).



Ζ Απφθαζε ΞΔΣΩΓΔ 52488/2002 ζε εθηέιεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Λ.
2831/2000.



Ρεο Απφθαζεο 3447/2007 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.



.Γ. Αηβ/8577/1983 (ΦΔΘ 526/Β/1983).



Ζ ππ' αξηζ. νηθ.7588/12-02-2004 απφθαζε θππνπξγνχ ΞΔΣΩΓΔ (ΦΔΘ 372Β'/
24-02-2004) κε ζέκα «Ππκπιήξσζε ηεο νηθ.52716/20-11-2001 απφθαζεο
πεξί θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ
νηθηζκνχ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα νηθνδνκήο», θαζψο θαη ε εγθχθιηνο
12/2002 ηνπ ΞΔΣΩΓΔ κε αξηζκ. Ξξση.56990/28-3-2002.



Ζ Δγθχθιηνο 12/2012 ηνπ ΞΔΘΑ κε αξηζ. πξση. νηθ.63661/20-12-12 θαη ζέκα
« Αλαθνίλσζε ηεο Απνθ-63234/19-12-12 ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ ΞΔΘΑ "
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
'Δγθξηζε Ρεχρνπο Ρερληθψλ Νδεγηψλ Δθαξκνγήο ηνπ Λένπ Νηθνδνκηθνχ
Θαλνληζκνχ (ΛΝΘ Λ-4067/12)"».


Ρν Ρεχρνο Ρερληθψλ Νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Λ.4067/12 (Λ.Ν.Θ.), πνπ
εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. πξση. νηθ.63234/19-12-2012 απφθαζε
Αλαπιεξσηή πνπξγνχ ΞΔΘΑ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο.



Ζ ππ' αξηζ. 1 γ/ΓΞ/νηθ.96967/08-10-2012 (ΦΔΘ 2718/Β'/08-10-2012)
απφθαζε πνπξγνχ γείαο κε ζέκα «γεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο
ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».



Ν Λ. 4203/2013, άξζξν 15 «Οπζκίζεηο ζεκάησλ Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ
Δλέξγεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»



Ζ ΘΑ 725/23/5-1-2012 (ΦΔΘ5/β’/2012), πεξί δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο
Γηθαησκάησλ Γηέιεπζεο Γηθηχσλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ.



Ν ππ΄ αξηζκ. 528/075/23-6-2009 θαλνληζκφο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο
Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ (ΦΔΘ β’/1375/10-7-2009) πεξί
θαζνξηζκνχ ησλ ηειψλ Γηέιεπζεο , ησλ Ρειψλ Σξήζεο Γηθαησκάησλ Γηέιεπζεο
θαη ηνπ χςνπο ησλ Δγγπήζεσλ Θαιήο Δθηέιεζεο ησλ Δξγαζηψλ Γηέιεπζεο γηα
φιε ηελ Διιάδα.



Ν Λ.4257/2014 (ΦΔΘ Α’/93/14-4-2014) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο
πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ».



θάζε άιιε δηάηαμε ζε ηζρχ πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.

Άξζξν 3ν : Νξηζκόο Θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ
Πχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 39 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λένπ Νηθνδνκηθνχ Θαλνληζκνχ
(Λ. 4067/2012 - ΦΔΘ 79Α'/09-04-2012) «Κνηλόρξεζηνη ρώξνη είλαη νη θνηλήο
ρξήζεο ειεύζεξνη ρώξνη, πνπ θαζνξίδνληαη από ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθό ζρέδην
ή έρνπλ ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε κε νπνηνλδήπνηε λόκηκν ηξόπν».
Δπίζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 967 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα «Πξάγκαηα θνηλήο ρξήζεο
είλαη ηδίσο ηα λεξά κε ειεύζεξε θαη αέλαε ξνή, νη δξόκνη, νη πιαηείεο, νη γηαινί, ηα
ιηκάληα θαη νη όξκνη, νη όρζεο πιεύζηκσλ πνηακώλ, νη κεγάιεο ιίκλεο θαη νη όρζεο
ηνπο».
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 «Θνηλφρξεζηνη Σψξνη κέζα ζε
εγθεθξηκέλα ζρέδηα πφιεσλ» ηνπ Λ.1337/1983 (ΦΔΘ 33Α'/14-03-1983) «ηδησηηθνί
δξόκνη, πιαηείεο θαη ινηπνί ρώξνη θνηλήο ρξήζεσο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί κε
νπνηνδήπνηε ηξόπν, έζησ θαη θαηά παξάβαζε ησλ θεηκέλσλ πνιενδνκηθώλ
δηαηάμεσλ, θαη πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε εγθεθξηκέλα ζρέδηα πόιεσλ, ζεσξνύληαη
σο θνηλόρξεζηνη ρώξνη πνπ αλήθνπλ ζηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλόηεηα. Γηα ηνπο
ρώξνπο απηνύο δελ νθείιεηαη θακία απνδεκίσζε. Σε πεξίπησζε όκσο πνπ νη ρώξνη
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
απηνί θαηαξγνύληαη κε ην ζρέδην πόιεσο, πξνζθπξώλνληαη θαηά ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο».
Πηελ

παξάγξαθν

1

ηνπ

άξζξνπ

13

ηνπ

Β.Γ/ηνο

ηεο

24-09-1958

«Ξεξί

θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ
πξνζφδσλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ 171Α'/20-10-1958), φπσο απηφ
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ.1080/1980 (ΦΔΘ 246Α'/22-10-1980)
νξίδεηαη φηη: «1. Δπηηξέπεηαη ε ππέξ δήκνπ ή θνηλόηεηνο επηβνιή ηέινπο εηο βάξνο
ησλ ρξεζηκνπνηνύλησλ δηαξθώο ή πξνζθαίξσο πεδνδξόκηα, νδνύο, πιαηείαο θαη ελ
γέλεη θνηλνρξήζηνπο ρώξνπο θαη ην ππέδαθνο απηώλ. Ωο θνηλόρξεζηνο ρώξνο δηα
ηελ εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο λνείηαη θαη ην δάπεδνλ ρώξσλ
κεηαμύ

ηεο

ζέζεσο

ησλ

πξνζόςεσλ

ησλ

ηζνγείσλ

νηθνδνκώλ

θαη

ησλ

εγθεθξηκέλσλ νηθνδνκηθώλ γξακκώλ (ζηναί θαη ην ππέδαθνο απηώλ σο θαη
απνηκήζεηο γσληώλ νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ), απνηεινύλησλ ησλ ρώξσλ ηνύησλ
πξνεθηάζεηο πεδνδξνκίσλ θαη αθεζέλησλ εηο θνηλήλ ρξήζηλ».
Θαηά ην άξζξν 970 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα «Σε θνηλόρξεζηα πξάγκαηα κπνξνύλ λα
απνθηεζνύλ κε παξαρώξεζε ηεο αξρήο θαηά ηνπο όξνπο ηνπ λόκνπ ηδηαίηεξα
ηδησηηθά δηθαηώκαηα εθόζνλ κε ηα δηθαηώκαηα απηά εμππεξεηείηαη ή δελ αλαηξείηαη
ε θνηλή ρξήζε».
Άξζξν 4ν : Αξκνδηόηεηεο
Δθηφο ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο, θακία άιιε αξρή ή λνκηθφ πξφζσπν ή ίδξπκα δελ έρεη
αξκνδηφηεηα λα εθδίδεη άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζην
Γήκν Ππάξηεο ή έρνπλ παξαρσξεζεί ζ’ απηφλ γηα εθκεηάιιεπζε.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο αλαηίζεληαη νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
α) Ν Γήκαξρνο ρνξεγεί ζχκθσλα κε ην Λφκν φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο, εληφο
15 εκεξψλ απφ ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ πξναπαηηνχκελσλ θαηά πεξίπησζε
εγθξίζεσλ.
β) Ζ Γεκνηηθή Αζηπλνκία ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη
δεηεί

ηε

ζπλδξνκή

θάζε

άιιεο

Γεκφζηαο

Αξρήο

πνπ

έρεη

νπνηαδήπνηε

ζπλαξκνδηφηεηα, εηζεγείηαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο πξνζσξηλήο θαηάιεςεο
θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ή δηαθνπήο θαη παξεκπφδηζεο θπθινθνξίαο.
γ) Ζ Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ εηζεγείηαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο
ηνπνζέηεζεο ζθηαδίσλ θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο .
δ) Ζ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο επηιχεη θάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ
εθαξκνγή απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ θαη παξαπέκπεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζέκαηα
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαδηαηχπσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ.
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
Άξζξν 5ν : Γεληθέο αξρέο
1. Πηηο πιαηείεο θαη ζηνπο πεδφδξνκνπο εμαζθαιίδνληαη δηάδξνκνη γηα ηελ
ειεχζεξε θίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ
3,70 κ. Νη ελ ιφγσ δηάδξνκνη ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνη θαη θαζ' χςνο, ψζηε λα
κε δπζρεξαίλεηαη ε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ.
2. Πηα πεδνδξφκηα εμαζθαιίδεηαη ειεχζεξνο ρψξνο γηα ηελ θίλεζε ησλ πεδψλ,
πιάηνπο 1,50 κ ηνπιάρηζηνλ, ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη ζε απηφ ζηχινη
θσηηζκνχ, δέλδξα, ζήκαηα θπθινθνξίαο θαη γεληθά παληφο είδνπο κφληκα εκπφδηα
θαη κεηά απφ δηαηχπσζε γλψκεο ηεο ΔΙΑΠ.
3. Λα κελ εκπνδίδεηαη ε αλάδεημε θαη ε πξνβνιή ησλ κλεκείσλ ηεο πφιεο.
5. Απαγνξεχεηαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε ρψξνπο πξαζίλνπ θαη ζε
παηδηθέο ραξέο.
6. Ν παξαρσξνχκελνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο, θαζνξίδεηαη θαη νξηνζεηείηαη απφ ηε
Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ κε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
(ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ, ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο) θαη εθπξνζψπνπ ηεο
Γεκνηηθήο

ή

Ρνπηθήο

Θνηλφηεηαο.

Θάζε

θαηάιεςε

εθηφο

ησλ

νξίσλ

ηνπ

παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ ζεσξείηαη απζαίξεηε θαη ηελ επζχλε θέξεη ν ππεχζπλνο
ηνπ θαηαζηήκαηνο.
7. Γελ επηηξέπεηαη θακία παξέκβαζε πνπ λα εκπνδίδεη ηελ απξφζθνπηε θαη
ειεχζεξε ρξήζε ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν Γήκνο ζηνλ
θνηλφρξεζην ρψξν.
8. Ζ ζθίαζε ησλ ρψξσλ ζα γίλεηαη, είηε κε ηελ ηνπνζέηεζε ηέληαο ζηελ φςε ηνπ
θηηξίνπ, κε κνλφρξσκν ηεληφπαλν αλνηρηνχ ρξψκαηνο, ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 3κ
απφ ην έδαθνο θαη ρσξίο θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα, είηε κε νκπξέιεο ηδίνπ
ρξψκαηνο πνπ ζα θαιχπηνπλ επηθάλεηα ην πνιχ ίζε κε απηή ηνπ παξαρσξνχκελνπ
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ρσξίο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα είηε κε εηδηθέο θαηαζθεπέο
κεηά απφ εηζήγεζε ησλ Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
9. Γελ επηηξέπεηαη θακία κφληκε θαηαζθεπή ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην
ρψξν (ππνζηπιψκαηα, θαζίζκαηα, δαξληηληέξεο θ.η.ι.). Απαγνξεχεηαη επίζεο ε
ηνπνζέηεζε

ζηνηρείσλ

εμνπιηζκνχ

(κπαξ,

ςπγείσλ,

ςπθηψλ,

πηαηνζεθψλ,

κνλάδσλ ςχμεο, θ.ιπ).
10. Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ είλαη επζχλε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ
θαηαζηήκαηνο.
11. Γελ επηηξέπνληαη νη κφληκεο θαηαζθεπέο γηα ηνπνζέηεζε ζπζθεπψλ πξνβνιήο
θαη ηειενξάζεσλ ζε θνηλφρξεζην ρψξν.
12.

Γηα ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ απφ ην Γήκν θαη απφ ΛΞΓΓ κπνξεί λα

δεζκεχεηαη

έλα

κέξνο

ή

ην

ζχλνιν

ησλ

παξαρσξεζέλησλ

θαηαζηεκαηάξρεο ρσξίο ππνρξέσζε απνδεκίσζεο πξνο απηνχο.
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ρψξσλ

ζηνπο

ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
Δπίζεο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε εθδειψζεσλ Ξνιηηηζηηθψλ – Αζιεηηθψλ –
Θνηλσληθψλ θνξέσλ θ.ι.π. κε ην Γήκν ή ΛΞΓΓ ηνπ Γήκνπ, δχλαηαη λα δεζκεχεηαη
έσο κία εκέξα θαη΄ έηνο, κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαρσξεζέλησλ ρψξσλ ζηνπο
θαηαζηεκαηάξρεο ρσξίο ππνρξέσζε απνδεκίσζεο πξνο απηνχο, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Γεκνηηθήο ή Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο θαη ζχκθσλε γλψκε
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
13.

Γηα

ηελ

δηνξγάλσζε

εθδειψζεσλ

απφ

Ξνιηηηζηηθνχο

–Αζιεηηθνχο

–

Θνηλσληθνχο θνξείο θιπ, δχλαηαη λα παξαρσξνχληαη ηα ηκήκαηα ησλ πιαηεηψλ
πνπ δελ έρνπλ παξαρσξεζεί ζε θαηαζηήκαηα.
14. Ζ δηαγξακκαηηθή νξηνζέηεζε ηνπ παξαρσξνπκέλνπ ρψξνπ δηελεξγείηαη απφ
αξκφδηα επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ππαιιήινπο ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ
πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζα νξίδεηαη κε απφθαζε Γεκάξρνπ ε νπνία ζα
θαζνξίδεη θαη ηε ζεηεία ηεο επηηξνπήο.
Δάλ νη αηηνχκελνη ρψξνη ηφζν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζηήκαηνο φζν θαη ησλ
παξαθείκελσλ παξακέλνπλ ίδηνη θαη δελ ππάξρεη αληίζεηε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, ε άδεηα ρνξεγείηαη απφ ηελ Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ π/ζηψλ ρσξίο
λεφηεξν πξαθηηθφ.
Ζ νξηνζέηεζε ρψξνπ ζε νδνχο πιαηείεο θαη πεδνδξφκηα γηα παξεκπφδηζε
θπθινθνξίαο ή δηαθνπή ηεο γίλεηαη απφ ηελ Γεκνηηθή Αζηπλνκία ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία θαηά πεξίπησζε.
Άξζξν 6ν : Θαηεγνξίεο ρξήζεσλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ
Α. Σνξήγεζε άδεηαο ηνπνζέηεζεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ.
Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο παξαρσξνχκελσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ:
o

Ρα

ηκήκαηα

ησλ

θνηλνρξήζησλ

ρψξσλ

παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, θαζνξίδνληαη

ησλ

νπνίσλ

επηηξέπεηαη

ε

κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ

Ππκβνπιίνπ, παξαρσξνχληαη (αδεηνδνηνχληαη) κε απφθαζε Γεκάξρνπ
θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη νξίδεηαη ηέινο
εηήζην αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ρξήζεο θαη
αλάινγα κε ηελ πεξηνρή.
o

Ξξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ
ή θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ (εθ’
φζνλ ην επηηξέπνπλ νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ησλ ρψξσλ), νη ελδηαθεξφκελνη
ππνρξενχληαη λα δεηνχλ κε αίηεζε θαη λα ιακβάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο
άδεηεο απφ ην Γήκν. Πηελ άδεηα ηξαπεδνθαζηζκάησλ αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο
ηξηπιφηππνπ είζπξαμεο.
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
o

Νη ρνξεγνχκελεο άδεηεο, ηφζν φζν αθνξά ζηελ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ, φζν
θαη ζηα ηνπνζεηεκέλα ζε απηφλ ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία
εμνπιηζκνχ, ηζρχνπλ έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ εθδφζεθαλ. Ν
ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη κε αίηεζή ηνπ ζηε Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πξηλ ηε
ιήμε ηεο ηζρχνπζαο άδεηαο ρξήζεο. Κε ηε ιήμε ησλ αδεηψλ ή ηε δηαθνπή ή
ηελ αλάθιεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ
θνηλφρξεζην ρψξν ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα αληηθείκελα.

o

Ζ παξαρψξεζε ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ππαίζξηα ιεηηνπξγία
ησλ θαηαζηεκάησλ αθνξά κφλν ζηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη
ελφο θηλεηνχ πάγθνπ εξγαζίαο κεγίζησλ δηαζηάζεσλ 1,20 Σ 1,20 κ. θαη
χςνπο κέρξη 100 εθ. Νη άδεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάζε
άιινπ ιεηηνπξγηθνχ ή δηαθνζκεηηθνχ ζηνηρείνπ, ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε
ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν Β ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ.

o

Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη
δηαθεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε παξαρσξνχκελνπο γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.

o

Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ
εμνπιηζκνχ.

Αηηήζεηο

ρνξήγεζεο

άδεηαο

θνηλφρξεζηνπ

ρψξνπ

γηα

ηελ

ηνπνζέηεζε

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ππνβάιινληαη ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο,
γηα ην νπνίν δεηείηαη ε ρξήζε, ζην αξκφδην Ρκήκα ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ
πεξεζηψλ,

ζπλνδεπφκελεο

απφ

ηα

απαηηνχκελα

δηθαηνινγεηηθά

λνκίκσο

επηθπξσκέλα, ηα νπνία είλαη:
1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ζηελ νπνία λα πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ κε ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη.
2. Φσηνηππία ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ έρεη ρνξεγεζεί.
3. Ρακηαθή απφδεημε κε ην ΑΦΚ ηεο επηρείξεζεο.
4. Δλεκέξσζε απφ ην Ρακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιψλ ζην Γήκν γηα ηέιε
θφξνπο πξφζηηκα ή εηζθνξέο πξνο ην Γήκν ή λνκίκνπ ξπζκίζεψο ηνπο.
5. Ρνπνγξαθηθή απνηχπσζε φπνπ λα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο,
ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα θαηνηθηψλ, ην
πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ην πιάηνο
ηεο νδνχ θαζψο θαη ε ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ
θαηάιεςεο.
6. Πε πεξίπησζε πνπ δεηείηαη ε παξαρψξεζε ρψξνπ επί πεδνδξνκίνπ πεδνδξφκνπ ζηελ πξνβνιή παξαθείκελνπ θαηαζηήκαηνο ε αίηεζε ζα
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(απαλοιφή υποσέλιδου)
ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ή εθκεηαιιεπηή ηνπ
παξαθείκελνπ θαηαζηήκαηνο, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ζπλαηλεί γηα ηελ
παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
θαηαζηήκαηνο θαιχπηεη ηα επί πιένλ ηξαπεδνθαζίζκαηα.
7. Πε πεξίπησζε πνπ δεηείηαη ε παξαρψξεζε ρψξνπ επί πιαηείαο ζηελ
πξνβνιή παξαθείκελνπ θαηαζηήκαηνο κεηά ην δξφκν ή ηνλ πεδφδξνκν, δελ
απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή εθκεηαιιεπηή ηνπ παξαθείκελνπ
θαηαζηήκαηνο, αιιά ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ αηηνχληα, πξνο ην Γήκν, φηη
ζα απνρσξήζεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζε πεξίπησζε πνπ ηδξπζεί
θαηάζηεκα πνπ ηνλ δηθαηνχηαη. Ζ παξαρψξεζε κπνξεί λα θζάλεη κέρξη ηα
φξηα ησλ φκνξσλ θαηαζηεκάησλ εθαηέξσζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο.
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ:
-

Νη δηάδξνκνη, πνπ επξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη
εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο
θαηάιεςε.

-

Πε πεξίπησζε γσληαθνχ θαηαζηήκαηνο, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ
θαηάιεςε ζα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά γηα ηνλ θάζε δξφκν.

-

Νη ππεχζπλνη ησλ θαηαζηεκάησλ θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πέξαλ ηνπ
παξαρσξνχκελνπ απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ απφ πειάηεο ηνπο
θαη γηα ηε δηαθνξεηηθή ρξήζε ηνπ.

-

Ξξν ηεο εηζφδνπ νηθνδνκήο θαη ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ πνιπθαηνηθίαο κε
θαηαζηήκαηα ζην ηζφγεην δελ επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ.

Ζ εμφθιεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο, ζην νπνίν αθνξά
ε θαηάιεςε, κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ φινπ ηνπ πνζνχ ζην Ρακείν ηνπ Γήκνπ είηε
κε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο . Πηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ε είζπξαμε ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο γίλεηαη κε δφζεηο νη νπνίεο ζα
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Κε φκνηα απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή
ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο εληφο ηνπ έηνπο ζε ηζφπνζεο δφζεηο ρσξίο λα απαηηείηαη
ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, εθφζνλ θαηαβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν, πξν ηεο
παξάδνζεο ηεο άδεηαο κέξνο ηνπ ηέινπο. Κε ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ ηέινπο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί
πξν ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο, ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξν απφ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο νθεηιήο θαη ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ
γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ.
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Β. Σνξήγεζε άδεηαο ηνπνζέηεζεο ζθηαδίσλ θαη ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ ή
δηαθνζκεηηθώλ

ζηνηρείσλ

ζε

θνηλόρξεζηνπο

ρώξνπο

πνπ

έρνπλ

παξαρσξεζεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή εκπνξεπκάησλ.
Ζ άδεηα ηνπνζέηεζεο ζθηαδίσλ θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ
ζηνηρείσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ην Λ.1080/80, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη θάζε θνξά, απφ ην Γήκν Ππάξηεο κε απφθαζε Γεκάξρνπ, κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη έγθξηζεο ηεο ζρεηηθήο πεξί ηνχην
κειέηεο.
Ζ άδεηα αθνξά ζε ζθηάδηα, θσηηζηηθά (ζε πεξίπησζε πνπ ν θσηηζκφο ηνπ
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δελ επαξθεί γηα ηε βξαδηλή ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη
αθνχ πξνζθνκηζζεί ππεχζπλε δήισζε εγθαηαζηάηε ειεθηξνιφγνπ γηα ηελ
αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο), αλζνδφρεο, πηλαθίδεο ή θαη άιια κε κφληκα ζηνηρεία
πνπ

εμππεξεηνχλ

ηε

ιεηηνπξγία

ή

ηνλ

εμσξατζκφ

ησλ

ρψξσλ

ησλ

ηξαπεδνθαζηζκάησλ.
Όια ηα ζηνηρεία, ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε άδεηα, ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηα φξηα ηνπ
παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ θαη είλαη δπλαηφλ λα ηνλ νξηνζεηνχλ, ζε ζρέζε κε άιινλ
παξαρσξνχκελν ρψξν, ζε θακία φκσο πεξίπησζε δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ
πεξηραξαθσκέλεο πεξηνρέο κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, δειαδή λα κε δεκηνπξγνχλ
ζρήκα <<Ξ>> ή <<ηεηξάγσλν>> θαη λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαρσξίδνπλ
ηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν κε άιινλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ δελ παξαρσξείηαη,
κεηαηξέπνληαο ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ζε ηδησηηθφ. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη λα
ηξνπνπνηνχλ ή λα πξνμελνχλ θζνξέο ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν δηακφξθσζεο
ή θχηεπζεο.

Ζ κνξθή ησλ ζηνηρείσλ, θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:


Όζνλ αθνξά ζηα ζθηάδηα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κνξθή δελ νξίδεηαη κε άιιν
ηξφπν, άδεηα ζα ρνξεγείηαη κφλνλ αλ απηή αλαθέξεηαη ζε νκπξέιεο. Απηέο
πξέπεη λα έρνπλ απιφ ζρήκα, λα κελ είλαη ππεξκεγέζεηο, λα κελ έρνπλ
δηαθεκίζεηο θαη ε ζηήξημή ηνπο λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
δπλαηφηεηα απνκάθξπλζήο ηνπο φηαλ απηφ απαηηείηαη.
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Γηα

ηα

ιεηηνπξγηθά

ή

δηαθνζκεηηθά

ζηνηρεία,

πέξαλ

ησλ

ζθηαδίσλ,

νη

ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε ζπλνδεπφκελε: α) απφ ηνπνγξαθηθφ
δηάγξακκα ζην νπνίν ζα θαίλεηαη πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία,
β) απφ θσηνγξαθίεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη ε κειέηε ζα εγθξίλεηαη απφ ηε
Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ.

Αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ηνπνζέηεζεο ζθηαδίσλ ή άιισλ ιεηηνπξγηθψλ ή
δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ, ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ,

ππνβάιινληαη

ζηε

Γηεχζπλζε

Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη

ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Ρνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, φπνπ εληάζζεηαη ν
παξαρσξεκέλνο ρψξνο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ηνπ αηηνχληνο, ζην νπνίν ζα
ζεκεηψλνληαη

ην

πεξίγξακκα

ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ

ρψξνπ

ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ην εκβαδφλ θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ, νη πξνβνιέο ησλ
ζθηαδίσλ, ησλ θσηηζηηθψλ, ησλ δαξληηληέξσλ ή άιισλ ιεηηνπξγηθψλ ή
δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία δεηείηαη άδεηα, ηα πεξηγξάκκαηα
ηνπιάρηζηνλ

ησλ

φκνξσλ

παξαρσξεκέλσλ

ρψξσλ

ησλ

άιισλ

θαηαζηεκάησλ, νη πξνβνιέο ησλ ζθηαδίσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηνπο θαζψο
θαη ηα ζεκεία ιήςεο θσηνγξαθηψλ.
2. Φσηνγξαθίεο φισλ ησλ απφςεσλ ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, ζρέδηα
(θάηνςε, ηνκή, φςε, ζε θιίκαθα 1:50 ησλ ζθηαδίσλ) ησλ ινηπψλ
ιεηηνπξγηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ, ζε θιίκαθα 1:10 έσο 1:20, ζηα
νπνία ζα θαίλνληαη νη δηαζηάζεηο, ηα πιηθά, ε ρξσκαηηθή πξφηαζε θαη ν
ηξφπνο ζηήξημεο.
3. Ρερληθή πεξηγξαθή κεραληθνχ ζρεηηθά κε ηα ζθηάδηα ή ιεηηνπξγηθά –
δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία φπνπ απαηηείηαη θαη ζηελ νπνία ζα πξνβιέπεηαη
επίζεο ε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ.
4. Ζιεθηξνινγηθή κειέηε γηα ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ε νπνία ζα
εθπνλείηαη απφ ειεθηξνιφγν, θάηνρν άδεηαο ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε,
ζηελ νπνία ζα απεηθνλίδνληαη θαη ζα πεξηγξάθνληαη φιεο νη εγθαηαζηάζεηο,
θαζψο επίζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θσηηζηηθνχ, ην νπνίν πξέπεη λα
είλαη ζηεγαλφ γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Ν έιεγρνο ηεο ειεθηξνινγηθήο
κειέηεο ζα δηελεξγείηαη απφ ηε Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ

ζηελ νπνία

απηή ζα απνζηέιιεηαη.
5. Γηα πηζαλέο ηνκέο ζε δξφκν ή πεδνδξφκηα (πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ) απαηηείηαη άδεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 θαη 48
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ηνπ Λ. 2696/99 «πεξί Θ.Ν.Θ.», ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηε Γ/λζε Ρερληθψλ
πεξεζηψλ. Ζ απνθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ επηβαξχλεη ηνλ ελδηαθεξφκελν.
Κε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ δχλαηαη λα επηβιεζεί ηέινο ρνξήγεζεο ή
αλαλέσζεο άδεηαο ζθηαδίσλ ή άιισλ ιεηηνπξγηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ .
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε άδεηα αθνξά πξνζσξηλή ιπφκελε θαηαζθεπή ζε πιαηείεο ή
ρψξνπο φπνπ ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαηαιακβάλνπλ αμηφινγε έθηαζε, ή θαη ζε
επαίζζεηα απφ άπνςε αηζζεηηθήο εηθφλαο ζεκεία ηεο πφιεο, ηφζν ε κνξθή ησλ
ζθηαδηψλ φζν θαη ησλ ππφινηπσλ ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζα
πξνθχπηεη κεηά απφ ζπλνιηθή κειέηε πνπ ζα εθπνλείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία
ηνπ Γήκνπ θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ζ ζπλνιηθή κειέηε ζα
πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ ην Ππκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο.
Γηα πηζαλέο ηνκέο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζε δξφκν ή
πεδνδξφκηα, απαηηείηαη άδεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 θαη 48 ηνπ Λ. 2696/99
"πεξί Θ.Ν.Θ.", ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ. Ζ απνθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ επηβαξχλεη ηνλ ελδηαθεξφκελν.
Γ.

Σνξήγεζε

άδεηαο

ηνπνζέηεζεο

εκπνξεπκάησλ

ρώξνπο
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Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεσο παξαρσξνπκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ
ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ:
o

Ρα

ηκήκαηα

ησλ

θνηλνρξήζησλ

ρψξσλ,

παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, θαζνξίδνληαη

ησλ

νπνίσλ

επηηξέπεηαη

ε

κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ

Ππκβνπιίνπ θαη νξίδεηαη εηήζην ηέινο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αλεμάξηεηα
απφ ην ρξφλν ρξήζεο θαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή.
o

Ξξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ησλ εκπνξεπκάησλ, νη
ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα δεηνχλ κε αίηεζε θαη λα ιακβάλνπλ ηελ
απαηηνχκελε άδεηα απφ ην Γήκν. Πηελ άδεηα εκπνξεπκάησλ αλαγξάθεηαη ν
αξηζκφο ηξηπινηχπνπ είζπξαμεο.

o

Νη ρνξεγνχκελεο άδεηεο, ηφζν φζν αθνξά ζηελ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ, φζν
θαη ζηα ηνπνζεηεκέλα ζε απηφλ ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία
εμνπιηζκνχ, ηζρχνπλ έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ εθδφζεθαλ.
Κε ηε ιήμε ησλ αδεηψλ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ηα
αλσηέξσ αλαθεξφκελα αληηθείκελα.

o

Νη άδεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάζε άιινπ ιεηηνπξγηθνχ ή
δηαθνζκεηηθνχ ζηνηρείνπ, ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ
παξάγξαθν Β ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.

o

Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη
δηαθεκηζηηθψλ

ζηνηρείσλ

ζε

παξαρσξνχκελνπο

γηα

εκπνξεχκαηα

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
o

Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ
εμνπιηζκνχ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν. Πε θάζε πεξίπησζε,
ηα

εκπνξεχκαηα

απνζχξνληαη

απφ

θαη

ν

ηνπο

εμνπιηζκφο

έθζεζεο

θνηλφρξεζηνπο

απηψλ

ρψξνπο

ηηο

ζα

πξέπεη

ψξεο

πνπ

λα
ηα

θαηαζηήκαηα δελ είλαη ζε ιεηηνπξγία. Ξξν ηεο εηζφδνπ πνιπθαηνηθίαο ή
θαηνηθίαο, δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ. Απαγνξεχεηαη ε
αλάξηεζε εηδψλ, επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ.
Αηηήζεηο

ρνξήγεζεο

άδεηαο

θνηλφρξεζηνπ

ρψξνπ

γηα

ηελ

ηνπνζέηεζε

εκπνξεπκάησλ ππνβάιινληαη ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, γηα
ην νπνίν δεηείηαη ε ρξήζε, ζην αξκφδην Ρκήκα ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ
πεξεζηψλ,

ζπλνδεπφκελεο

απφ

ηα

απαηηνχκελα

επηθπξσκέλα, ηα νπνία είλαη:
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δηθαηνινγεηηθά

λνκίκσο
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1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο κε ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη.
2. Φσηνηππία ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ ηπρφλ έρεη
ρνξεγεζεί.
3. Ρακηαθή απφδεημε κε ην ΑΦΚ ηεο επηρείξεζεο.
4. Δλεκέξσζε απφ ην Ρακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιψλ ζην Γήκν γηα ηέιε
θφξνπο πξφζηηκα ή εηζθνξέο πξνο ην Γήκν ή λνκίκνπ ξπζκίζεψο ηνπο.
5. Πθαξίθεκα

φπνπ

λα

απεηθνλίδεηαη

ε

ζέζε

ηνπ

θαηαζηήκαηνο,

ηα

παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα θαηνηθηψλ, ην
πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ην πιάηνο
ηεο νδνχ θαζψο θαη ε ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ
θαηάιεςεο.
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ:
-

Νη δηάδξνκνη, πνπ επξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ εκπνξεπκάησλ θαη
εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο
θαηάιεςε.

-

Πε πεξίπησζε γσληαθνχ θαηαζηήκαηνο, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ
θαηάιεςε ζα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά γηα ηνλ θάζε δξφκν.

Ζ εμφθιεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο, ζην νπνίν αθνξά
ε θαηάιεςε, κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ φινπ ηνπ πνζνχ ζην Ρακείν ηνπ Γήκνπ είηε
κε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Πηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ε είζπξαμε ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο

γίλεηαη κε δφζεηο νη νπνίεο

ζα

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Κε φκνηα απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή
ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο εληφο ηνπ έηνπο ζε ηζφπνζεο δφζεηο ρσξίο λα απαηηείηαη
ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, εθφζνλ θαηαβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν, πξν ηεο
παξάδνζεο ηεο άδεηαο κέξνο ηνπ ηέινπο. Κε ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ ηέινπο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί
πξν ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο, ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξν απφ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο νθεηιήο θαη ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ
γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ.

Γ. Σνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο Θνηλόρξεζηνπ Σώξνπ ζε Ξεξίπηεξα
Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεσο παξαρσξνπκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζε
πεξίπηεξα.
o

Ρα ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, γχξσ απφ ηα πεξίπηεξα ησλ νπνίσλ
επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη νξίδεηαη ηέινο εηήζην αλά η.κ. αλεμάξηεηα απφ
ην ρξφλν ρξήζεο θαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο πφιεο.
o

Ξξηλ

απφ

ηελ

ηνπνζέηεζε

ζηνλ

θνηλφρξεζην

ρψξν

ησλ

δηαθφξσλ

αληηθεηκέλσλ, νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα δεηνχλ κε αίηεζε θαη λα
ιακβάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο απφ ην Γήκν. Πηελ άδεηα θαηάιεςεο
θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηξηπινηχπνπ είζπξαμεο.
o

Νη ρνξεγνχκελεο άδεηεο, ηφζν φζν αθνξά ζηελ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ, φζν
θαη ζηα ηνπνζεηεκέλα ζε απηφλ ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνχ, ηζρχνπλ
κέρξη ην ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ εθδφζεθαλ. Κε ηε ιήμε ησλ
αδεηψλ

απνκαθξχλνληαη

απφ

ηνλ

θνηλφρξεζην

ρψξν

ηα

αλσηέξσ

αλαθεξφκελα αληηθείκελα.
o

Νη άδεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάζε άιινπ ιεηηνπξγηθνχ
ζηνηρείνπ, ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν Β
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.

o

Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ γχξσ απφ ηα
πεξίπηεξα.

o

Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ
εμνπιηζκνχ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν.

o

Γελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηειενξάζεσλ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ πξνβνιήο
ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ παξαρσξνχληαη

γηα ηελ ηνπνζέηεζε

εκπνξεπκάησλ θαη άιισλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ γχξσ απφ ηα πεξίπηεξα.
Ν ρψξνο πνπ ζα παξαρσξείηαη ζηα πεξίπηεξα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ςπγείσλ
πψιεζεο παγσηψλ θαη αλαςπθηηθψλ, θαζψο θαη γηα ζηαλη πψιεζεο εληχπσλ:


Γε ζα ππεξβαίλεη ηα 3,00 ηκ φηαλ βξίζθνληαη ζε πιαηείεο ή πεδνδξφκηα
πιάηνπο πάλσ απφ 7,00κ.



Γε ζα ππεξβαίλεη ηα 2,00 ηκ ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο.

Πε πεξίπηεξα πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά απφ πξνζήθεο θαηαζηεκάησλ ή ππεξεζηψλ
αλεμαξηήησο ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ζα ηνπο δηαηίζεηαη ρψξνο κέρξη
2,00ηκ.
Πηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν, επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε έσο: ελφο ζηάλη πψιεζεο
εληχπσλ, ελφο (1) ςπγείνπ παγσηψλ θαη ελφο (1) ςπγείνπ αλαςπθηηθψλ, ηα νπνία
πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε ε κηα πιεπξά ηνπο λα είλαη ζε επαθή κε ην
ζψκα ηνπ πεξηπηέξνπ.
Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θηλεηνχ πξνζηεγάζκαηνο (ηέληαο), ρσξίο θαηαθφξπθα
ζηεξίγκαηα, ε νπνία λα πξνεμέρεη ην κέγηζην θαηά 0,70κ ζε νξηδφληηα πξνβνιή,
απέρνπζα απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 0,5κ απφ ην ξείζξν ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη λα
ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 2,40 κ ηνπιάρηζηνλ.
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη
ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ κεηαβάιινπλ ηνλ επηηξεπφκελν ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ
πεξηπηέξνπ.
Κέγηζηεο δηαζηάζεηο πεξηπηέξνπ
Κήθνο : 1,70 έσο 3,60
Ξιάηνο :1,50 έσο 2,50
Ύςνο : 2,40
Ν ρψξνο ηνπνζέηεζεο

πεξηπηέξσλ

ζα νξηνζεηείηαη

χζηεξα απφ έγθξηζε

ηεο

ηερληθήο ππεξεζίαο.
Πηελ πεξίπησζε ησλ πεξηπηέξσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ρψξν ζε πεδνδξφκηα, ηζρχεη
ε βαζηθή αξρή ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1, 2 (ειεχζεξν εχξνο πεδνδξνκίνπ γηα ηε
δηέιεπζε πεδψλ = 1,5κ.) ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
Αηηήζεηο

ρνξήγεζεο

άδεηαο

θαηάιεςεο

θνηλφρξεζηνπ

ρψξνπ

ζε

πεξίπηεξα

ππνβάιινληαη ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, γηα ην νπνίν δεηείηαη
ε ρξήζε, ζην αξκφδην Ρκήκα ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, ζπλνδεπφκελεο
απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά λνκίκσο επηθπξσκέλα, ηα νπνία είλαη:
1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξνπ

κε ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη &

άδεηα πψιεζεο ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ Α

Αηβ

/8577/1983 (ΦΔΘ 526/Β/1983) αξ.47.
2. Φσηνηππία ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ έρεη ρνξεγεζεί.
3. Φσηνηππία εγγξάθνπ Φνξνινγηθήο Αξρήο κε ην ΑΦΚ ηεο επηρείξεζεο.
4. Δλεκέξσζε απφ ην Ρακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιψλ ζην Γήκν γηα ηέιε
θφξνπο πξφζηηκα ή εηζθνξέο πξνο ην Γήκν ή λνκίκνπ ξπζκίζεψο ηνπο.
5. Ρνπνγξαθηθή απνηχπσζε φπνπ λα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ πεξηπηέξνπ, ηα
παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα θαηνηθηψλ, ην
πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ πίζσ απφ ην πεξίπηεξν αλ ππάξρεη, ην
πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ην πιάηνο ηεο νδνχ θαζψο θαη ε ζέζε θαη νη
δηαζηάζεηο ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ θαηάιεςεο.
Ζ εμφθιεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο, ζην νπνίν αθνξά
ε θαηάιεςε, κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ φινπ ηνπ πνζνχ ζην Ρακείν ηνπ Γήκνπ είηε
κε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Πηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ε είζπξαμε ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο γίλεηαη κε δφζεηο νη νπνίεο ζα
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Κε φκνηα απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή
ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο εληφο ηνπ έηνπο ζε ηζφπνζεο δφζεηο ρσξίο λα απαηηείηαη
ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, εθφζνλ θαηαβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν, πξν ηεο
παξάδνζεο ηεο άδεηαο κέξνο ηνπ ηέινπο. Κε ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
ζπκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ ηέινπο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί
πξν ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο, ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξν απφ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο νθεηιήο θαη ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ
γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ.

Δ. Σνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο Θνηλόρξεζηνπ Σώξνπ κε νηθνδνκηθά
πιηθά.
Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεσο παξαρσξνπκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ
ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ.
o

Ρα

ηκήκαηα

ησλ

παξαρψξεζε ηεο

θνηλνρξήζησλ

ρψξσλ,

ρξήζεο, θαζνξίδνληαη

ησλ

νπνίσλ

κε απφθαζε

επηηξέπεηαη

ε

ηνπ Γεκνηηθνχ

Ππκβνπιίνπ θαη νξίδεηαη ηέινο κεληαίν αλά η.κ. αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν
ρξήζεο.
o

Ξξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ
(εθ’

φζνλ

ην

επηηξέπνπλ

νη

ηδηαίηεξεο

ζπλζήθεο

ησλ

ρψξσλ),

νη

ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα δεηνχλ κε αίηεζε θαη λα ιακβάλνπλ ηηο
απαηηνχκελεο άδεηεο απφ ηε Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ. Πηελ άδεηα
νηθνδνκηθψλ πιηθψλ αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηξηπινηχπνπ είζπξαμεο.
o

Νη ππεχζπλνη ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα
κέηξα γηα ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο. Ν ρψξνο θαηάιεςεο ζα πξέπεη λα έρεη
ζεκαλζεί θαηάιιεια ψζηε λα είλαη νξαηφο θαη ηε λχθηα. Πε πεξίπησζε
θαηάιεςεο νιφθιεξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ, ππνρξενχληαη λα θαηαζθεπάζνπλ
πξνζσξηλέο νδνχο δηέιεπζεο πεδψλ ή λα πάξνπλ άιια θαηάιιεια κέηξα
γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ.

o

Νη ρνξεγνχκελεο άδεηεο, ηφζν φζν αθνξά ζηελ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ, φζν
θαη ζηα ηνπνζεηεκέλα ζε απηφλ νηθνδνκηθά πιηθά, ηζρχνπλ κέρξη ηελ ξεηή
εκεξνκελία γηα ηελ νπνία έρνπλ εθδνζεί. Κε ηε ιήμε ησλ αδεηψλ
απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα
νηθνδνκηθά πιηθά.

o

Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζε παξαρσξνχκελνπο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εθφζνλ δελ εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο δηέιεπζε
πεδψλ θαη νρεκάησλ.

o

Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζηνλ παξαρσξνχκελν
θνηλφρξεζην ρψξν εθ’ φζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα παξαζπξζνχλ απφ ηα
φκβξηα λεξά. Νηθνδνκηθά πιηθά ηνπνζεηνχληαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν κφλνλ
ζε ζπζθεπαζίεο (παιέηεο, θάδνπο, ‘’θνληέηλεξ’’ θ.ι.π.)
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
o

Γηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αηηνχλησλ ηελ άδεηα
θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν θαλνληζκφο
θαζαξηφηεηαο.

Νη άδεηεο πνπ εθδίδνληαη δηαθξίλνληαη ζε :
i. Άδεηα Σξήζεο Θάδνπ Αδξαλώλ ιηθώλ, πνπ εθδίδεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ν θάδνο ηνπνζεηείηαη ζε μχια γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη κε
εκεξήζην ή εβδνκαδηαίν ηέινο ρξήζεο, πνπ πιεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνιάβν
εθκεηάιιεπζεο ηνπ θάδνπ.
Δπηβάιιεηαη ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ έξγσλ λα εγθαζηζηνχλ, θαηφπηλ άδεηαο απφ ηε
Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θάδνπο πεξηζπιινγήο θαη απνθνκηδήο (εηδηθνί
θάδνη) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαζαξηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη λα κελ ελνρινχληαη
νη πεδνί θαη νη πεξίνηθνη. Ζ άδεηα ζα ηζρχεη γηα πξνθαζνξηζκέλν ρψξν θαη γηα
πξνζδηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ε νπνία ζα αλαλεψλεηαη.
ii. Άδεηα ρξήζεο πξνζηαηεπηηθήο πεξίθξαμεο, κε παλί, ιακαξίλα ή πιέγκα θαη
κεληαίν ηέινο Σξήζεο.
Θαηά ηελ θαηεδάθηζε, αλέγεξζε ή επηζθεπή νηθνδνκήο ζα πεξηθξάζζεηαη
ππνρξεσηηθά ν πξν απηήο ρψξνο ζε απφζηαζε 1,50 κ απφ ηελ νηθνδνκηθή γξακκή
θαη ζε χςνο 2,50 απφ ηε ζηάζκε ηεο νδνχ κε αλζεθηηθφ θαη αδηαπέξαζην πιηθφ γηα
ηελ απνθπγή θηλδχλνπ δηαζπνξάο, δηαξξνήο ή δηαθπγήο ζην πεξηβάιινλ δνκηθψλ,
αδξαλψλ πιηθψλ θαη απνβιήησλ. Ρα αλαγθαία πξνζηαηεπηηθά κεηξά π.ρ είδνο
πξνζηαηεπηηθνχ πιηθνχ ζα θαζνξίδνληα απφ ηε Γηεχζπλζε Ξνιενδνκίαο ηνπ
Γήκνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε απφξξηςε θάζε είδνπο πιηθψλ έμσ απφ ην πεξίθξαγκα
απηφ. Όιεο νη πξαγκαηνπνηνχκελεο εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη κεηά ηελ ιήςε
λφκηκεο άδεηαο απφ ην Γήκν γηα θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ε νπνία ζα πξέπεη
λα ππάξρεη ζηνλ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ καδί κε αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο
νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν πηλαθίδα κε ηνλ αξηζκφ
ηεο άδεηαο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο έθδνζεο ηεο.
iii.

Άδεηα

ηνπνζέηεζεο

ηθξηώκαηνο,

κε

κεληαίν

ηέινο

ρξήζεο.

Ν

ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ηελ άδεηα νηθνδνκήο ή ηελ άδεηα κηθξήο θιίκαθαο γηα
ηελ έγθξηζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Γήκνπ θαη ππνρξεψλεηαη:


Λα θαηαζθεπάζεη πξνζηαηεπηηθφ πξνζηέγαζκα ή ζηνά κε ζθάθε (φηαλ γίλεηαη
ρξήζε νιφθιεξνπ πεδνδξνκίνπ), γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρφκελσλ πεδψλ
απφ πηζαλή πηψζε αληηθεηκέλσλ.



Λα ηνπνζεηήζεη ην ηθξίσκα (ζθαισζηά) κε αζθαιή έδξαζε θαη ζηήξημε ζηελ
νηθνδνκή.



Λα θαηαζθεπάζεη ην ηθξίσκα (ζθαισζηά) κε πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε (παλί, δίρηπ
θ.η.ι.) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρφκελσλ πεδψλ απφ πηψζε πιηθψλ.
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Λα ηνπνζεηήζεη ζήκαλζε πνπ λα πξνεηδνπνηεί έγθαηξα ηνπο πεδνχο γηα ηελ
θαηάιεςε ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηελ χπαξμε θηλδχλνπ.



Λα ηνπνζεηήζεη ηαηλία ζήκαλζεο κε εξπζξφ θαη ιεπθφ ρξψκα.



Λα ηνπνζεηήζεη εκπφδηα κε θψηα θαη αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία πνπ λα
ιεηηνπξγνχλ ζε φιν ην 24σξν θαη ηδίσο ππφ ζπλζήθεο λχρηαο.

iv. Άδεηα ινηπώλ πεξηπηώζεσλ, πνπ αθνξά θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα
ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ ηερληθψλ εξγαζηψλ, κε εκεξήζην ή κεληαίν ηέινο θαηά
δψλεο & θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν.
Νηθνλνκηθά ππφρξενη είλαη ηφζν ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ φζν θαη ν θάηνρνο ηεο
άδεηαο ρξήζεο. Νπνηαδήπνηε θαηαζηξνθή θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απνθαζίζηαληαη
απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ εξγνιάβν ησλ εξγαζηψλ.
Λα απαηηείηαη ε έγθξηζε θαη ε επίβιεςε απφ ηε Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ.
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Ξξνυπφζεζε ρνξήγεζεο άδεηαο ρξήζεο θάδνπ αδξαλψλ πιηθψλ ή
ρξήζεο πξνζηαηεπηηθήο πεξίθξαμεο ή ηνπνζέηεζεο ηθξηψκαηνο είλαη ε χπαξμε
άδεηαο δφκεζεο ή έγθξηζεο εξγαζηψλ κηθξήο ή κεγάιεο θιίκαθαο.
Αηηήζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθψλ
πιηθψλ ππνβάιινληαη ζην αξκφδην Ρκήκα ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ,
ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά λνκίκσο επηθπξσκέλα, ηα
νπνία είλαη:
1. Άδεηα Νηθνδνκήο ή Άδεηα κηθξνεπηζθεπψλ κε ηελ ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή
ηζρχεη.
2. Φσηνηππία ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ έρεη ρνξεγεζεί.
3. Δλεκέξσζε απφ ην Ρακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιψλ ζην Γήκν γηα ηέιε
θφξνπο πξφζηηκα ή εηζθνξέο πξνο ην Γήκν ή λνκίκνπ ξπζκίζεψο ηνπο.
4. Πθαξίθεκα φπνπ λα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηεο νηθνδνκήο, νη παξαθείκελεο
ηδηνθηεζίεο / θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα θαηνηθηψλ, ην
πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ην πιάηνο
ηεο νδνχ θαζψο θαη ε ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ
θαηάιεςεο.
Ζ εμφθιεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη ζην Γεκνηηθφ Ρακείν, κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ
φινπ ηνπ πνζνχ ζην Ρακείν ηνπ Γήκνπ είηε κε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο .
Πηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ε είζπξαμε ηνπ αλαινγνχληνο
ηέινπο γίλεηαη κε δφζεηο νη νπνίεο ζα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ.
Κε φκνηα απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή
ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο εληφο ηνπ έηνπο ζε ηζφπνζεο δφζεηο ρσξίο λα απαηηείηαη
ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, εθφζνλ θαηαβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν, πξν ηεο
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παξάδνζεο ηεο άδεηαο κέξνο ηνπ ηέινπο. Κε ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ ηέινπο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί
πξν ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο, ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξν απφ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο νθεηιήο θαη ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ
γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ.

ΠΡ. Σνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο Θνηλόρξεζηνπ Σώξνπ γηα Δθδειώζεηο
πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα.
Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα
εθδειψζεηο πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα.
o

Νη πξνζσξηλέο άδεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηε δηελέξγεηα
κνπζηθνρνξεπηηθψλ

εθδειψζεσλ,

εγθαίληα

θαηαζηεκάησλ

θ.ι.π.

ζα

εθδίδνληαη απφ ηε Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ, πνπ ζα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα λσξίηεξα.
Απαξαίηεηε είλαη πξνζθφκηζε ηεο έγθξηζεο δηαθνπήο ή παξεκπφδηζεο
θπθινθνξίαο πνπ εθδίδεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Ε ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο.
o

Πηελ αίηεζε ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξέα
πνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθδήισζε, ν ρξφλνο, ν ρψξνο θαη ν ζθνπφο
ηεο εθδήισζεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα απαξαίηεηε γηα ηελ ρνξήγεζε
ηεο αδείαο.

o

Πηηο πεξηπηψζεηο κνπζηθνρνξεπηηθψλ εθδειψζεσλ, ζπλαπιηψλ, εκπνξηθψλ
εθζέζεσλ, ινχλα παξθ θ.ι.π., φιεο νη εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα
εγθξίλνληαη απφ ηε Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ κεηά ηελ ππνβνιή κειέηεο
γηα πξνζσξηλέο ιπφκελεο θαηαζθεπέο θαηά ην άξζξν 19 ηνπ Λ.1577/85 ή
ην άξζξν 20 ηνπ Λ.4067/2012.
Πρεηηθά κε ηε ξεπκαηνδφηεζε εθδειψζεσλ ( πνιηηηζηηθψλ, πνιηηηθψλ,
κνπζηθψλ, θνηλσληθψλ θ.α.) πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηξίηνπο (ζπιιφγνπο,
πνιηηηθά

θφκκαηα,

ζσκαηεία,

κνπζηθά

ζπγθξνηήκαηα,

θ.ι.π)

ζε

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (πιαηείεο πάξθα, πεδφδξνκνπο θ.ι.π), ν θνξέαο
(ζχιινγνο, πνιηηηθφ θφκκα, ζσκαηείν, κνπζηθφ ζπγθξφηεκα θ.ι.π.) πνπ
επηζπκεί παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο,
ζα ππνβάιιεη αίηεζε ζηε Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3)
εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο. Πηελ αίηεζε ζα δειψλνληαη: α) ηα πιήξε
ζηνηρεία ηνπ αηηνχληα / ππεχζπλνπ ηεο εθδήισζεο,

β) ν ηφπνο, ε

εκεξνκελία θαη ε ψξα έλαξμεο ηεο εθδήισζεο. Ζ αίηεζε ζα ζπλνδεχεηαη
απαξαίηεηα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 φπσο ην ζπλεκκέλν
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ππφδεηγκα (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I). Δθφζνλ ε αίηεζε είλαη πιήξεο θαη ζπλνδεχεηαη
θαη απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε, ε Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
απαζθαιίζεη

ην

θηβψηην

ξεπκαηνιεςίαο

ηελ

ίδηα

κέξα

κε

ζα
ηελ

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο θαη ζα εηδνπνηήζεη ηειεθσληθά ηνλ
αηηνχληα. Ν Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ εμαζθάιηζε παξνρήο ξεχκαηνο
φηαλ δελ δηαζέηεη εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ ζην ρψξν πνπ δεηείηαη θαη ζε
πεξίπησζε πνπ εηδηθέο ζπλζήθεο δελ ην επηηξέπνπλ θαηά ηελ θξίζε ηεο
Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ. Κεηά ην πέξαο ηεο εθδήισζεο ν αηηψλ ζα
εηδνπνηεί ηελ Ρερληθή πεξεζία γηα αζθάιηζε ηνπ θηβσηίνπ ξεπκαηνιεςίαο.
Ξαξνρή ξεχκαηνο γηα εκπνξηθή ρξήζε δελ ρνξεγείηαη.
o

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη ε γλψκε ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο
Ππαξηηαηψλ

ή

ηεο

αξκφδηαο

Ρνπηθήο

θνηλφηεηαο,

θαηφπηλ

ζρεηηθήο

εηζήγεζεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ
φπνπ απαηηείηαη.
Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο δε ζα ππεξβαίλεη ην πελζήκεξν κε δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο γηα κηα θνξά αθφκα. Πηνλ ίδην θνξέα δε ζα ρνξεγνχληαη
παξαπάλσ απφ ηέζζεξηο (4) άδεηεο ην ρξφλν.
o

Νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζα παξαρσξνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα κε
δεκηνπξγείηαη

φριεζε

ζηα

θαηαζηήκαηα,

λα

δηαζθαιίδεηαη

ε

νκαιή

θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη λα ηεξνχληαη νη ψξεο θνηλήο εζπρίαο.
o

Νη

θνξείο

είλαη

ππεχζπλνη

γηα

ηελ

ηήξεζε

ηεο

θαζαξηφηεηαο

ηνπ

παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ. Νη αξκφδηεο ππεξεζίεο επηθνξηίδνληαη κε ηελ
επηηήξεζε ησλ ρψξσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη εθδειψζεηο θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο πξφθιεζεο δεκηψλ ζα δεηείηαη απφ ηνπο νξγαλσηέο ην θφζηνο
απνθαηάζηαζεο.
o

Ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο
επηζηνιήο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη
απφ ην ηζρχνλ θάζε έηνπο Ρέινο Θαηάιεςεο Θνηλνρξήζηνπ Σψξνπ απφ
Γηαθήκηζε.

o

Γε ρνξεγνχληαη άδεηεο δηαλνκήο δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ θαη απαγνξεχεηαη
ε δηαλνκή απηψλ απφ ηνπο ρψξνπο πνπ παξαρσξνχληαη γηα εθδειψζεηο
πξνο απνθπγή ξχπαλζεο.
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o

Πηηο άδεηεο πνπ ζα ρνξεγνχληαη αηειψο, γηα θνηλσληθνχο ή πνιηηηζηηθνχο
ζθνπνχο, δε ζα επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα εκπνξηθήο δηαθήκηζεο. Πε αληίζεηε
πεξίπησζε ζα γίλεηαη άκεζε βεβαίσζε ηεο παξάβαζεο ζηηο δηαθεκηδφκελεο
επηρεηξήζεηο.

o

Πηηο εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ηελ πξνβνιή
εκπνξηθψλ κελπκάησλ, ην ηέινο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε ρξφλν
ΑΓΠ γηα ηα ηέιε δηαθήκηζεο.

o

Νη άδεηεο ρνξεγνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ πξνβνιή κελπκάησλ
θαη

απαγνξεχεηαη

Δμαηξνχληαη

ξεηά

ε

πψιεζε

εθδειψζεηο

πξντφλησλ

ςπραγσγηθνχ

θαη

εκπνξεπκάησλ.

πεξηερνκέλνπ

πνπ

πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ απφθαζε Γεκάξρνπ κεηά απφ ηε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ηνπηθήο Θνηλφηεηαο,
ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζε πεξηφδνπο ενξηψλ (Σξηζηνχγελλα, Ξάζρα
θιπ).
o

Νη πξνζσξηλέο άδεηεο γηα ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ρνξεγνχληαη
κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΘΝΘ θαη ησλ
θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.

o

Ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο ζε
πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ παξαπάλσ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ.

o

Γηα ηηο εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη απφ Γεκφζηνπο θνξείο ή Ξνιηηηθά θφκκαηα
κε εθπαηδεπηηθφ Ξνιηηηζηηθφ ή ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα εμεηάδνληαη θαηά
πεξίπησζε απφ ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο ή ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα
Ππαξηηαηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1491/84.

Ε.

Σνξήγεζε

άδεηαο

θαηάιεςεο

Θνηλόρξεζηνπ

Σώξνπ

γηα

Φνξηνεθθόξησζε βαξέσλ αληηθεηκέλσλ
Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα
θνξηνεθθφξησζε βαξέσλ αληηθεηκέλσλ.
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
o

Νη πξνζσξηλέο άδεηεο δηαθνπήο ή παξεκπφδηζεο θπθινθνξίαο γηα ηε
θνξηνεθθφξησζε θάζε είδνπο βαξέσλ αληηθεηκέλσλ ζα εθδίδνληαη απφ ηε
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γεκνηηθήο
Αζηπλνκίαο θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΙΑΠ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ πνπ ζα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο λσξίηεξα .

o

Πηελ αίηεζε ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξέα
πνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηα είδε πνπ ζα δηαθηλεζνχλ, ν ρξφλνο, ν ρψξνο
θαη ν ζθνπφο ηεο δηαθνπήο θπθινθνξίαο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα
απαξαίηεηε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο.

o

Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο δε ζα ππεξβαίλεη ην πεληάσξν κε δπλαηφηεηα
παξάηαζεο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε θαη ηελ θαηαβνιή αληίζηνηρνπ
ηέινπο.

o

Νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζα παξαρσξνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα κε
δεκηνπξγείηαη

φριεζε

ζηα

θαηαζηήκαηα,

λα

δηαζθαιίδεηαη

ε

νκαιή

θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ απφ παξάπιεπξεο νδνχο θαη λα ηεξνχληαη
νη ψξεο θνηλήο εζπρίαο.
o

Νη πξνζσξηλέο άδεηεο γηα ηελ παξεκπφδηζε ή δηαθνπή θπθινθνξίαο
ρνξεγνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΘΝΘ θαη
ησλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.

o

Ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο
επηζηνιήο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη
απφ ην ηζρχνλ θάζε έηνπο Ρέινο Γηαθνπήο ή παξεκπφδηζεο θπθινθνξίαο.

o

Ζ άδεηα ρνξεγείηαη κεηά απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο.

o

Νη ηδηνθηήηεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ είλαη ζπλππεχζπλνη εμ νινθιήξνπ ζε
πεξίπησζε δηάζεζεο ησλ νρεκάησλ ηνπο (γεξαλνί, πξέζεο

εηνίκνπ

ζθπξνδέκαηνο, θνξηεγά κεηαθνξάο κεραλήκαηα έξγσλ θ.ι.π.) γηα ηελ
εθηέιεζε εξγαζηψλ ρσξίο άδεηα δηαθνπήο θπθινθνξίαο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 34 παξ. 12 ηνπ ΘΝΘ θαη ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ αξ. 292 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα.
o

Ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο ζε
πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ παξαπάλσ φξσλ & πξνυπνζέζεσλ ή ιφγσ
έθηαθηεο αλάγθεο.

o

Αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξεκπφδηζεο ή δηαθνπήο θπθινθνξίαο,
ππνβάιινληαη ζην αξκφδην Γξαθείν ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο κεηά απφ
ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΙ.ΑΠ.

Ζ. Σνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο Θνηλόρξεζηνπ Σώξνπ γηα ηελ πξνζσξηλή
ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ.

[38]

ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα
ηελ πξνζσξηλή ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ.
o

Νη

πξνζσξηλέο άδεηεο θαηάιεςεο

ιεηηνπξγία

εξγνηαμίνπ

ζα

ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ

εθδίδνληαη,

θαηφπηλ

γηα

αηηήζεσο

ηε
ηνπ

ελδηαθεξνκέλνπ, πνπ ζα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο λσξίηεξα .
o

Πηελ αίηεζε ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξέα
πνπ

ζα

είλαη

ππεχζπλνο

γηα

ηε

ιεηηνπξγία

ηνπ

εξγνηαμίνπ,

ηνπ

επηβιέπνληνο Κεραληθνχ, ηνπ Ρερληθνχ Αζθαιείαο, ν ρξφλνο, ν ρψξνο θαη
ν ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα
απαξαίηεηε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αδείαο. Δπίζεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
ππνβάιιεηαη θαη ε άδεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
o

Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο δε ζα ππεξβαίλεη ην κήλα κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο,
κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε θαη ηελ θαηαβνιή αληίζηνηρνπ ηέινπο.

o

Νη

πξνζσξηλέο άδεηεο θαηάιεςεο

ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ

γηα

ηε

ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ ΘΝΘ, ησλ θαλνληζκψλ γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Δξγαδνκέλσλ
ζ’ απηά θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.
Πηελ αίηεζε ηνπ ν ελδηαθεξφκελνο αλαθέξεη ηα κέηξα ζεκαηνδφηεζεο πνπ
ζα ιάβεη γηα ηελ πξνζηαζία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ απνηξνπή
αηπρεκάησλ.
o

Νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζα παξαρσξνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα κε
δεκηνπξγείηαη φριεζε ζηα θαηαζηήκαηα, λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή
θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ απφ παξάπιεπξεο νδνχο θαη λα ηεξνχληαη
νη ψξεο θνηλήο εζπρίαο.

o

Ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο
επηζηνιήο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη
απφ ην ηζρχνλ θάζε έηνπο Ρέινο Γηαθνπήο ή παξεκπφδηζεο θπθινθνξίαο.

o

Ζ άδεηα ρνξεγείηαη κεηά απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο.

o

Νη ηδηνθηήηεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ είλαη ζπλππεχζπλνη εμ νινθιήξνπ ζε
πεξίπησζε

δηάζεζεο

ησλ

νρεκάησλ

ηνπο

(γεξαλνί,

πξέζεο

εηνίκνπ

ζθπξνδέκαηνο, θνξηεγά κεηαθνξάο κεραλήκαηα έξγσλ θ.ι.π.) γηα ηελ
εθηέιεζε
θαηάιεςεο

εξγαζηψλ
ηνπ

ρσξίο

άδεηα

θνηλφρξεζηνπ

δηαθνπήο

ρψξνπ

γηα

θπθινθνξίαο
ηε

ιεηηνπξγία

θαη

άδεηα

εξγνηαμίνπ

ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 παξ. 12 ηνπ ΘΝΘ θαη ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ αξ. 292 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα.
o

Ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο ζε
πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ παξαπάλσ φξσλ & πξνυπνζέζεσλ ή ιφγσ
έθηαθηεο αλάγθεο (ζενκελίαο).
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
o

Αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξεκπφδηζεο ή δηαθνπήο θπθινθνξίαο,
ππνβάιινληαη ζην αξκφδην Γξαθείν ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο κεηά απφ
ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΙ.ΑΠ.

o

Ζ

αζηπλφκεπζε

ησλ

παξαπάλσ

εξγνηαμίσλ

ζπλίζηαηαη

ζηελ

παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ
έξγσλ.
o

Ζ παξαπάλσ ππεξεζία πξνηείλεη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ηα αλαγθαία κέηξα
πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ απνηξνπή θηλδχλσλ γηα ηνπο πεδνχο θαη ηα
νρήκαηα

Θ. Σνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο Θνηλόρξεζηνπ Σώξνπ γηα ππαίζξην
εκπόξην.
Νη άδεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ άζθεζε ππαηζξίνπ ζηάζηκνπ
εκπνξίνπ ζα ρνξεγνχληαη
ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηε Γ/λζε Ρνπηθήο Νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο χζηεξα
απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ
λνκνζεηηθφ πιαίζην.
Νη ζέζεηο πνπ ζα παξαρσξνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, θαζψο θαη νη δηαζηάζεηο
ηνπο θαη ε δηάξθεηά ηνπο, ζα θαζνξίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ Δπηηξνπή
Ξνηφηεηαο Εσήο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αληίζηνηρεο Γεκνηηθήο ή Ρνπηθήο
Θνηλφηεηαο.
Η. Σνξήγεζε άδεηαο

θαηάιεςεο Θνηλόρξεζηνπ Σώξνπ γηα εθηέιεζε

εξγαζηώλ (εθζθαθέο θαη ηνκέο νδνζηξώκαηνο) από ηδηώηε ή πεξεζία
Θνηλήο σθειείαο (ΓΔΖ, ΝΡΔ, θιπ.)
Πε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, (εθζθαθψλ, ηφκσλ νδνζηξψκαηνο
θηι) απφ ηδηψηε ή ππεξεζία θνηλήο σθέιεηαο απαηηείηαη άδεηα θαη άδεηα δηέιεπζεο
βαξέσλ

νρεκάησλ

απφ

ηελ

Γηεχζπλζε

Ρερληθψλ

πεξεζηψλ

ηνπ

Γήκνπ,

πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή αλάινγνπ πξνο ηηο εξγαζίεο πνζνχ.
Ζ άδεηα ζα ρνξεγείηαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ηηο ηερληθέο
ππεξεζίεο θαη ζα ζεσξείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα
Αζηπλνκηθή Αξρή.
Θα πξέπεη νη εξγαζίεο λα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε Δγθχθιην 47/2212-08 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαζψο θαη κε ηελ θεηκέλε Λνκνζεζία θαη ζα
ππνβάιιεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, κε ηαπηφρξνλε πεξηγξαθή ηνπ
είδνπο ηνπο θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο νη νπνίεο θαη ζα ηεινχλ ππφ ηνλ ζπλερή
έιεγρν ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο.
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα
πξνζηαζίαο θαη λα γίλεηαη πιήξεο θαη έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ επεκβάζεσλ
ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή εληφο (10) εκεξψλ απφ ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζε θάζε
ηκήκα.
Κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα ππνβάιινληαη ζηε Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
ιεπηνκεξή ζρέδηα ηνπ έξγνπ σο θαηαζθεπάζηεθε (ζε ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε
κνξθή) ψζηε

ε ππεξεζία λα πξνβεί ζε έιεγρν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο έληερλεο

απνθαηάζηαζεο φισλ ησλ ηνκψλ.
Πε

πεξίπησζε

πνπ

ε

Ρερληθή

πεξεζία

θξίλεη

φηη

ην

απνηέιεζκα

ηεο

απνθαηάζηαζεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, είλαη δπλαηφλ κεηά απφ απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο λα ππνρξεσζεί ν εξγνιάβνο λα αλαθαηαζθεπάζεη φιν
ην ηκήκα ηνπ νδνζηξψκαηνο.
Γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ νη ππεχζπλνη ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ
φια ηα απαξαίηεηα κέηξα φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν Δ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
ΗΑ. Σνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ γηα ζηάζκεπζε
νρεκάησλ.
Δθηφο απφ ηηο θαζνξηζκέλεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ΑΚΔΑ πνπ είλαη γηα δεκφζηα
ρξήζε θαη γηα ηηο νπνίεο δελ θαζνξίδεηαη ηέινο, επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ρξήζεο
θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ζηάζκεπζε νρεκάησλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο
ζε:
α) Ρξάπεδεο, Νξγαληζκνχο, ΔΙΡΑ θ.ι.π.
β) ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο Φπζηθνζεξαπεπηήξηα, ΘΔΘ, Ηδησηηθά Ηαηξηθά
Θέληξα θ.ι.π.,
γ) Μελνδνρεία
πνπ ζηεγάδνληαη ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο θαηφπηλ αηηήζεψο
ηνπο. Ξαξαρσξείηαη ζέζε ζηάζκεπζεο ζηελ είζνδν ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπο ψζηε λα
εμππεξεηνχληαη ηα νρήκαηα ησλ ρξεκαηαπνζηνιψλ θαη ησλ ΑΚΔΑ αληίζηνηρα ζηηο
πεξηπηψζεηο (α) θαη (β). Γηα ηα μελνδνρεία παξαρσξείηαη ζέζε ζηάζκεπζεο γηα ηελ
επηβίβαζε θαη απνβίβαζε πειαηψλ θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ απνζθεπψλ ηνπο.
Νη ζέζεηο πνπ παξαρσξνχληαη γηα απηέο ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ππάγνληαη ζηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Ν.Θ. πεξί απαγφξεπζεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε απηέο
ηηο ζέζεηο.
Νη άδεηεο θαηάιεςεο ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζα ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο
απφ ηε Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο θαη θαηφπηλ
ζρεηηθήο Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη ε γλψκε ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο
Ππαξηηαηψλ ή ηεο αξκφδηαο Ρνπηθήο θνηλφηεηαο, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο
Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο.
Πηελ αίηεζε ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξέα, ε άδεηα
ιεηηνπξγίαο, έλαξμε επηηεδεχκαηνο θ.ι.π. θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα
απαξαίηεηε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αδείαο .
Ζ άδεηα ρνξεγείηαη κεηά απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο ην νπνίν
θαζνξίδεηαη κε ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.

Άξζξν 7ν: Απζαίξεηε ρξήζε – θπξώζεηο – πξόζηηκα
Απζαίξεηε ζεσξείηαη ε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα
ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαηά παξάβαζε ησλ
φξσλ ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο είηε απηνί αθνξνχλ ζην είδνο ηεο ρξήζεο, ηε ζέζε
ή ηελ έθηαζε ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, είηε ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο θαη
γεληθφηεξα ζε νπνηνδήπνηε φξν θαζνξίδεηαη κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ.
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ αξζ. 13 ηνπ Β.Γ/ηνο ηεο 24-09-1958,
φπσο ην άξζξν απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην αξζ. 3 ηνπ Λ.1080/1980, θαη φπσο ε
παξάγξαθνο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ αξζ. 26 ηνπ Λ.1828/1989 θαη
ην αξζ. 6 ηνπ Λ.1900/1990, θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ αξζ. 50 ηνπ
Λ. 4257/2014 ζρεηηθά κε ηελ απζαίξεηε ρξήζε ηζρχνπλ ηα θάησζη:
Πε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, ησλ νπνίσλ ε
παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο έρεη επηηξαπεί κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.1080/1980, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε, κε απφθαζε
ηνπ

δεκάξρνπ,

εθηφο

απφ

ην

αλαινγνχλ

ηέινο

θαη

ηζόπνζν

πξόζηηκν,

αλεμάξηεηα απφ ην δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. Κε φκνηα απφθαζε
επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ζε βάξνο εθείλνπ πνπ πξνβαίλεη ζε απζαίξεηε ρξήζε
ρώξνπ ηνπ νπνίνπ ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο δελ έρεη επηηξαπεί, ίζν κε ην
δηπιάζην ηνπ κεγαιχηεξνπ θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν πνζνχ πνπ θαζνξίζηεθε κε
ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.1080/1980 γηα ηνπο ρψξνπο
γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε γηα φκνηα ρξήζε.
Ζ απζαίξεηε ρξήζε δηαπηζηψλεηαη απφ ην δήκν ή ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο. Πε
πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ θαζ' ππνηξνπήλ, ηα
αλσηέξσ πξφζηηκα επηβάιινληαη κέρξη θαη δχν θνξέο θαη αλ δηαπηζησζεί γηα
ηξίηε θνξά απζαίξεηε ρξήζε, ν δήκνο κε ζπλεξγείν ηνπ πξνβαίλεη ζηελ
αθαίξεζε θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ, δπλάκελνο λα δεηήζεη γηα ην ζθνπφ απηφλ ηε
ζπλδξνκή ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο. Ρα αληηθείκελα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή
θαηάζηαζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ θαη δελ
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
επηζηξέθνληαη εάλ δελ θαηαβιεζεί, εηδηθφ πξφζηηκν γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη
απνζήθεπζεο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.1080/1980. Αλ ην
αλσηέξσ εηδηθφ πξφζηηκν δελ εμνθιεζεί εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3)
κελψλ απφ ηελ εκέξα ηεο αθαίξεζεο, ηα είδε θαηάζρνληαη θαη δχλαηαη λα
δηαηίζεληαη, λα εθπνηνχληαη ή λα θαηαζηξέθνληαη απφ ην δήκν θαηά ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 199 ηνπ Λ. 3463/2006 - ΦΔΘ 114Α'/08-06-2006 («Θχξσζε ηνπ Θψδηθα
Γήκσλ & Θνηλνηήησλ»).
Ζ απζαίξεηε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ (ε ρξήζε δειαδή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη,
φπσο πξναλαθέξζεθε, ρσξίο άδεηα ή θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγεζείζαο
άδεηαο), εθηφο απφ ηα παξαπάλσ ρξεκαηηθά πξφζηηκα, ηηκσξείηαη θαη κε επηβνιή
ησλ πνηλψλ ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα (παξ. 15 ηνπ αξζ. 13 ηνπ
Β.Γ/ηνο ηεο 24-09-1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην αξζ. 3 ηνπ Λ.1080/1980).
Πε πεξίπησζε δηαπίζησζεο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζα
αθαηξείηαη ε άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ζα εθαξκφδνληαη νη
πξνβιεπφκελεο

απφ

ηελ

θείκελε

λνκνζεζία

δηαηάμεηο

πεξί

απζαηξέησλ

θαηαζθεπψλ, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ .
Άξζξν 8ν: Κε παξαρώξεζε θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ
Α. Γελ παξαρσξείηαη άδεηα θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζηηο θάησζη
πεξηπηώζεηο:
1)

Πηα πεδνδξφκηα ζηα νπνία δελ παξακέλεη ειεχζεξνο ηθαλφο ρψξνο (ειάρηζην

1,50 κέηξα) γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε πεδψλ θαη θπξίσο ακαμηδίσλ ΑΚΔΑ θ,ι,π,
2) Πηηο λεζίδεο ησλ νδψλ.
3) Πε πεδνδξφκηα πιάηνπο θάησ ησλ 2,50

κέηξσλ

ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Ζ παξάγξαθνο Α ηνπ άξζξνπ 8 ηζρχεη κφλν γηα ηε Γεκνηηθή
Θνηλφηεηα Ππαξηηαηψλ.

[43]

ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
Β. Γελ παξαρσξείηαη επίζεο θνηλόρξεζηνο ρώξνο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο
θαηαζηεκάησλ:
1) Δκπνξίαο & ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ, κνηνπνδειάησλ, εμνπιηζκνχ βαξέσο
ηχπνπ.
2) Πηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 43, 44, 45 &
48 ηεο ΑΗΒ/8577/8-9-83 γεηνλνκηθήο Γηάηαμεο δελ παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο
ρψξνο γηα ηνπνζέηεζε ςπγείσλ (εμαηξνχληαη ηα πεξίπηεξα), ςπρσκέλσλ πάγθσλ
θαη παηδηθψλ παηρληδηψλ. Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ επί ησλ
πξνζφςεσλ θαηαζηεκάησλ θαη θάζε είδνπο άιιεο θαηαζθεπήο.
Πηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο εάλ δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο, ζα εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ αξζ. 13 ηνπ Β.Γ/ηνο ηεο 24-09-1958, φπσο ην άξζξν
απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην αξζ. 3 ηνπ Λ.1080/1980, θαη φπσο ε παξάγξαθνο
απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ αξζ. 26 ηνπ Λ.1828/1989 θαη ην αξζ. 6
ηνπ Λ.1900/1990, θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ αξζ. 50 ηνπ Λ.
4257/2014 ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ζε βάξνο εθείλνπ πνπ
θάλεη απζαίξεηε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ηνπ νπνίνπ ε παξαρψξεζε ηεο
ρξήζεο δελ έρεη επηηξαπεί, ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ κεγαιχηεξνπ θαηά ηεηξαγσληθφ
κέηξν πνζνχ πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ Λ.1080/1980 γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε
γηα φκνηα ρξήζε.

Γ. Δθεί όπνπ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζα παξαρσξείηαη θνηλόρξεζηνο ρώξνο σο
εμήο:
1) Θα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο (επί ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο)
γηα ηελ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ, πιάηνπο κέρξη 1,50 κ. κε κήθνο ηελ πξφζνςε
ηνπ θαηαζηήκαηνο αθαηξνπκέλεο ηεο εηζφδνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα κέλεη
ειεχζεξνο ρψξνο γηα ηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ ηνπιάρηζηνλ 1,50κ.
Γηα ηα θαηαζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε ζηνέο,

ζα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο

ρψξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο κεηαμχ ησλ ππνζηπισκάησλ
ησλ ζηνψλ, κε κήθνο ηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο, αθαηξνχκελεο ηεο
πξνβνιήο ηεο εηζφδνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο.
2) Θα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ,
επί ησλ πεδνδξνκίσλ, κέρξη ην 50% ηνπ πιάηνπο ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα
κέλεη ειεχζεξνο

ρψξνο γηα ηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ ηνπιάρηζηνλ 1,50κ απφ ηα

ηξαπεδνθαζίζκαηα κέρξη ηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο (ε αλάπηπμε ησλ
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζα αξρίδεη 0,50 κ εζψηεξνλ ηνπ θξαζπεδφξεηζξνπ). Ν ρψξνο
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
απηφο πνπ ζα έρεη πιάηνο 1,5 κέηξσλ ζα είλαη θαζαξφο ρσξίο λα παξεκβάιινληαη
εκπφδηα

(δέληξα,

ζθαινπάηηα,

θ.ι.π).

Πε

εηδηθέο

πεξηπηψζεηο

δχλαηαη

λα

αλαπηπρζνχλ ηξαπεδνθαζίζκαηα επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ κεηά απφ
ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ
επεξεάδεηαη ε αζθαιήο δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη δελ δηαθφπηεηαη ε θίλεζε απηψλ
πνπ επηζθέπηνληαη ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα.
3) Θα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο ζηηο πιαηείεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπψλ ζθηαδίσλ ή άιισλ ιεηηνπξγηθψλ ή
δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο

ή αλ δελ

ππάξρνπλ ηζρχνληεο θαλνληζκνί ζα απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην.
4) Θα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ
επί ησλ πεδνδξφκσλ κέρξη ηνπ 50% ηνπ πιάηνπο ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα
κέλνπλ ηνπιάρηζηνλ 3,70κ.

ειεχζεξνπ ρψξνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη

ε

απξφζθνπηε δηέιεπζε ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ (αζζελνθφξσλ, ππξνζβεζηηθψλ
θιπ). Ζ πιεπξά ζηελ νπνία ζα κέλεη ν ειεχζεξνο ρψξνο ζα νξίδεηαη κε απφθαζε
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, αθνχ
ιεθζνχλ ππφςε νη εηδηθέο ζπλζήθεο θαηά πεξίπησζε. Απφ ηελ παξνχζα δηάηαμε
εμαηξνχληαη

νη

πεδφδξνκνη

γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη

ζε ηζρχ θαλνληζκφο

ιεηηνπξγίαο (π.ρ. πεδφδξνκνη πέξημ ηεο πιαηείαο Ππάξηεο).
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ:
Πηνπο

επί

ησλ

ηξαπεδνθαζίζκαηα

πεδνδξνκίσλ

θνηλφρξεζηνπο

ρψξνπο

πνπ

αλαπηχζζνληαη

ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεχζεξε δίνδνο απφ ην νδφζηξσκα

πξνο ην πεδνδξφκην ηνπιάρηζηνλ 1,50 κ (αλάκεζα ζηα ηξαπεδνθαζίζκαηα), αλά
12,00 κ. κήθνπο πεδνδξνκίνπ, γηα λα είλαη δπλαηή ε πξνζέγγηζε ηνπ πεδνδξνκίνπ
απφ ηνπο πεδνχο.

Άξζξν 9ν : Θαζνξηζκόο Θνηλνρξήζησλ ρώξσλ
Νη

πξνο

παξαρώξεζε

θνηλόρξεζηνη

ρώξνη

ηνπ

Γήκνπ

θαζνξίδνληαη αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα σο θάησζη :

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΞΑΟΡΖΠ
1. ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΞΙΑΡΔΗΑ
1.1. ΠΡΝΔΠ
ΔΛΡΝΠ ησλ ζηνψλ δελ παξαρσξείηαη ρψξνο
1.2.

Γπηηθή πιεπξά πιαηείαο (πιεπξά πεδόδξνκνπ

Γθνξηζνιόγνπ).
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Ππάξηεο

ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
Ξαξαρσξείηαη ν ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη δπηηθά απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ
ππνζηπισκάησλ ησλ ζηνψλ (πξνο ηελ πιαηεία) αλαηνιηθά

απφ ηελ επζεία

πνπ δηέξρεηαη απφ ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ηνπ πεδφδξνκνπ Γθνξηζνιφγνπ,
βόξεηα απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη απφ ηε λφηηα νηθνδνκηθή γξακκή ηεο νδνχ
Ιπθνχξγνπ θαη λόηηα απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη απφ ηε βφξεηα νηθνδνκηθή
γξακκή ηεο νδνχ Δπαγγειηζηξίαο (Ρκήκα 1 ηνπ ζρεδίνπ θάηνςεο ηεο πιαηείαο
πνπ ζπλνδεχεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ) εθηόο από ηα ηκήκαηα πνπ
νξηνζεηνύληαη : α) βόξεηα απφ ηελ επέθηαζε ηεο λφηηαο νηθνδνκηθήο γξακκήο
ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ, λόηηα απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη λφηηα ζε
απφζηαζε 3,00 κέηξσλ απφ ηελ επέθηαζε ηεο λφηηαο νηθνδνκηθήο γξακκήο ηνπ
θηηξίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ θαη β) θαη΄επέθηαζε αλαηνιηθά ησλ νηθνδνκηθψλ
γξακκψλ ηνπ πεδφδξνκνπ ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ 32.

Πηε δπηηθή πιεπξά ηεο πιαηείαο παξαρσξνύληαη επίζεο :
α) Ν ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη αλαηνιηθά απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη δπηηθά
ζε απφζηαζε ελάκηζε (1,50) κέηξσλ απφ ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ βνξεηνδπηηθνχ
παξηεξηνχ, λόηηα απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη ζε απφζηαζε 0,40 κέηξσλ λφηηα
απφ ηε λφηηα πιεπξά ηνπ βνξεηνδπηηθνχ παξηεξηνχ, βόξεηα απφ ηελ επζεία πνπ

[46]

ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
δηέξρεηαη λφηηα απφ ηε λφηηα νηθνδνκηθή γξακκή ηεο νδνχ Ιπθνχξγνπ θαη
δπηηθά απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ επέθηαζε ηεο δπηηθήο νηθνδνκηθή
γξακκή ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ (Ρκήκα 2 ηνπ ζρεδίνπ θάηνςεο ηεο
πιαηείαο πνπ ζπλνδεχεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ).

β) Ν ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη αλαηνιηθά

απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη ζε

απφζηαζε ελάκηζε (1,50) κέηξσλ δπηηθά απφ ηε δπηηθή

πιεπξά ηνπ

λνηηνδπηηθνχ παξηεξηνχ, λόηηα απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη ζε απφζηαζε 0,40
κέηξσλ λφηηα απφ ηε λφηηα πιεπξά ηνπ λνηηνδπηηθνχ παξηεξηνχ, βόξεηα απφ
ηελ επζεία βφξεηα πνπ δηέξρεηαη ζε απφζηαζε 0,40 κέηξσλ απφ ηε βφξεηα
πιεπξά ηνπ λνηηνδπηηθνχ παξηεξηνχ θαη δπηηθά απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη
απφ

ηελ

επέθηαζε

ηεο

δπηηθήο

νηθνδνκηθήο

γξακκήο

ηνπ

θηηξίνπ

ηνπ

Γεκαξρείνπ (Ρκήκα 3 ηνπ ζρεδίνπ θάηνςεο ηεο πιαηείαο πνπ ζπλνδεχεη ηνλ
παξφληα θαλνληζκφ).

[47]

ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)

γ) Αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ
Ξαξαρσξείηαη ν ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη βόξεηα απφ ηελ νηθνδνκηθή γξακκή
ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ κέρξη απνζηάζεσο ελλέα (9,00) κέηξσλ, λόηηα απφ
ηελ νηθνδνκηθή γξακκή ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ κέρξη απνζηάζεσο ελλέα
(9,00) κέηξσλ, αλαηνιηθά απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη ζε απφζηαζε ελλέα
(9,00) κέηξσλ απφ ηελ αλαηνιηθή νηθνδνκηθή γξακκή ηνπ θηηξίνπ ηνπ
Γεκαξρείνπ θαη δπηηθά απφ ηελ αλαηνιηθή γξακκή ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ
(Ρκήκα 4 ηνπ ζρεδίνπ θάηνςεο ηεο πιαηείαο πνπ ζπλνδεχεη ηνλ παξφληα
θαλνληζκφ).

[48]

ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)

δ) Βόξεηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ
Ξαξαρσξείηαη ν καξκαξνζηξσκέλνο ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη βόξεηα απφ ηελ
επζεία πνπ δηέξρεηαη ζε απφζηαζε ελάκηζε (1,50) κέηξσλ απφ ηε λφηηα πιεπξά
ηνπ βνξεηνδπηηθνχ παξηεξηνχ, λόηηα απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη ζε απφζηαζε
ηεζζάξσλ

(4,00) κέηξσλ απφ ηε βφξεηα νηθνδνκηθή γξακκή ηνπ θηηξίνπ ηνπ

Γεκαξρείνπ, δπηηθά απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη ζε απφζηαζε 0,40 κέηξσλ
απφ ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ βνξεηνδπηηθνχ παξηεξηνχ θαη αλαηνιηθά απφ ηελ
επζεία πνπ δηέξρεηαη ζε απφζηαζε 0,40 κέηξσλ απφ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ
βνξεηνδπηηθνχ παξηεξηνχ (Ρκήκα 5 ηνπ ζρεδίνπ θάηνςεο ηεο πιαηείαο πνπ
ζπλνδεχεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ).

[49]

ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)

ε) Λόηηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ
Ξαξαρσξείηαη ν καξκαξνζηξσκέλνο ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη βόξεηα απφ ηελ
επζεία πνπ δηέξρεηαη ζε απφζηαζε ηεζζάξσλ

(4,00) κέηξσλ απφ ηε λφηηα

νηθνδνκηθή γξακκή ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ, λόηηα απφ ηελ επζεία πνπ
δηέξρεηαη ζε απφζηαζε ελάκηζε (1,50) κέηξσλ απφ ηε βφξεηα πιεπξά ηνπ
λνηηνδπηηθνχ παξηεξηνχ, δπηηθά απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη ζε απφζηαζε
0,40 κέηξσλ απφ ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ λνηηνδπηηθνχ παξηεξηνχ θαη αλαηνιηθά
απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη ζε απφζηαζε 0,40 κέηξσλ αλαηνιηθά

απφ ηελ

αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λνηηνδπηηθνχ παξηεξηνχ (Ρκήκα 6 ηνπ ζρεδίνπ θάηνςεο
ηεο πιαηείαο πνπ ζπλνδεχεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ).
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)

1.3. Λόηηα πιεπξά ηεο πιαηείαο (πιεπξά πεδόδξνκνπ Δπαγγειηζηξίαο).
Ξαξαρσξείηαη ν ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη λόηηα απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ
ππνζηπισκάησλ ησλ ζηνψλ, βόξεηα απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη απφ ηα
θσηηζηηθά ζψκαηα ηνπ πεδφδξνκνπ Δπαγγειηζηξίαο, δπηηθά απφ ηελ επζεία πνπ
δηέξρεηαη ζε απφζηαζε 0,40 κέηξσλ απφ ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ λνηηνδπηηθνχ
παξηεξηνχ θαη αλαηνιηθά απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη απφ ηε δπηηθή
νηθνδνκηθή γξακκή ηεο νδνχ Θσλζηαληίλνπ Ξαιαηνιφγνπ (Ρκήκα 7 ηνπ ζρεδίνπ
θάηνςεο ηεο πιαηείαο πνπ ζπλνδεχεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ) εθηόο από ηα
ηκήκαηα πνπ νξηνζεηνύληαη : α) ζε απφζηαζε 2 κέηξσλ απφ ηελ αλαηνιηθή
πιεπξά ηνπ λνηηνδπηηθνχ παξηεξηνχ θαη β) ζε απφζηαζε 2 κέηξσλ απφ ηελ
αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λνηηναλαηνιηθνχ παξηεξηνχ
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)

Πηε λόηηα πιεπξά ηεο πιαηείαο παξαρσξνύληαη επίζεο :

[52]

ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
α) Ν ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη λόηηα

απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη απφ ηε

βφξεηα νηθνδνκηθή γξακκή ηεο νδνχ Δπαγγειηζηξίαο, βόξεηα απφ ηελ επζεία
πνπ δηέξρεηαη ζε απφζηαζε 0,40 κέηξσλ απφ ηε λφηηα πιεπξά ηνπ λνηηνδπηηθνχ
παξηεξηνχ (απφιεμε ηνπ ζηεζαίνπ), δπηηθά απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη ζε
απφζηαζε 0,40 κέηξσλ απφ ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ λνηηνδπηηθνχ παξηεξηνχ θαη
αλαηνιηθά απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη ζε απφζηαζε 0,40 κέηξσλ απφ ηελ
αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λνηηνδπηηθνχ παξηεξηνχ (Ρκήκα 8 ηνπ ζρεδίνπ θάηνςεο
ηεο πιαηείαο πνπ ζπλνδεχεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ).
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
β) Ν ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη λόηηα

απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη απφ ηε

βφξεηα νηθνδνκηθή γξακκή ηεο νδνχ Δπαγγειηζηξίαο, βόξεηα απφ ην ζηεζαίν
ηεο πιαηείαο, δπηηθά απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη ζε απφζηαζε 2,00 κέηξσλ
απφ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λνηηνδπηηθνχ παξηεξηνχ θαη αλαηνιηθά απφ ηελ
επζεία

πνπ

δηέξρεηαη

παξηεξηνχ. (Ρκήκα

απφ

ηελ

αλαηνιηθή

πιεπξά

ηνπ

λνηηναλαηνιηθνχ

9 ηνπ ζρεδίνπ θάηνςεο ηεο πιαηείαο πνπ ζπλνδεχεη ηνλ

παξφληα θαλνληζκφ).
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)

1.4. Αλαηνιηθή πιεπξά ηεο πιαηείαο (πιεπξά πεδόδξνκνπ Απνδήκσλ
Ιαθεδαηκνλίσλ Λέαο όξθεο).
α) Βόξεην ηκήκα
Ξαξαρσξείηαη ν ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη αλαηνιηθά απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά
ησλ ππνζηπισκάησλ ησλ ζηνψλ δπηηθά απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη ζε
απφζηαζε 1,40 κέηξσλ απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ ππνζηπισκάησλ,
βόξεηα απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη ζε απφζηαζε 2 κέηξσλ λφηηα απφ ηε
βφξεηα νηθνδνκηθή γξακκή ηεο νδνχ Ιπθνχξγνπ θαη λόηηα απφ ηελ επζεία πνπ
δηέξρεηαη ζε απφζηαζε 2 κέηξσλ βφξεηα απφ ην θσηηζηηθφ

(Ρκήκα 10 ηνπ

ζρεδίνπ θάηνςεο ηεο πιαηείαο πνπ ζπλνδεχεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ).

Ξαξαρσξείηαη ν καξκαξνζηξσκέλνο ρψξνο σο έρεη (Ρκήκα 11 ηνπ ζρεδίνπ
θάηνςεο ηεο πιαηείαο πνπ ζπλνδεχεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ) θαη επηπιένλ ην
θνκκάηη πνπ νξηνζεηείηαη βφξεηα απφ ηε λφηηα νηθνδνκηθή γξακκή ηεο νδνχ
Ιπθνχξγνπ, δπηηθά απφ ην φξην ηνπ ζηεζαίνπ θαη αλαηνιηθά απφ ηελ επζεία πνπ
δηέξρεηαη απφ ην θσηηζηηθφ (Ρκήκα 12 ηνπ ζρεδίνπ θάηνςεο ηεο πιαηείαο πνπ
ζπλνδεχεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ).
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)

Λόηην ηκήκα
Ξαξαρσξείηαη ν ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη αλαηνιηθά απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά
ησλ ππνζηπισκάησλ ησλ ζηνψλ (πξνο ηελ πιαηεία) δπηηθά απφ ηελ επζεία πνπ
δηέξρεηαη

ζε

απφζηαζε

1,40

κέηξσλ

απφ

ηελ

εζσηεξηθή

πιεπξά

ησλ

ππνζηπισκάησλ, βόξεηα απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη ζε απφζηαζε 2 κέηξσλ
λφηηα απφ ηελ επζεία ηνπ θσηηζηηθνχ θαη λόηηα απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη
απφ ηελ βφξεηα νηθνδνκηθή γξακκή ηεο νδνχ Δπαγγειηζηξίαο θσηηζηηθφ
(Ρκήκα 13 ηνπ ζρεδίνπ θάηνςεο ηεο πιαηείαο πνπ ζπλνδεχεη ηνλ παξφληα
θαλνληζκφ).

Ξαξαρσξείηαη ν καξκαξνζηξσκέλνο ρψξνο σο έρεη (Ρκήκα 14 ηνπ ζρεδίνπ
θάηνςεο ηεο πιαηείαο πνπ ζπλνδεχεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ) εθηόο ηνπ
ηκήκαηνο πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ζηε ζθάια (πιάηνπο 2,00 κέηξσλ θαη κήθνπο
9,00 κέηξσλ). Δπηπιένλ παξαρσξείηαη ην θνκκάηη πνπ νξηνζεηείηαη λόηηα απφ
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
ηε βφξεηα νηθνδνκηθή γξακκή ηνπ πεδφδξνκνπ Δπαγγειηζηξίαο δπηηθά απφ ην
φξην ηνπ ζηεζαίνπ θαη αλαηνιηθά απφ ην φξην ηνπ καξκαξνζηξσκέλνπ ρψξνπ.
(Ρκήκα 15 ηνπ ζρεδίνπ θάηνςεο ηεο πιαηείαο πνπ ζπλνδεχεη ηνλ παξφληα
θαλνληζκφ).

Θεληξηθό ηκήκα
Ξαξαρσξείηαη ν ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη αλαηνιηθά απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά
ησλ ππνζηπισκάησλ ησλ ζηνψλ (πξνο ηελ πιαηεία) δπηηθά απφ ηελ επζεία πνπ
δηέξρεηαη απφ ηα θσηηζηηθά

βόξεηα απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη απφ ην

θσηηζηηθφ θαη λόηηα απφ ηελ επζεία πνπ δηέξρεηαη απφ ην θσηηζηηθφ (Ρκήκα
16 ηνπ ζρεδίνπ θάηνςεο ηεο πιαηείαο πνπ ζπλνδεχεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ).
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ : Νη πξνο παξαρψξεζε ρψξνη ζηελ πιαηεία είλαη ζπγθεθξηκέλνη,
θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην πνηα θαη πφζα θαηαζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ. Πε
πεξίπησζε

απμεκέλεο

δήηεζεο

ζα

ηζρχεη

ε

αξρή

ηεο

αλαινγηθφηεηαο

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχληαη φιεο νη επηρεηξήζεηο.
2. ΞΔΕΝΓΟΝΚΝΗ
α) Δπαγγειηζηξίαο :
Ν ηξφπνο παξαρψξεζεο ρψξσλ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ (θεληξηθή πιαηεία, παξ.
1.3).
β) Απνδήκσλ Ιαθεδαηκνλίσλ Λέαο όξθεο:
Ν ηξφπνο παξαρψξεζεο ρψξσλ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ (θεληξηθή πιαηεία, παξ.
1.4).
γ) Γθνξηζνιόγνπ:
Ν ηξφπνο παξαρψξεζεο ρψξσλ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ (θεληξηθή πιαηεία, παξ.
1.2).
δ) Θιενκβξόηνπ (από Αγ. Λίθσλνο έσο Θ. Ξαιαηνιόγνπ) :
Ξαξαρσξείηαη ην 50% ηνπ πιάηνπο ηνπ πξνο ηε Βφξεηα πιεπξά.

ε) Θιενκβξόηνπ (από Θ. Ξαιαηνιόγνπ έσο Γθνξηζνιόγνπ) :
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
Ξαξαρσξείηαη ην 50% ηνπ πιάηνπο ηνπ, θαηά πεξίπησζε αθνχ ιεθζνχλ
ππ΄φςηλ ηα θπηεκέλα παξηέξηα.
ζη) Θιενκβξόηνπ (από Γθνξηζνιόγνπ έσο ηελ αξρή ηεο Γεκ. Αγνξάο):
Ξαξαρσξείηαη ην 50% ηνπ πιάηνπο ηνπ πξνο ηε βφξεηα πιεπξά.
δ) Θιενκβξόηνπ (από ηελ αξρή ηεο Γεκ. Αγνξάο έσο Αγεζηιάνπ) :
Ξαξαρσξείηαη ην 50% ηνπ πιάηνπο ηνπ πξνο ηε λφηηα πιεπξά.
ε) Γηελέθνπο :
Ξαξαρσξείηαη ην 50% ηνπ πιάηνπο ηνπ πξνο ηελ αλαηνιηθή πιεπξά απφ ηελ
νηθνδνκηθή γξακκή θαη πξνο ηα δπηηθά.
3. ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΑ
α) Όια ηα πεδνδξφκηα πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ αξζ.8 παξ. Α1,Α3

ηνπ

παξφληνο θαλνληζκνχ.
β) Θαη΄ εμαίξεζε θαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Γεκνηηθήο θνηλφηεηαο ή ησλ
Ρνπηθψλ θνηλνηήησλ , θαηά πεξίπησζε,

ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δχλαηαη κε

απφθαζή ηνπ, λα παξαρσξεί πξνο ρξήζε πεδνδξφκηα πνπ δελ πιεξνχλ ηα πην
πάλσ θξηηήξηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα ήδε ιεηηνπξγνχζεο

επηρεηξήζεηο, θαη κφλν

γηα φζν ζα παξακέλεη ν ίδηνο ηδηνθηήηεο.
γ) Όπνπ ππάξρνπλ ζηνέο: Γηα ηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ ζα παξακέλεη ειεχζεξνο ν
ρψξνο εληφο ηεο ζηνάο. Πηα θαηαζηήκαηα ζα παξαρσξείηαη ρψξνο εθηφο ηεο
ζηνάο απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ ππνζηπισκάησλ ησλ ζηνψλ κέρξη ηελ
εμσηεξηθή πιεπξά ησλ ζηνψλ, επί ηεο πξνζφςεσο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζα
αθαηξείηαη φκσο ην ηκήκα ηεο πξνβνιήο ηεο εηζφδνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο
εηζφδνπ ηνπ αθηλήηνπ.
Δηδηθφηεξα :


γηα ηελ νδφ Ιπθνχξγνπ (ζηα ηκήκαηα φπνπ ππάξρνπο ζηνέο) παξαρσξείηαη
ρψξνο γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε ηκήκα

πιάηνπο 3,00

κέηξσλ απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ ππνζηπισκάησλ ησλ ζηνψλ,


γηα ηελ νδφ Δπαγγειηζηξίαο, απφ Θσλζηαληίλνπ Ξαιαηνιφγνπ έσο Αγίνπ
Λίθσλνο, δχλαηαη λα αλαπηπρζνχλ ηξαπεδνθαζίζκαηα επί ησλ πξνζφςεσλ
ησλ θαηαζηεκάησλ εληφο ηεο ζηνάο αξθεί λα παξακέλεη ειεχζεξνο ρψξνο
(ρσξίο ηελ χπαξμε εκπνδίσλ) 1,5 κέηξσλ γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ.



γηα

ηελ

νδφ

Ξιήζσλνο

Γεκηζηνχ

δχλαηαη

λα

αλαπηπρζνχλ

ηξαπεδνθαζίζκαηα επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ εληφο ηεο ζηνάο
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
αξθεί λα παξακέλεη ειεχζεξνο ρψξνο (ρσξίο ηελ χπαξμε εκπνδίσλ) 1,5
κέηξσλ γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ.
4. ΘΑΡΑΙΖΤΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΠΡΗΠ ΡΝΞΗΘΔΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΔΠ

ΡΖΠ

Γ.Δ.ΠΞΑΟΡΖΠ
Γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ έπεηηα απφ γλσκνδφηεζε ησλ ηνπηθψλ
ζπκβνπιίσλ, πξνηείλεηαη:
-

Γηα

ηελ

αλάπηπμε

ηξαπεδνθαζηζκάησλ

ε

παξαρψξεζε

ρξήζεο

ησλ

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (πιαηεηψλ, πεδνδξφκσλ) λα κελ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ
30% ηνπ ρψξνπ.
- Πε πεδνδξφκηα επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηελ πξφζνςε ηνπ
θαηαζηήκαηνο, αθήλνληαο ειεχζεξν πιάηνο 1,50κ γηα ηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ.
Δηδηθόηεξα γηα ηελ Ρ.Θ. Θαιπβίσλ Πνράο:
Πηελ πιαηεία ηεο Ρ.Θ. Θαιπβίσλ Πνράο, εκβαδνχ 102.16 η.κ., πνπ ζπλνξεχεη
δπηηθά κε θνηλνηηθφ δξφκν, βφξεηα κε θνηλφρξεζην ρψξν, αλαηνιηθά κε ην
θνηλνηηθφ θηίξην θαη ηδηνθηεζία Γηάηξα θαη λφηηα κε ηδηνθηεζία Γηάηξα θαη
θνηλφρξεζην ρψξν παξαρσξείηαη ην 30% ηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
ηξαπεδνθαζηζκάησλ απφ θαθελεία θ.ι.π. ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνλ
παξφληα θαλνληζκφ. Ξξν ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ ηνπ θνηλνηηθνχ θηηξίνπ θαη ηνπ
δηαγξακκηζκέλνπ δηαδξφκνπ πνπ νδεγεί ζην θνηλνηηθφ θηίξην δελ επηηξέπεηαη ε
αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηέιεπζε ησλ πεδψλ.

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΦΑΟΗΓΝΠ

1. ΞΙΑΡΔΗΔΠ ΡΝΞIΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ
Ζ έθηαζε πνπ παξαρσξείηαη ζηηο πιαηείεο είλαη:
α) Μεξνθακπίνπ

: 482,00 κ2

β) Ξαιαηνπαλαγηάο : 180,00 κ2
γ) Ξνηακηάο

: 35.00 κ2

δ) Ξνινβίηζαο

: 135,00 κ2

ε) Γνξάλσλ

: 60,00 κ2

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΔΟΑΞΛΥΛ
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
1. ΞΙΑΡΔΗΔΠ ΡΝΞΗΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ
Ξαξαρσξείηαη ην 20% ηεο έθηαζεο ησλ πιαηεηψλ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ :
Ξιαηάλαο – Πθνύξαο – Θεθαιά – Γθνξηηζάο – Σξπζάθσλ- Αγξηάλσλ
- Αγ. Αλαξγύξσλ θαη ηνπ νηθηζκνχ Ξνιύδξνζνπ.

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΚΠΡΟΑ

1. Ρνπηθή Θνηλόηεηα Αγ. Ησάλλε
α) Ξιαηεία «Θεθαιάξη»


Ρκήκα

κπξνζηά

ζην

θαηάζηεκα

ηεο

ηδηνθηεζίαο

θιεξνλφκσλ

Σξεζηαθάθνπ Ξέηξνπ: 30,00 κ2


Ρκήκα κπξνζηά ζην θαηάζηεκα ηνπ Σξεζηαθάθνπ Αζαλαζίνπ : 50,00

κ2
β) Θεληξηθή πιαηεία


Ρκήκα κπξνζηά ζην θαηάζηεκα ηδηνθηεζίαο Καλσιφπνπινπ : 30,00 κ2



Ρκήκα κπξνζηά ζην θαηάζηεκα ηδηνθηεζίαο Θαιακαξά Θενδ.:

40,00

κ2

2.

Ρκήκα κπξνζηά ζην θαηάζηεκα ηδηνθηεζίαο Γηαλλφπνπινπ : 26,00 κ2
Ρνπηθή θνηλόηεηα Κπζηξά

α) Θεληξηθή Ξιαηεία (ε νξηνζέηεζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηε γξακκή
ησλ ηνύβισλ, όπνπ ππάξρνπλ)
 Ρκήκα κπξνζηά απφ ηελ ηαβέξλα «ην Θάζηξν» : 19,00 κ2
 Ρκήκα κπξνζηά απφ ην «Θαθέ» : 25,74 κ2


Ρκήκα κπξνζηά απφ ην εζηηαηφξην ηνπ Κνπλδξνχθα Θπξηάθνπ : 21,45
κ2



Ρκήκα κπξνζηά απφ ηελ ηαβέξλα ηνπ Κπνπξιφθα Γεσξγίνπ : 34,00 κ2



Ρκήκα

κπξνζηά

απφ

ηελ

ηδηνθηεζία

Κπνπξιφθα

(πξψελ

δαραξνπιαζηείν Σξηζηφπνπινπ Δκκ.) : 39,22 κ2


Ρκήκα κπξνζηά απφ ην θαθελείν ηεο Ενξκπά Θσλ/λαο : 22,50 κ2



Ρκήκα κπξνζηά απφ ην θαθελείν ηνπ Βαραβηψινπ Ξαλαγηψηε : 26,00
κ2



Ρκήκα κπξνζηά απφ ηελ νηθία ηνπ Ιακπξηλνχ Ησάλλε : 20,24 κ2



Ρκήκα κπξνζηά απφ ηελ ηδηνθηεζία Αλδξηψηε Φάλε : 11,22 κ2

3.Ρνπηθή Θνηλόηεηα Ξαξνξείνπ
α) Ξιαηεία «Θέξακνο»
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
 Ρκήκα πνπ βξίζθεηαη έκπξνζζελ (βφξεηα) ηνπ θαηαζηήκαηνο ηδηνθηεζίαο
Γεκεηξίνπ Καλίθα (έσο ην απιάθη) : 130,57 κ2
 Ρκήκα

πνπ

βξίζθεηαη

βνξεηνδπηηθά

ηνπ

αλσηέξσ

θαηαζηήκαηνο

(ηδηνθηεζίαο Γεκεηξίνπ Καλίθα) θαη ζπλνξεχεη κε βξχζεο θαη απιάθη:
53,50 κ2
 Ρκήκα πνπ βξίζθεηαη έκπξνζζελ (λφηηα) ηνπ θαηαζηήκαηνο ηδηνθηεζίαο
Ηεξάο Κεηξφπνιεο Κνλεκβαζίαο θαη Ππάξηεο : 150,68 κ2

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΝΗΛΝΛΡΝΠ
1.

ΞΙΑΡΔΗΔΠ ΡΝΞΗΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ
 Ξαξαρσξείηαη ην 20% ηεο έθηαζεο ησλ πιαηεηψλ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ
:
Βακβαθνύο – Βαξβίηζαο – Βαζαξά - Βνπηηάλσλ – Βξεζζέλσλ Θενιόγνπ- Θνληδίηζαο θαη Πειιαζίαο.


Όια ηα ππάξρνληα πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο ησλ
Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ : Βακβαθνύο – Βαξβίηζαο – Βαζαξά –
Βνπηηάλσλ

-

Βξεζζέλσλ

-

Θενιόγνπ-

Θνληδίηζαο

Πειιαζίαο.

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΞΔΙΙΑΛΑΠ

1. Ρνπηθή Θνηλόηεηα Γεσξγηηζίνπ
α) Ξιαηεία Αγ. Αζαλαζίνπ

: 530.44 κ2

β) Ξιαηεία ¨Ρν κπαιθνλάθη Κνξηά¨ : 132.45 κ2
2. Ρνπηθή Θνηλόηεηα Αγόξηαλεο
α) Ξιαηεία Αγφξηαλεο :180.00 κ2
3. Ρνπηθή Θνηλόηεηα Ινγγαλίθνπ
α) Ξιαηεία Ινγγαλίθνπ : 215.70 κ2
4. Ρνπηθή Θνηλόηεηα Θαζηνξείνπ
α) Ξιαηεία Θαζηνξείνπ : 604.77 κ2
β) Γπηηθφ πεδνδξφκην : 320.85 κ2
γ) Αλαηνιηθφ πεδνδξφκην : 365.26 κ2
δ) Ξεδνδξφκην (Απφ Καληάηε έσο Ενχδνπια Διέλεο) : 115.32 κ2
ε) Ξεδνδξφκην (απφ Αξθάλε έσο Γεκ. Γξφκν) : 93.31 κ2
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θαη

ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
5. Ρνπηθή Θνηλόηεηα Ξειιάλαο
α) Ξιαηεία ¨άζπξε βξχζε¨ : 674.00 κ2
β) Ξιαηεία ¨Οαζζαίηθν αιψλη¨ :12.00 κ2

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΑΟΥΛ

1. ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ


Ν ρψξνο ηεο θάησ πιαηείαο ηνπ Αγ. Αλδξέα πνπ βξίζθεηαη ζηελ
πξφζνςε ηνπ θαθελείνπ Γεσξγίνπ Ιάζζνπ θαη ηνπ θαηαζηήκαηνο
Θσλ/λνπ

Ξαπαζηαχξνπ,

αλαηνιηθή

πιεπξά

ηεο

κέρξη

απνζηάζεσο

Θεληξηθήο

πιαηείαο.

3,50
Πηνλ

κ

απφ

ρψξν

ηελ
απηφ

αθήλεηαη δηάδξνκνο κήθνπο 11,50κ θαη πιάηνπο 1,50κ γηα είζνδν
ηνπ Π.Σ. Θαξπψλ.


Ν ρψξνο ηνπ πεδνδξνκίνπ κπξνζηά ηνπ θηηξίνπ Ξαλαγηψηε Ξαξ.
Ξαλνχζε ζπλνιηθνχ κήθνπο 23,00κ θαη πιάηνπο 2,50κ πξνο ηελ
πιεπξά ηνπ δξφκνπ πξνο Πηελφ, θαη1,20κ πξνο θαθελείν Ξ. Ρξάθα



Ν ρψξνο κπξνζηά ζηε εξεηπσκέλε νηθία θιεξ. Γ. Βαζηή ζε κήθνο
6.90κ θαη πιάηνο 1,50κ.



Ν ρψξνο κπξνζηά ζην θαηάζηεκα Γεκ. Θ. Θνπηζφγησξγα ζε κήθνο
8,20κ θαη πιάηνο 2,30κ.



Ν ρψξνο απέλαληη ηνπ θαηαζηήκαηνο Γεκ. Θ. Θνπηζφγησξγα πνπ
βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηε λφηηα πιεπξά ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ζε
κήθνο 11,00κ θαη πιάηνο 2,20κ.

Άξζξν 10ν: Ρειηθέο Γηαηάμεηο
α) Ν παξφλ θαλνληζκφο αθνξά ην Γήκν Ππάξηεο ζην ζχλνιφ ηνπ.
β) Κε απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζα θαζνξίδεηαη νηηδήπνηε

δελ έρεη

πξνβιεθζεί ζην παξφληα θαλνληζκφ.
γ) Ν παξψλ θαλνληζκφο ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπ απφ ηελ αξκφδηα
ππεξεζία θαη ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζή ηνπ. Θαηαξγείηαη ν θαλνληζκφο ηεο
ππ΄αξηζ. 124/2012 Α.Γ.Π.
δ) Δίλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Θαλνληζηηθνχ Ξιαηζίνπ, φηαλ
ζπληξέρνπλ ιφγνη φπσο, ηξνπνπνίεζε Λνκνζεηηθνχ Ξιαηζίνπ, δεκηνπξγία λέσλ
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θ.ι.π.
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ΑΔΑ: ΩΒ45Ω1Ν-Υ9Ζ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(απαλοιφή υποσέλιδου)
ε) Όζνλ αθνξά ζηελ παξαρψξεζε ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη εκπνξεπκάησλ, θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο εθαξκνγήο ηνπ
θαλνληζκνχ ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζα ιήγεη 2 κήλεο απφ ηελ έθδνζε
ηνπ θαλνληζκνχ.
ζη) Όζνλ αθνξά ζηηο άδεηεο ηνπνζέηεζεο ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ
ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ηελ
ηνπνζέηεζε

ηξαπεδνθαζηζκάησλ,

ζε

πεξηπηψζεηο

φπνπ

έρνπλ

ηνπνζεηεζεί

νκπξέιεο ρσξίο άδεηα, ηα πξφζηηκα ζα επηβάιινληαη φηαλ δελ έρεη θαηαηεζεί ε
αίηεζε ρνξήγεζεο έσο 2 κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηνπ θαλνληζκνχ.

Σηελ απόθαζε απηή κεηνςήθεζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη
ηεο κείδνλνο
κεηνςεθίαο
Αξγεηηάθνο
Σηαύξνο,
Βιάρνο
Νηθήηαο,
Βιήηαο
Νηθόιανο,
Γεκεηξόπνπινο Φξήζηνο, Καλαθάθνο Φξήζηνο,
Καπεηαλάθεο Σαξάληνο,
Κνθθνξόο Δπζηξάηηνο, Μπνπγάδεο Φξήζηνο,γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην
ηζηνξηθό ηεο απόθαζεο απηήο.
Θεηηθά ςήθηζε θαη ε πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σπαξηηαηώλ.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αξηζκό
72/02-03-2016
Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο
αθνινχζσο:
ΓΖΚΝΡΗΘΝΗ ΠΚΒΝΙΝΗ
Ν πξφεδξνο Γ.Π.
Θαξκνίξεο Ησάλλεο (Αληηπξφεδξνο Γ.Π.), Γξεγφξε
Γήκεηξα
(Γξακκαηέαο
Γ.Π.),Αιεμάθνο
Σξήζηνο,
Πππξίδσλ Γ. Κνηξάγηαο
Απνζηνιάθνο
Γεκήηξηνο,
Αξγεηηάθνο
Πηαχξνο,
Αξγπξφπνπινο Ξαλαγηψηεο, Αξγπξφπνπινο Πηαχξνο,
Βιάρνο Ληθήηαο, Βιήηαο Ληθφιανο,
Βνπλάζεο
Αιέμαλδξνο, Γαιαλνπνχινπ Γεσξγία, Γεκεηξφπνπινο
Σξήζηνο, Γνχληαο Ληθφιανο, Θαλαθάθνο Σξήζηνο,
Θαλειιφπνπινο Γεψξγηνο, Θαπεηαλάθεο Παξάληνο,
Θνθθνξφο
Δπζηξάηηνο,
Θνλίδεο
Γεψξγηνο,
Θνπκνπλδνχξνο
Ξαλαγηψηεο,
Θψλζηα
Αλησλία,
Ιεβεληάθεο
Γεκήηξηνο, Καθξπζνπνχινπ Σξηζηίλα,
Καληδνπξάλεο
Ησάλλεο,
Κπνπγάδεο
Σξήζηνο,
Ξαηζηιίβαο Θεκηζηνθιήο, Ξιεηψηαο Σξίζηνο, Οήγαο
Ξαλαγηψηεο,
Πθξνπκπέινο
Βαζίιεηνο,
Πκπξληφο
Δπζηξάηηνο, Πηαζφπνπινο Ησάλλεο, Πηξίθαο Θπξηάθνο,
Ρδσξηδάθεο Κάξηνο, Φιψξνο Ληθφιανο

Αθξηβέο απφζπαζκα
Ππάξηε ……/ 03/2016
Ν πξφεδξνο ηνπ Γ.Π.

Πππξίδσλ Γ. Κνηξάγηαο

ΞΟΝΔΓΟΝΗ-ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΗ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛΡΝΞΗΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ
Αλδξαθάθνπ Ξαλαγηψηα –Ππαξηηαηψλ, Πνχπνο Γεψξγηνο –
Αγ. Δηξήλεο, Γηθαηάθνο Ξαλαγηψηεο – Βαζηιηθήο,
Ληεβέθνο Γεψξγηνο – Θαξπψλ, Πηαπξάθνο Ξεξηθιήο –
Ξαξνξείνπ, Ονπκειηψηεο Αλαζηάζηνο – Ρξαπεδαληήο,
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