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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 11ης/2013 τακτικής συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλεξάνδρειας

Αριθµός Απόφασης:  206/2013

ΘΕΜΑ:
Έγκριση  ή  µη  Κανονισµού  Χρήσης  ∆ηµοτικών
Πεζοδροµίων  και  Κοινόχρηστων  Χώρων  ∆ήµου
Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 38/2013 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αλεξάνδρειας)

Στην  Αλεξάνδρεια  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  που
βρίσκεται  στο ∆ηµοτικό κατάστηµα,  σήµερα στις 27 του µηνός  Μαίου του έτους  2013
ηµέρα  ∆ευτέρα  και  ώρα  20:00 συνήλθε σε δηµόσια,  τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Αλεξάνδρειας ύστερα από την µε αριθ. πρωτ.  17967/22-05-2013 έγγραφη
πρόσκληση του προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  η οποία επιδόθηκε  στα µέλη και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'
87)

∆ιαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι  σε σύνολο
τριάντα τριών (33) µελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι οκτώ (28)
µέλη και ονοµαστικά οι

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

          
1.Κούγκας Αθανάσιος 18.Κούτσιας Νικόλαος
2.Γκιουρτζης Ιωάννης 19.Μπούτσης Παναγιώτης
3.Γκαβαρδίνας Νικόλαος 20.Γκιόνογλου Χαράλαµπος
4.Βασιλόπουλος ∆ηµήτριος 21.ΝαλµπάντηςΚων/νος-Αντιπρόεδρος
5.Βενιόπουλος Κωνσταντίνος 22.Χαλκίδης Ισαακ
6.Μοσχοπούλου Ολγα-Πρόεδρος 23.Βουλγαροπούλου Μαρία
7.Ανδρονίδης Σάββας 24.∆ριστάς Στέφανος
8.Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος  25.Ανεσίδης Νικόλαος
9.Παντόπουλος Χρήστος 26.Τασιόπουλος Αναστάσιος
10.Ματσούκας Αριστείδης 27.Απατσίδης Ιωάννης
11.∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος 28.Αλευράς Χρήστος
12.Γκιορτζής ∆ηµήτριος
13.Κωτούλας Χρήστος
14.Τζίλας Γεώργιος
15.Κιοσέογλου Ιερεµίας

16.Στεργιόπουλος Γρηγόριος

17.Μητρόπουλος Ευάγγελος
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Απόντες

1.Τσιφόπουλος Ευθύµιος

2.Κιρκιλιανίδης Ιωλαννης

3.Λαµπίρη Αννα

4.Σαρακατσιάνος Νικόλαος

5.Σπυρίδης Γεώργιος-Γραµµατέας

Κατά την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 στη συνεδρίαση παρέστη και ο ∆ήµαρχος

κ. Φώτιος ∆ηµητριάδης.

Από   το  σύνολο  των  τεσσάρων  (04)  Προέδρων  των  ∆ηµοτικών  Κοινοτήτων  βρέθηκαν

παρόντες οι δύο (02), ήτοι:

Παρόντες

1.Ρεσινιώτης Απόστολος

2.Μητσόπουλος Βασίλειος

Απόντες:

1.Μαντζώλας Γεώργιος

2.Κιορογλίδης Κωνσταντίνος

Από  το  σύνολο  των  είκοσι  έναν  (21)  Προέδρων  των  Τοπικών  Κοινοτήτων  βρέθηκαν

παρόντες οι δέκα (10), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:           

1.Παπαδοπούλου Ανθία 

2.Χατζόπουλος Σωτήριος

3.Γιαννέκας Χρήστος

4.Κατράνας Αθανάσιος

5.Καραγιάννης Σωτήριος

6.Βεσυροπούλου Ζωή

7.Θυµιόπουλος ∆ηµήτριος

8.Παπαδηµητρίου Βασίλειος

9.Τσεκούρας Αθανάσιος

10.Κασνακίδης ∆ήµος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.Κεµπαπίδης Ιωάννης    

2. Αργιαντόπουλος Στέφανος     

3.Σπανός Νικόλαος

4.Καρυτόπουλος Θωµάς

5.Τάνης Αθανάσιος

6.Μουρατίδης Θεοχάρης

      

7.Θυµιόπουλος Γρηγόριος

8.Γιαννόπουλος Σωτήριος

9.Παναγιωτίδης Κυριάκος

10.Κωστόπουλος Ματθαίος

11.Γκούντας Βασίλειος
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Τα  πρακτικά  τηρήθηκαν  από  την  κ.  Πελαγία  ∆ηµητρίου,  τακτική  υπάλληλο  του  δήµου

Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού µε Γ’ βαθµό.

Παρατηρήσεις:

1. Ο  ∆ηµοτικός  Σύµβουλος  κ   Χαλκίδης  Ισαάκ  αποχώρησε  κατά  τη  συζήτηση  του  2ουθέµατος  εκτός  της
ηµερήσιας διάταξης  

2. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γκιορτζής ∆ηµήτριος, ∆ριστάς Στεφανος και Ανεσίδης Νικόλαος αποχώρησαν

κατά  τη  συζήτηση  του  5ουθέµατος  εκτός  της  ηµερήσιας  διάταξης   και  επέστρεψαν  οι  κ.κ.  Γκιορτζής
∆ηµήτριος και Ανεσίδης Νικόλαος   κατά τη συζήτηση του 1ουθέµατος  της ηµερήσιας διάταξης

3. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ  Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ουθέµατος εκτός
της ηµερήσιας διάταξης και  επέστρεψε  κατά τη συζήτηση του 1ουθέµατος  της ηµερήσιας διάταξης

4. Οι  ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι  κ.κ.  Μοσχοπούλου  Όλγα,  Γκαβαρδίνας  Νικόλαος,  Γκιόνογλου  Χαράλαµπος,
Ναλµπάντης  Κωνσταντίνος,  Βουλγαροπούλου  Μαρία,  Ανεσίδης  Νικόλαος,  Αλευράς  Χρήστος

αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του  2ουθέµατος της ηµερήσιας διάταξης  και επέστρεψαν ο κ. Ανεσίδης

Νικόλαος  κατά τη συζήτηση του  3ουθέµατος  της ηµερήσιας διάταξης και ο κ. Αλευράς Χρηστός κατά τη
συζήτηση του  του 4ουθέµατος  της ηµερήσιας διάταξης

5. Ο  ∆ηµοτικός  Σύµβουλος  κ   Απατσίδης  Ιωάννης  αποχώρησε  κατά  τη  συζήτηση  του  5ουθέµατος  της
ηµερήσιας διάταξης και  επέστρεψε  κατά τη συζήτηση του 6ουθέµατος  της ηµερήσιας διάταξης

6. Ο  ∆ηµοτικός  Σύµβουλος  κ   Γκιουρτζής  Ιωάννης  αποχώρησε  κατά  τη  συζήτηση  του  12ουθέµατος  της
ηµερήσιας διάταξης 

7. Μετά την αποχώρηση της προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κας Μοσχοπούλου Όλγας η αναπλήρωσή

της,  λόγω  αποχώρησης  και  του  Αντιπροέδρου  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  κ.  Ναλµάντη  Κωνσταντίνου,
πραγµατοποιήθηκε από τον παρόντα στη συνεδρίαση δηµοτικό σύµβουλο του επιτυχόντος συνδυασµού µε
τις περισσότερες ψήφους, κ. Κούγκα Αθανάσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του
Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλεξάνδρειας

Η Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η απαιτούµενη από το νόµο απαρτία κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  το από 22-05-2013 εισηγητικό σηµείωµα  του Γραφείου της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αλεξάνδρειας (αριθ. πρωτ. 17959)το οποίο έχει ως εξής:

                                            Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης
κανονισµού χρήσης δηµοτικών πεζοδροµίων και κοινόχρηστων χώρων. 

Επειδή πολλές φορές παρατηρείται  ιδιαιτέρα στην έδρα του ∆ήµου  άναρχη χρήση των
πεζοδροµίων και  των κοινοχρήστων χώρων κυρίως από τους  κατ/χες  µε αποτέλεσµα  ο
∆ήµος να γίνεται αποδέκτης παραπόνων από τους πολίτες, είναι επιβεβληµένη  η  λήψη
απόφασης κανονισµού χρήσης των ανωτέρω. 

Η  Ε.Π.Ζ.  µε  την  αριθ.  38/2013  απόφασή  της  και   σύµφωνα  µε  το  άρθρο  73  του  Ν.
3852/2010 εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των
άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ.

Με  την  προαναφερθείσα  απόφασή  της   εισηγείται  στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  τη  λήψη
απόφασης κανονισµού χρήσης δηµοτικών πεζοδροµίων και κοινόχρηστων χώρων ως εξής:

 Εισηγείται:  ΟΜΟΦΩΝΑ            

Άρθρο 1 : Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού
Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων,
για τη χρήση των πλατειών, πεζόδροµων, πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων
χώρων. 
Σκοπός του Κανονισµού αυτού είναι:
•Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.
•Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.
•Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και
ειδικότερα των Ατόµων µε ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
•Οι όροι κυκλοφορίας πεζών, δικύκλων και κάθε είδους οχηµάτων σε πεζόδροµους,
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πεζοδρόµια και πλατείες.
•Οι επιβαλλόµενες κυρώσεις στους παραβάτες.

Άρθρο 2 : Νοµικό Πλαίσιο
Ο παρόν Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν.
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006)
και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου.
Στις διατάξεις του Κανονισµού εµπεριέχονται ρυθµίσεις :
Του Β.∆. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείµενων νόµου των
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως
διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως
Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»
- Του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α΄/1984)
- Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989)
- Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990)
- Του Ν. 2218/1994
- Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004)
- Του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός»
- Των Ν. 1337/1983, & Ν. 1512/1985
- Του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός
Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις»
- Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές µεγεθών και
υλικών κύριας για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ»
- Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ)
- Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001)
- Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν.
2831/2000
- Του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» άρθρα 34,47 & 48.
- Ποινικός κώδικας άρθρο 292 παρ. 1 & άρθρο 458.

Άρθρο 3 : Ορισµοί
1. Κοινόχρηστα, είναι τα πράγµατα τα οποία σύµφωνα µε το νόµο ή τη βούληση του
ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο
∆ήµο Αλεξάνδρειας. Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγµατα εκτός συναλλαγής,
σύµφωνα µε το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγµατα
µπορούν να αποκτηθούν µε παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόµου,
ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώµατα, εφ’ όσον µε τα δικαιώµατα αυτά εξυπηρετείται ή δεν
αναιρείται η κοινή χρήση». 
2. Τέλος, είναι η χρηµατική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι
ειδικού ανταλλάγµατος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιµοποίηση
ορισµένου δηµοτικού έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού
χαρακτήρα, µε την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκοµίζει ο
φορολογούµενος από τη χρήση του παραχωρούµενου χώρου (ΣτΕ 140/89, ∆ι∆ικ
1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.
3. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατοµικές διοικητικές πράξεις, οι
οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και
του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του
Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. Ειδικότερα, η
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χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εµπορικά καταστήµατα και ιδίως
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόµιµη λειτουργία
αυτών. Εκτός του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, καµία άλλη αρχή ή νοµικό πρόσωπο ή
ίδρυµα δεν έχει αρµοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που
ανήκουν στο ∆ήµο Αλεξάνδρειας ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκµετάλλευση.
4. Ανάκληση άδειας είναι διοικητική πράξη κύρωσης µε την οποία αίρεται η ισχύς
µιας άλλης διοικητικής πράξης , είτε αναδροµικά, είτε για το µέλλον. Αποσκοπεί όχι
στην ποινική τιµωρία αδικήµατος αλλά στην συµµόρφωση του υπόχρεου προς τις
ρυθµίσεις του νόµου και του παρόντος Κανονισµού.
5. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την
προηγούµενη άδεια του ∆ηµάρχου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του
κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί
αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρηµένου χώρου, είτε
τη διάρκεια της άδειας.

Άρθρο 4 : Γενικές Αρχές.
1.∆εν χορηγείται η άδεια για χρήση κοινοχρήστων χώρων σε καταστηµατάρχες που
δεν έχουν εξοφλήσει, κάθε µορφής καθυστερηµένες οφειλές προς τον ∆ήµο ή δεν
έχουν υπαχθεί σε νόµιµη ρύθµιση, ή έχουν παραβιάσει τη ρύθµιση.
2.Στα πεζοδρόµια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών,
πλάτους τουλάχιστον 1,50 µ.
3.Σε όσα τµήµατα πεζοδρόµων παραχωρείται η χρήση για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισµάτων θα χορηγείται σε χώρο που αντιστοιχεί σε πλάτος µέχρι το 25%
του πλάτους του πεζόδροµου µε την προϋπόθεση ότι το πλάτος του εναποµένοντος
πεζόδροµου να είναι τουλάχιστον 4,00 µ
4.Να µην εµποδίζεται σε καµιά περίπτωση η ανάδειξη και η προβολή των µνηµείων
της πόλης.
5.Η έκθεση των εµπορευµάτων θα περιορίζεται σε απόσταση 1µ από την οικοδοµική
γραµµή και εφόσον καλύπτει τις πιο πάνω προϋποθέσεις, ενώ η ενδεχόµενη
ανάρτηση αυτών επί των προσόψεων των κτηρίων δεν θα µπορεί να υπερβαίνει σε
ύψος το 1,5µ.
6.∆εν επιτρέπεται σε πεζοδρόµια, πεζόδροµους και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους
η επέκταση των εργασιών των καταστηµάτων και των επιτηδευµατιών κάθε µορφής
(συνεργεία αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, συναρµολογήσεις επίπλων κτλ.).
7.Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται µε λευκή ή κίτρινη γραµµή,
σε συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρηµένου χώρου θεωρείται αυθαίρετη
και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήµατος.
8.∆εν επιτρέπεται καµία παρέµβαση που να εµποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη
χρήση του αστικού εξοπλισµού που έχει εγκαταστήσει ο ∆ήµος στον κοινόχρηστο
χώρο.
9.Σε χώρους πεζοδροµίων, πεζοδρόµων και κάθε είδους κοινόχρηστο χώρο που δεν
έχει νόµιµα παραχωρηθεί, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέµβαση όπως και η
τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων και διαφηµιστικών στοιχείων.
10.Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του
καταστήµατος που έχει λάβει άδεια χρήσης.
11.Οι καταστηµατάρχες έχουν την υποχρέωση να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις
του παρόντος κανονισµού και µε τις υποδείξεις των οργάνων της Ειδικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου και της Αστυνοµικής Αρχής.
12.Οι πεζόδροµοι και οι πλατείες ή τµήµατα αυτών µπορούν να παραχωρούνται
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δωρεάν για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων µε την υποχρέωση των
φορέων – διοργανωτών για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία τους
από κάθε µορφής ρύπανση και την αποκατάσταση τυχόν ζηµιών.

Άρθρο 5 : Κατηγορίες χρήσεων κοινοχρήστων χώρων.
5.1. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης, τραπεζοκαθισµάτων, σκιαδιών και λοιπών
λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν
παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων.
Η άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων διατίθενται στους εκµεταλλευόµενους,
σύµφωνα µε τον Ν. 1080/80 άρθρο 3, παράγραφο 4& 5, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει κάθε φορά:
Η άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων, σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή
διακοσµητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου
Αλεξάνδρειας, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και αφορά την τρέχουσα ετήσια
χρονική περίοδο. 
Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της
χρήσης, η οριοθέτηση των τµηµάτων αυτών καθώς επίσης και ο καθορισµός του
ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου. Για τη
διαµόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισµάτων εκδίδεται από
το ∆ήµο άδεια χρήσης µε ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσής της, έως το τέλος του
έτους που εκδόθηκε. Ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται µε αίτηση του στη ∆/νση
Οικονοµικών πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης.
Η σκίαση των χώρων µπορεί να γίνεται, µε την τοποθέτηση τέντας στην όψη του
κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20µ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα
στηρίγµατα, µε οµπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση µε αυτή του
παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου. Στην περίπτωση που για την σκίαση
χρησιµοποιούνται τέντες, αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 20%, της επιφάνειας του
συνόλου του κοινόχρηστου χώρου – πλατείας και χωρίς διαφηµιστικά µηνύµατα.
(Απόφαση α.π.52716/20-11-01 της Γεν. ∆/νσης Πολεοδοµίας ∆/νση Ο.Κ.Κ. του
ΥΠΕΧΩ∆Ε)
Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά κατασκευή τεντών σε πλατείες ή χώρους όπου
τα τραπεζοκαθίσµατα καταλαµβάνουν αξιόλογη έκταση, ή και σε ευαίσθητα από
άποψη αισθητικής εικόνας σηµεία της πόλης , θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα
συνολικό σχεδιασµό που θα εκπονεί η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου και θα
εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την γνωµοδότηση της Επιτροπής
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ∆ήµου και της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
∆εν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο
(υποστυλώµατα, δάπεδα, τραπεζοκαθίσµατα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.).
Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο θα
είναι τέτοια ώστε να δηµιουργούνται διάδροµοι για την απρόσκοπτη κίνηση των
πεζών.
   Ειδικότερα: 
5.1α. Στην οδό Εθνικής Αντίστασης, στο ύψος από ∆.Βετσοπούλου έως Βιζυηνού,
επιτρέπεται η χρήση πεζοδροµίου και από τις δύο πλευρές σε πλάτος 2 µέτρα.  
 
5.1β. Στην οδό ∆.Βετσοπούλου επιτρέπεται η χρήση πεζοδροµίου          πλάτους
1,30 τ.µ. κατά µήκος της πρόσοψης του κατ/τος, λόγω στενότητας του
πεζοδροµίου.
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    Στο ύψος της οδού ∆.Βετσοπούλου από Εθνικής Αντίστασης έως Ναούσης,
λόγω αυξηµένου πλάτους του πεζοδροµίου επιτρέπεται η χρήση του σε πλάτος
όσο και αυτό της Εθνικής Αντίστασης, ήτοι δύο (2) µέτρα.

5.1γ. Στην οδού Ναούσης επιτρέπεται η χρήση µόνο από την πλευρά των κατ/των
σε πλάτος  2 µέτρων.  
   
Τα καταστήµατα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσµτατα στον δηµοτικό υπαίθριο
χώρο για την εξυπηρέτηση των πελατών τους, θα πρέπει να τα τοποθετούν κατά
µήκος της πρόσοψης των κατ/των τους και να εφάπτονται σ΄αυτή.

Για την πιστή εφαρµογή των ανωτέρω θα γίνει η σχετική γραµµοχάραξη. 

Σε όλες τις υπόλοιπες οδούς και επίσης στις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες να
ισχύσει ότι αναφέρουν οι γενικές διατάξεις.

Με τη λήξη των αδειών, εφ’ όσον δεν χορηγηθεί νέα άδεια και µε ευθύνη της
επιχείρησης αποµακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείµενα. Σε
περίπτωση µη συµµορφώσεώς του σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, ο ∆ήµος µε τα
συνεργεία του προβαίνει στην αποµάκρυνση των τραπεζοκαθισµάτων, µε τη
συνδροµή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή της οικείας Αστυνοµικής Αρχής και
επιβάλλει ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο µε το
διπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, που καθορίστηκε µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει
επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.
5.2. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εµπορευµάτων
Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της
χρήσης, για έκθεση εµπορευµάτων, καθώς επίσης και ο καθορισµός του ετήσιου
τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εµπορευµάτων, εκδίδεται από
το ∆ήµο άδεια χρήσης µε ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσης της έως το τέλος του
έτους που εκδόθηκε.
Ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται µε αίτηση του στη ∆νση Οικονοµικών πριν τη λήξη
της ισχύουσας άδειας χρήσης, προσκοµίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :
-Άδεια λειτουργίας καταστήµατος
-Τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης του καταστήµατος και του κοινόχρηστου χώρου.
∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση εµπορευµάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισµού στον
παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο, για λόγους αισθητικής.
Οι διάδροµοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των εµπορευµάτων και εξυπηρετούν
τη λειτουργία του καταστήµατος, προσµετρούνται κανονικά ως κατάληψη.
Σε περίπτωση γωνιακού καταστήµατος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα
παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόµο.
Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση
εµπορευµάτων.
Η τοποθέτηση εµπορευµάτων επί των προσόψεων, δεν θα υπερβαίνει το 1,50µ. σε
ύψος.
5.3. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου µε οικοδοµικά υλικά.
Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος µετά από αίτησή τους στη ∆/νση Οικονοµικών του
∆ήµου, λαµβάνουν άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου µετά και από την
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έγκριση της ΕΛ.ΑΣ εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώµατος, ή την έγκριση της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας εάν πρόκειται για κατάληψη πεζοδροµίου, πεζόδροµου ή
πλατείας.
Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωµένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για
την πρόληψη ατυχήµατος.
Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει σηµανθεί κατάλληλα ώστε να είναι ορατός και
τη νύκτα. Σε περίπτωση κατάληψης ολόκληρου του πεζοδροµίου, υποχρεούνται να
κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόµιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα µέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών .
Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε :
1. Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών, που εκδίδεται µε την προϋπόθεση ότι ο
κάδος τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και µε
εβδοµαδιαίο τέλος χρήσης.
2. Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, µε πανί, λαµαρίνα ή πλέγµα και
µηνιαίο τέλος χρήσης
3. Άδεια τοποθέτησης ικριώµατος, µε µηνιαίο τέλος χρήσης.
Ο ενδιαφερόµενος καταθέτει την άδεια οικοδοµής ή άδεια µικρής κλίµακας για την
έγκριση

των εργασιών από την αρµόδια ∆νση του ∆ήµου και υποχρεώνεται :
-Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασµα ή στοά µε σκάφη (όταν γίνεται
χρήση ολόκληρου πεζοδροµίου), για την προστασία των διερχόµενων πεζών από
πιθανή πτώση αντικειµένων.
-Να τοποθετήσει το ικρίωµα (σκαλωσιά) µε ασφαλή έδραση και στήριξη στην
οικοδοµή.
-Να κατασκευάσει το ικρίωµα (σκαλωσιά) µε προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ
κ.τ.λ.) για την προστασία των διερχόµενων πεζών από πτώση υλικών.
-Να τοποθετήσει σήµανση που να προειδοποιεί έγκαιρα τους πεζούς για την
κατάληψη του πεζοδροµίου.
-Να τοποθετήσει ταινία σήµανσης µε ερυθρό και λευκό χρώµα.
-Να τοποθετήσει εµπόδια µε φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν
σε όλο το 24ωρο και ιδίως υπό συνθήκες νύχτας.
4. Άδεια λοιπών περιπτώσεων, που αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την
εκτέλεση διαφόρων τεχνικών εργασιών, µε µηνιαίο τέλος κατά ζώνες & κατά
τετραγωνικό µέτρο. Οικονοµικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο
και ο κάτοχος της άδειας χρήσης.
Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου χώρου αποκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή
τον εργολάβο των εργασιών.
5.4. Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχηµάτων, ποδηλάτων και µοτοποδηλάτων σε
Κοινόχρηστους Χώρους  (Πεζόδροµοι – Πλατείες).
Στους πεζόδροµους και πλατείες επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση:
1.Όλο το 24ωρο µόνον η κίνηση αυτοκινήτων παροχής πρώτων βοηθειών ή
αυτοκινήτων που µεταφέρουν ασθενείς, νεκροφόρων οχηµάτων, απορριµµατοφόρων
του ∆ήµου, των εκτελούντων υπηρεσία αυτοκινήτων της ΕΛ.ΑΣ. Και της
Πυροσβεστικής, καθώς και των οχηµάτων των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας για την
αντιµετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης.
2.Από τις ώρες 08:00 έως 10:00 & 13:30 έως 15:00 η κυκλοφορία οχηµάτων
ανεφοδιασµού καταστηµάτων, κατοικιών και λοιπών αναγκών, όπως επίσης και
φορτηγά επαγγελµατικά Ι.Χ. ή ∆.Χ. µέχρι έξη (6) τόνων µικτού βάρους για
φορτοεκφόρτωση.
3.Όλο το 24ωρο, µόνον η κίνηση δικύκλων (ποδηλάτων και µοτοποδηλάτων) και
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αυτοκινήτων των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν νόµιµο χώρο στάθµευσης και για να
εξυπηρετηθούν πρέπει υποχρεωτικά να διέλθουν από κοινόχρηστους χώρους
(πεζόδροµοι - πλατείες). Οι ιδιοκτήτες αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε ειδική
άδεια εισόδου. Την άδεια εισόδου εκδίδει ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας, αφού
προσκοµίσουν το ∆ιάγραµµα Κάλυψης της Οικοδοµικής Άδειας (θεωρηµένο από την
αρµόδια Πολεοδοµία), στο οποίο να είναι χαρακτηρισµένος ο χώρος στάθµευσης.
Επίσης επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η διέλευση των µονίµων κατοίκων εφ’ όσον
υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη και έχουν εφοδιαστεί µε ειδική άδεια εισόδου.
Σε καµιά άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η κίνηση και η στάθµευση κάθε είδους
οχηµάτων, ποδηλάτων και µοτοποδηλάτων σε πεζόδροµους και πλατείες. Για τους
παρανοµούντες θα επιβάλλονται τα προβλεπόµενα από τον νόµο πρόστιµα και θα
καταµηνύονται για τις ποινικές συνέπειες. Τα σταθµευµένα παράνοµα δίκυκλα
(ποδήλατα και µοτοποδήλατα) θα αποσύρονται από την Υπηρεσία του ∆ήµου και
στους κατόχους θα επιβάλλονται τα προβλεπόµενα πρόστιµα καθώς και η δαπάνη
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς τους
Η κίνηση των επιτρεποµένων οχηµάτων και η περιορισµένη στάθµευσή τους γίνεται
µε τους παρακάτω όρους και περιορισµούς:
•Η ταχύτητα των αυτοκινήτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών οι
οποίοι πάντως σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα, εκτός των
περιπτώσεων µεταφοράς ασθενών και κίνησης οχηµάτων της Πυροσβεστικής και της
Αστυνοµίας.
•Απαγορεύεται η οπισθοπορία οχηµάτων, εκτός κι αν αυτή γίνεται µε την
καθοδήγηση πεζού, καθώς και η επιτόπια στροφή τους.
•Ο χρόνος στάθµευσης για τροφοδοσία θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο
για την φορτοεκφόρτωση και µε τον όρο ότι δεν θα παρεµποδίζεται η διέλευση των
πεζών.
•Κάθε κάτοχος οχήµατος υποχρεούται σε αποζηµίωση του ∆ήµου µε βάση τον
προϋπολογισµό της Τεχνικής του Υπηρεσίας (θεωρηµένο από τον ∆ήµαρχο) για τις
ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και την στάθµευσή του
οχήµατος εντός πεζοδρόµων και πλατειών.
•Η κίνηση των δικύκλων (ποδηλάτων και µοτοποδηλάτων) απαγορεύεται εκτός των
κατόχων που έχουν εφοδιασθεί µε ειδική κάρτα για την διεκπεραίωση
αλληλογραφίας, διανοµής εφηµερίδων και άλλων συναφών περιπτώσεων.
Απαγορεύεται εντελώς η στάθµευση  δικύκλων (ποδηλάτων και µοτοποδηλάτων) επί
των πεζοδρόµων και πλατειών εκτός από ειδικά ποδηλατοστάσια που θα
κατασκευάσει ο ∆ήµος.
5.5. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Φορτοεκφόρτωση
βαρέων αντικειµένων
Στην αίτηση προς τη ∆νση Οικονοµικών θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη
στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα διακινηθούν, ο χρόνος,
ο χώρος & ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας & κάθε άλλη λεπτοµέρεια
απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.
Η διάρκεια της άδειας θα είναι ανάλογη µε τον αναγκαίο χρόνο φορτοεκφόρτωσης,
µετά από αιτιολογηµένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους.
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να µη δηµιουργείται
όχληση στα καταστήµατα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών & οχηµάτων
από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
Οι προσωρινές άδειες για την παρεµπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται µε
την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισµών που
διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου.
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Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από
τους ενδιαφεροµένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Τέλος ∆ιακοπής ή
παρεµπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος.
Οι ιδιοκτήτες µεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι (άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ
και τιµωρούνται µε τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα.)
εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχηµάτων τους (γερανοί, φορτηγά
µεταφοράς µηχανήµατα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια
διακοπής κυκλοφορίας.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση
παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.
5.6. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για την προσωρινή
λειτουργία εργοταξίου.
Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι
υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος Μηχανικού και του
Τεχνικού Ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δηµιουργίας του
εργοταξίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της
αδείας.
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το µήνα, ενώ µετά από αιτιολογηµένη
αίτηση και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους θα είναι δυνατή η παράταση.
Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία
εργοταξίου χορηγούνται µε την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ,
των κανονισµών Υγιεινής & Ασφάλειας των Εργαζοµένων σ’ αυτά, καθώς και των
κανονισµών που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου.
Στην αίτηση του ο ενδιαφερόµενος αναφέρει τα µέτρα σηµατοδότησης που θα λάβει
για την προστασία πεζών και οχηµάτων και την αποτροπή ατυχηµάτων.
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να µη δηµιουργείται
όχληση στα καταστήµατα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών & οχηµάτων
από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από
τους ενδιαφεροµένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Τέλος ∆ιακοπής ή
παρεµπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος.
Οι ιδιοκτήτες µεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι (άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ
και τιµωρούνται µε τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα.)
 εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχηµάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίµου
σκυροδέµατος, φορτηγά µεταφοράς µηχανήµατα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση
εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση
παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης
(θεοµηνίας).
5.7. Περίπτερα.
Περίπτερα που βρίσκονται ή τοποθετούνται σε πεζοδρόµια θα πρέπει να αφήνουν
υποχρεωτικά ελεύθερο πλάτος πεζοδροµίου τουλάχιστον 1,50 µ. για την απρόσκοπτη
διέλευση πεζών και ιδιαίτερα των Ατόµων µε ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
Ο χώρος που θα παραχωρείται στα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης
παγωτών και αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων, θα είναι
εφαπτόµενος της έκτασης που καταλαµβάνει το σώµα του περιπτέρου:
-∆εν θα υπερβαίνει τα 3,00 τετραγωνικά µέτρα όταν βρίσκονται σε πλατείες ή
πεζοδρόµια πλάτους πάνω από 7,00µ.
-∆εν θα υπερβαίνει τα 2,00 τετραγωνικά µέτρα στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
Σε περίπτερα που βρίσκονται µπροστά από προθήκες καταστηµάτων ή υπηρεσιών,
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ανεξαρτήτως του πλάτους του πεζοδροµίου, θα τους διατίθεται χώρος 2,00τµ.
Στον παραχωρούµενο χώρο, επιτρέπεται η τοποθέτηση έως δύο στάντ πώλησης
εντύπων, ενός (1) ψυγείου παγωτών και ενός (1) απλού ή διπλού ψυγείου
αναψυκτικών (Υγειον. ∆ιάταξη Α1β/8577/1983-ΦΕΚ 526/Β΄/24-09-1983) , τα οποία
πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η µια πλευρά τους να είναι σε επαφή µε το σώµα
του περιπτέρου.
Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδοµηχανών σε πλατείες ή πεζοδρόµια θα
εξετάζεται κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια µε τη σύµφωνη γνώµη της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η
λειτουργικότητα του κοινόχρηστου χώρου.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος (τέντας), χωρίς κατακόρυφα
στηρίγµατα, η οποία να προεξέχει το µέγιστο κατά 1,50µ σε οριζόντια προβολή από
αυτό και σε απόσταση µικρότερη των 0,5µ από το ρείθρο του πεζοδροµίου.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων και
λοιπών στοιχείων που µεταβάλλουν τον επιτρεπόµενο τύπο και τις διαστάσεις του
περιπτέρου. (µέγιστο µήκος και µέγιστο πλάτος ενός περιπτέρου είναι 1,70µΧ1,50µ).

Άρθρο 6 : Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιµα
Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια
του ∆ηµάρχου ( Στ.Ε 766/87 Νο Β 1990 σελ. 739), καθώς και η χρήση του
κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί
αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούµενου χώρου,
είτε τη διάρκεια της άδειας ( άρθρο 13 παρ. 15 Β.∆. 24/9-20/10/58 όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 1080/80
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου µε απόφαση
του ∆ηµάρχου και σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Ν. 1900/90, εκτός από το
αναλογούν τέλος:
-Σε χώρους για τους οποίους έχει παραχωρηθεί άδεια, επιβάλλεται χρηµατικό
πρόστιµο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος χρήσης
-Σε χώρους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια επιβάλλεται χρηµατικό
πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο που
έχει προσδιοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για περιπτώσεις χώρων
που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.
-Εάν συνεχίζεται ή επαναλαµβάνεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται, κάθε φορά,
και µέχρι δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιµα.
-Αν εξακολουθεί η παράβαση αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του
κοινόχρηστου χώρου και ο ∆ήµος µε τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση
κάθε αντικειµένου (συµπεριλαµβανοµένων και των τραπεζοκαθισµάτων), µε τη
συνδροµή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή της οικείας Αστυνοµικής Αρχής και
επιβάλλει ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο µε το
διπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, που καθορίστηκε µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει
επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί άδεια ο
∆ήµος µε τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειµένου.

Άρθρο 7 : Μεταβατικές ∆ιατάξεις.
Όσον αφορά στην παραχώρηση του κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισµάτων και εµπορευµάτων, κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρµογής του
κανονισµού η προθεσµία υποβολής της αίτησης θα ισχύει δύο (2) µήνες από την
ψήφιση του κανονισµού.
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Η τήρηση του παρόντος κανονισµού επαφίεται στις υπηρεσίες του ∆ήµου, τους
επαγγελµατίες και τους πολίτες.
Ο ∆ήµαρχος και οι επικεφαλής των αρµόδιων υπηρεσιών έχουν την κύρια ευθύνη για
την αυστηρή τήρηση του παρόντος κανονισµού.

Εισηγείται: κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στον Πεζόδροµο της Εθνικής Αντίστασης µέχρι το ύψος της οδού∆.Βετσοπούλου
επιτρέπεται η χρήση  µόνο από την πλευρά που υπάρχουν τα καταστήµατα σε
πλάτος 2 µέτρων. Επίσης επιτρέπεται η χρήση του χώρου ανάµεσα στα παρτέρια.
Η άλλη πλευρά θα παραµείνει εντελώς ελεύθερη.

Κατά την διάρκεια της ηµέρας και κατά τις ώρες της κίνησης τροχοφόρων για
την τροφοδοσία των καταστηµάτων ο πεζόδροµος θα παραµένει ελεύθερος.

Ο Αντιδήµαρχος

Κούγκας Αθανάσιος                  
    Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος κ. Κούγκας Αθανάσιος πήρε το λόγο και είπε ότι η παρούσα κανονιστική
απόφαση συντάχθηκε προς βελτίωση της προγενέστερης, ότι οι γενικές διατάξεις ισχύουν
για  όλους  όσους  επιθυµούν  να  κάνουν  χρήση  κοινοχρήστου  χώρου  και  ότι  υπάρχουν
κάποιες  εξαιρέσεις  που  ισχύουν  για  τα  καταστήµατα  Υγειονοµικού  Ενδιαφέροντος  που
βρίσκονται  στις  οδούς  Εθνικής  Αντίστασης  ,  ∆.  Βετσοπούλου  και  Ναούσης  οι  οποίες
αναλυτικά είναι οι εξής:

-Στον  Πεζόδροµο  της  Εθνικής  Αντίστασης  µέχρι  το  ύψος  της  οδού  ∆.Βετσοπούλου
επιτρέπεται η χρήση  µόνο από την πλευρά που υπάρχουν τα καταστήµατα σε πλάτος 2
µέτρων. Επίσης επιτρέπεται η χρήση του χώρου ανάµεσα στα παρτέρια.  Η άλλη πλευρά θα
παραµείνει εντελώς ελεύθερη.

Ακόµη ο κ. Κούγκας Αθανάσιος  σηµείωσε ότι  στο συγκεκριµένο πεζόδροµο υπάρχει  ένα
τµήµα,  το  οποίο  επεσήµανε  ο  κ.  Ανεσίδης  Νικόλαος  στη  συνεδρίαση  της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, δηλαδή µια διαπλάτυνση επί της Εθνικής Αντίστασης κοντά στη Γρηγορίου
Λαµπράκη, η οποία όµως, όπως  υπογράµµισε, δεν είναι πραγµατική, διότι το πλάτος είναι
χώρος της παιδικής χαράς και επειδή ήδη δηµοπρατήθηκαν οι περιφράξεις των παιδικών
χαρών, ο χώρος  θα επανέλθει στα πραγµατικά του όρια, οπότε ουσιαστικά δεν υπάρχει
διαπλάτυνση

-Στην οδό Εθνικής Αντίστασης, στο ύψος από ∆.Βετσοπούλου έως Βιζυηνού, επιτρέπεται η
χρήση πεζοδροµίου και από τις δύο πλευρές σε πλάτος 2 µέτρα.  

 -Στην οδό ∆.Βετσοπούλου επιτρέπεται η χρήση πεζοδροµίου  πλάτους 1,30 τ.µ. κατά µήκος

της πρόσοψης του κατ/τος, λόγω στενότητας του πεζοδροµίου.
Στο ύψος της οδού ∆.Βετσοπούλου από Εθνικής Αντίστασης έως Ναούσης, λόγω αυξηµένου
πλάτους του πεζοδροµίου επιτρέπεται  η χρήση του σε πλάτος όσο και αυτό της Εθνικής
Αντίστασης, ήτοι δύο (2) µέτρα.

-Στην οδού Ναούσης επιτρέπεται η χρήση µόνο από την πλευρά των κατ/των σε πλάτος  2
µέτρων.  
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Ο  δηµοτικός  σύµβουλος  κ.  Απατασίδης  Ιωάννης,  αναφορικά  µε  το  άρθρο  7  της
κανονιστικής  απόφασης,   ρώτησε   ποια  θα  είναι  η  έναρξη  ισχύος  της  κανονιστικής
απόφασης και  ο  ∆ήµαρχος είπε ότι  διορθώνεται  το σηµείο που αναφέρει  << κατά τον
πρώτο χρόνο της εφαρµογής του κανονισµού η προθεσµία υποβολής της αίτησης θα ισχύει
δύο (2)  µήνες  από την  ψήφιση του κανονισµού>> και  αντικαθίσταται  µε  την  πρόταση
<κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρµογής του κανονισµού η προθεσµία υποβολής της αίτησης
θα ισχύει αµέσως µετά την ψήφιση  της κανονιστικής απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
και  την  έκδοση  του  σχετικού  ελέγχου  νοµιµότητας  από  το  Γενικό  Γραµµατέα  της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας -Θράκης>>

Ο εκπρόσωπος των επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος κ. Πανταζόπουλος είπε ότι
είχε ζητηθεί  από τους ίδιους µια µελέτη από ειδικό συγκοινωνιολόγο και ότι  αντί αυτού το
θέµα  ψηφίστηκε  από  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  χωρίς  καν  να  ερωτηθούν  οι
ενδιαφερόµενοι,  υπογράµµισε  ότι  η  παρούσα  κανονιστική  απόφαση  καλεί  τους
καταστηµατάρχες  στα  µέσα  της   εαρινής  περιόδου  να  αφαιρέσουν  τα  µισά  και  πλέον
τραπεζοκαθίσµατα  από  κοινόχρηστους  χώρους  ,  γεγονός  που  στην  τωρινή  δύσκολή
οικονοµική συγκυρία θα αποτελέσει την ταφόπλακα για την πλειάδα των επιχειρηµατιών του
είδους.

Ο  κ.  Κούγκας  Αθανάσιος  είπε  ότι  δεν  πρέπει  να  λαµβάνουµε  υπόψη  µόνο  τους
επιχειρηµατίες  αλλά το  σύνολο  των πολιτών και  αναφέρθηκε  σε  περιστατικό  δυσκολίας
διέλευσης ασθενοφόρου λόγω τραπεζοκαθισµάτων

Ο  κ.  Γκιόνογλου  Χαράλαµπος είπε  ότι  οι  ιδιοκτήτες   επιχειρήσεων  υγειονοµικού
ενδιαφέροντος  είχαν  δηµιουργήσει  στο  παρελθόν  πλείστα  προβλήµατα  µε  τα
τραπεζοκαθίσµατα και τον ήχο, ωστόσο υπογράµµισε ότι πλέον έχουν εναρµονιστεί µε όσα
προβλέπονται  για  την  ηχορρύπανση  και  θα  ότι  πρέπει  να  συντάξουµε  µια  κανονιστική
απόφαση  για  τους  κοινόχρηστους  χώρους  λαµβάνοντας  υπόψη  την  κακή  οικονοµική
κατάσταση, να µελετήσουµε το θέµα ως προς το τι επιτρέπεται νοµικά, να εξετάσουµε κατά
περίπτωση  τα  καταστήµατα  υγειονοµικού  ενδιαφέροντος   ώστε  να  επιτραπεί  η  κατά  το
δυνατόν  µεγαλύτερη  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισµάτων  και  πρότεινε  την  απόσυρση  του
θέµατος και την επανέξετασή του  και µάλιστα κατά περίπτωση καταστήµατος στα πλαίσια
του νόµου 

Ο κ.  Αλευράς Χρήστος  είπε ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν αφορά στην ποιότητα
ζωής  του  πολίτη  ,  ότι  ισοπεδωτικά  αποφασίζουµε  και  διατάσσουµε  και  πρότεινε  την
απόσυρση του θέµατος και τη συν διαλογή µε δηµότες και καταστηµατάρχες.

Ο κ. Απατσίδης Ιωάννης είπε ότι χωρίς να έχουµε τις κατάλληλες γνώσεις καλούµαστε να
γίνουµε πολεοδόµοι και πρότεινε να γίνει µια µελέτη από ειδικούς και κατόπιν να συζητηθεί
το  θέµα  στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο,  ενώ  αναφέρθηκε  στην  πρωτοβουλία  του  ∆ηµάρχου
Θεσσαλονίκης  να οριοθετήσει   το χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων  µε την
τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων.

Ο  κ.  Ναλµπάντης  Κωνσταντίνος  ότι  η  χρονική  στιγµή  που  έρχεται  προς  ψήφιση  η
κανονιστική  απόφαση για  τους κοινόχρηστους χώρους είναι  λανθασµένη,  διότι  έχει  ήδη
γίνει  ο  προγραµµατισµός  για  την  εαρινή  περίοδο  από  τους  καταστηµατάρχες   µε  τα
αντίστοιχα έξοδα και  πρότεινε την απόσυρση του θέµατος και  την επαναφορά του προς
ψήφιση µε ισχύ για την επόµενη χρονιά

Ο  κ. Τασιόπουλος  Αναστάσιος είπε  ότι  ενώ  η  νέα  κανονιστική  απόφαση  είναι  πιο
λεπτοµερής από την προγενέστερη, ωστόσο επειδή θα πρέπει να ικανοποιήσει τις ανάγκες
αφενός  των  δηµοτών  και  αφετέρου  των   ιδιοκτητών   επιχειρήσεων  υγειονοµικού
ενδιαφέροντος,  τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να περάσει στην παρούσα φάση µια οριζόντια
ρύθµιση και ζήτησε την απόσυρση του θέµατος, ενώ ρώτησε αν κατά τη συνεδρίαση της
επιτροπής  ποιότητα  ζωής  προσκλήθηκαν  νοµίµως  όλα  τα  µέλη  ώστε  να  µην  πάσχει
εγκυρότητας η σχετική απόφαση και ο κ. Κουγκας Αθανάσιος απάντησε καταφατικά.

Ο  κ.  Κουγκας  Αθανάσιος είπε  ότι  αν  αποσυρθεί  το  θέµα θα ισχύσει  η  προγενέστερη
κανονιστική απόφαση που είναι πιο αυστηρή και υπογράµµισε ότι η σηµερινή πρόταση είναι
περισσότερο λειτουργική και ευνοεί το σύνολο των δηµοτών,

Ο κ. Ανεσίδης Νικόλαος σηµείωσε ότι όσο και να συζητάµε για αναβολές στην ψήφιση του
θέµατος εντούτοις ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται  και είπε ότι, ενώ συµφωνεί µε την πρόταση
για  τα  καταστήµατα  που  βρίσκονται  επί  της  οδού  ∆.  Βετσοπούλου,  ρώτησε  γιατί  δεν
µπορούµε να επιτρέψουµε στην οδό Εθνικής Αντίστασης, στο ύψος από ∆. Βετσοπούλου
έως  Ν.  Πλαστήρα,  την  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισµάτων  από  τη  µια  πλευρά  από  τους
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καταστηµατάρχες και να αφήσουµε την άλλη πλευρά ελεύθερη για τη διέλευση των πεζών,
ο  κ.  Κούγκας  Αθανάσιος είπε  ότι  µε  αυτόν  τον  τρόπο  µεροληπτούµε  υπέρ  κάποιων
καταστηµάτων  και  ο  κ.  Ανεσίδης  Νικόλαος απάντησε  ότι  σαφώς  τα  καταστήµατα  σε
διαφορετικές οδούς έχουν διαφορετική δυναµική στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων λόγω
επάρκειας χώρου.

Στη  συνέχεια  η  Πρόεδρος  έθεσε  σε  ψηφοφορία  την  πρόταση  περί  αναβολής
συζήτησης του θέµατος και απόσυρσής του από την ηµερήσια διάταξη, µε σκοπό
τη  σύνταξη  σχετικής  µελέτης  από  ειδικούς  και  επαναφορά  της  κανονιστικής
απόφασης για τους κοινόχρηστους χώρους µε διορθώσεις, ώστε να ψηφιστεί εκ
νέου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο:

Την  ως  άνω  πρόταση  υπερψήφισαν  οι  ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι  κ.κ.  Γκιόνογλου
Χαράλαµπος,  Ναλµπάντης  Κωνσταντίνος,Βουλγαροπούλου  Μαρία,  Τασιόπουλος
Αναστάσιος,  Απατσίδης Ιωάννης, Αλευράς Χρήστος

Στη  συνέχεια  η  Πρόεδρος  έθεσε  σε  ψηφοφορία  την  πρόταση  του  κ.  Ανεσίδη
Νικόλαου για παραχώρηση επί της οδού Εθνικής Αντίστασης, στο ύψος από τη ∆.
Βετσοπούλου έως τη Ν. Πλαστήρα,   µιας σειράς στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων
Υγειονοµικού  Ενδιαφέροντος  για  την  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισµάτων   και  µιας
σειράς για τη διέλευση  πεζών:

Την ως άνω πρόταση οποία υπερψήφισε ο κ. Ανεσίδης Νικόλαος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:

1.Την εισήγηση του Προέδρου
2.Τις  διατάξεις  των  άρθρων 79  & 82  του  Ν.  3463/2006  «Κύρωση  του  Κώδικα ∆ήµων
&Κοινοτήτων»(ΦΕΚ114/Α΄/8-6-2006) 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.3852/2010
4.Το  Β.∆.  24-9/20-10-1958  «Περί  κωδικοποιήσεως  εις  ενιαίων  κείµενων  νόµου  των
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων».
5.Το  Ν.  1080/1980  (ΦΕΚ  246/Α΄/1980)  «Περί  τροποποιήσεως  και  συµπληρώσεως
διατάξεων  τινών  της  περί  των  προσόδων  των  Οργανισµών  Τοπικής  Αυτοδιοικήσεως
Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»
6.Το Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α΄/1984)
7.Το Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989)
8.Το Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990)
9.Το Ν. 2218/1994
10.Το Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004)
11.Το Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός»
12.Τους  Ν. 1337/1983 & Ν. 1512/1985
13.Το Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός
Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις»
14.Την  Απόφαση  ΥΠΕΧΩ∆Ε  Γ4α/Φ.201/1791/1998  «Προδιαγραφές  µεγεθών  και  υλικών
κύριας για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ»
15.Την Εγκύκλιο 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ)
16.Την Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001)
17.Την Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000
18.Το Ν.2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» άρθρα 34,47 & 48
19.Τον Ποινικό  κώδικα άρθρο 292 παρ. 1 & άρθρο 458
20.Την αριθ. 38/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αλεξάνδρειας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

[υπερψήφισαν  οι  ∆.Σ.  κ.κ.  Κούγκας  Αθανάσιος,  Γκιουρτζής  Ιωάννης,  Γκαβαρδίνας
Νικόλαος,  Bασιλόπουλος  ∆ηµήτριος,  Βενιόπουλος Κωνσταντίνος,  Μοσχοπούλου  Όλγα,
Ανδρονίδης  Σάββας,  Παπαδόπουλος  ∆ηµήτριος,  Παντόπουλος  Χρήστος,  Ματσούκας
Αριστείδης, ∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος,  Γκιορτζής ∆ηµήτριος, Κωτούλας Χρήστος,  Τζίλας
Γεώργιος,  Κιοσέογλου  Ιερεµίας,Στεργιόπουλος  Γρηγόριος,  Μητρόπουλος  Ευάγγελος,
Κούτσιας Νικόλαος, Μπούτσης Παναγιώτης]

[καταψήφισαν  οι  ∆.Σ.  κ.κ.  Γκιόνογλου  Χαράλαµπος,  Ναλµπάντης  Κωνσταντίνος,
Βουλγαροπούλου  Μαρία,  Ανεσίδης  Νικόλαος,  Τασιόπουλος  Αναστάσιος,   Απατσίδης
Ιωάννης, Αλευράς Χρήστος]

Εγκρίνει  τον  Κανονισµό  Χρήσης  ∆ηµοτικών  Πεζοδροµίων  και  Κοινόχρηστων
Χώρων ∆ήµου Αλεξάνδρειας,  όπως συντάχθηκε µε την αριθ. 38/2013 απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αλεξάνδρειας), ο οποίος αναλυτικά έχει ως
εξής:

Άρθρο 1 : Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού
Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων,
για τη χρήση των πλατειών, πεζόδροµων, πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων
χώρων. 
Σκοπός του Κανονισµού αυτού είναι:
•Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.
•Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.
•Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και
ειδικότερα των Ατόµων µε ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
•Οι όροι κυκλοφορίας πεζών, δικύκλων και κάθε είδους οχηµάτων σε πεζόδροµους,
πεζοδρόµια και πλατείες.
•Οι επιβαλλόµενες κυρώσεις στους παραβάτες.

Άρθρο 2 : Νοµικό Πλαίσιο
Ο παρόν Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν.
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006)
και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου.
Στις διατάξεις του Κανονισµού εµπεριέχονται ρυθµίσεις :
Του Β.∆. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείµενων νόµου των
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως
διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως
Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»
- Του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α΄/1984)
- Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989)
- Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990)
- Του Ν. 2218/1994
- Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004)
- Του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός»
- Των Ν. 1337/1983, & Ν. 1512/1985
- Του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός
Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις»
- Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές µεγεθών και
υλικών κύριας για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ»
- Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ)
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- Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001)
- Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν.
2831/2000
- Του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» άρθρα 34,47 & 48.
- Ποινικός κώδικας άρθρο 292 παρ. 1 & άρθρο 458.

Άρθρο 3 : Ορισµοί
1. Κοινόχρηστα, είναι τα πράγµατα τα οποία σύµφωνα µε το νόµο ή τη βούληση του
ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο
∆ήµο Αλεξάνδρειας. Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγµατα εκτός συναλλαγής,
σύµφωνα µε το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγµατα
µπορούν να αποκτηθούν µε παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόµου,
ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώµατα, εφ’ όσον µε τα δικαιώµατα αυτά εξυπηρετείται ή δεν
αναιρείται η κοινή χρήση». 
2. Τέλος, είναι η χρηµατική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι
ειδικού ανταλλάγµατος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιµοποίηση
ορισµένου δηµοτικού έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού
χαρακτήρα, µε την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκοµίζει ο
φορολογούµενος από τη χρήση του παραχωρούµενου χώρου (ΣτΕ 140/89, ∆ι∆ικ
1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.
3. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατοµικές διοικητικές πράξεις, οι
οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και
του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του
Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. Ειδικότερα, η
χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εµπορικά καταστήµατα και ιδίως
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόµιµη λειτουργία
αυτών. Εκτός του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, καµία άλλη αρχή ή νοµικό πρόσωπο ή
ίδρυµα δεν έχει αρµοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που
ανήκουν στο ∆ήµο Αλεξάνδρειας ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκµετάλλευση.
4. Ανάκληση άδειας είναι διοικητική πράξη κύρωσης µε την οποία αίρεται η ισχύς
µιας άλλης διοικητικής πράξης , είτε αναδροµικά, είτε για το µέλλον. Αποσκοπεί όχι
στην ποινική τιµωρία αδικήµατος αλλά στην συµµόρφωση του υπόχρεου προς τις
ρυθµίσεις του νόµου και του παρόντος Κανονισµού.
5. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την
προηγούµενη άδεια του ∆ηµάρχου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του
κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί
αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρηµένου χώρου, είτε
τη διάρκεια της άδειας.

Άρθρο 4 : Γενικές Αρχές.
1.∆εν χορηγείται η άδεια για χρήση κοινοχρήστων χώρων σε καταστηµατάρχες που
δεν έχουν εξοφλήσει, κάθε µορφής καθυστερηµένες οφειλές προς τον ∆ήµο ή δεν
έχουν υπαχθεί σε νόµιµη ρύθµιση, ή έχουν παραβιάσει τη ρύθµιση.
2.Στα πεζοδρόµια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών,
πλάτους τουλάχιστον 1,50 µ.
3.Σε όσα τµήµατα πεζοδρόµων παραχωρείται η χρήση για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισµάτων θα χορηγείται σε χώρο που αντιστοιχεί σε πλάτος µέχρι το 25%
του πλάτους του πεζόδροµου µε την προϋπόθεση ότι το πλάτος του εναποµένοντος
πεζόδροµου να είναι τουλάχιστον 4,00 µ
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4.Να µην εµποδίζεται σε καµιά περίπτωση η ανάδειξη και η προβολή των µνηµείων
της πόλης.
5.Η έκθεση των εµπορευµάτων θα περιορίζεται σε απόσταση 1µ από την οικοδοµική
γραµµή και εφόσον καλύπτει τις πιο πάνω προϋποθέσεις, ενώ η ενδεχόµενη
ανάρτηση αυτών επί των προσόψεων των κτηρίων δεν θα µπορεί να υπερβαίνει σε
ύψος το 1,5µ.
6.∆εν επιτρέπεται σε πεζοδρόµια, πεζόδροµους και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους
η επέκταση των εργασιών των καταστηµάτων και των επιτηδευµατιών κάθε µορφής
(συνεργεία αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, συναρµολογήσεις επίπλων κτλ.).
7.Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται µε λευκή ή κίτρινη γραµµή,
σε συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρηµένου χώρου θεωρείται αυθαίρετη
και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήµατος.
8.∆εν επιτρέπεται καµία παρέµβαση που να εµποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη
χρήση του αστικού εξοπλισµού που έχει εγκαταστήσει ο ∆ήµος στον κοινόχρηστο
χώρο.
9.Σε χώρους πεζοδροµίων, πεζοδρόµων και κάθε είδους κοινόχρηστο χώρο που δεν
έχει νόµιµα παραχωρηθεί, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέµβαση όπως και η
τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων και διαφηµιστικών στοιχείων.
10.Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του
καταστήµατος που έχει λάβει άδεια χρήσης.
11.Οι καταστηµατάρχες έχουν την υποχρέωση να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις
του παρόντος κανονισµού και µε τις υποδείξεις των οργάνων της Ειδικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου και της Αστυνοµικής Αρχής.
12.Οι πεζόδροµοι και οι πλατείες ή τµήµατα αυτών µπορούν να παραχωρούνται
δωρεάν για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων µε την υποχρέωση των
φορέων – διοργανωτών για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία τους
από κάθε µορφής ρύπανση και την αποκατάσταση τυχόν ζηµιών.

Άρθρο 5 : Κατηγορίες χρήσεων κοινοχρήστων χώρων.
5.1. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης, τραπεζοκαθισµάτων, σκιαδιών και λοιπών
λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν
παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων.
Η άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων διατίθενται στους εκµεταλλευόµενους,
σύµφωνα µε τον Ν. 1080/80 άρθρο 3, παράγραφο 4& 5, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει κάθε φορά:
Η άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων, σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή
διακοσµητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου
Αλεξάνδρειας, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και αφορά την τρέχουσα ετήσια
χρονική περίοδο. 
Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της
χρήσης, η οριοθέτηση των τµηµάτων αυτών καθώς επίσης και ο καθορισµός του
ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου. Για τη
διαµόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισµάτων εκδίδεται από
το ∆ήµο άδεια χρήσης µε ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσής της, έως το τέλος του
έτους που εκδόθηκε. Ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται µε αίτηση του στη ∆/νση
Οικονοµικών πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης.
Η σκίαση των χώρων µπορεί να γίνεται, µε την τοποθέτηση τέντας στην όψη του
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κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20µ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα
στηρίγµατα, µε οµπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση µε αυτή του
παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου. Στην περίπτωση που για την σκίαση
χρησιµοποιούνται τέντες, αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 20%, της επιφάνειας του
συνόλου του κοινόχρηστου χώρου – πλατείας και χωρίς διαφηµιστικά µηνύµατα.
(Απόφαση α.π.52716/20-11-01 της Γεν. ∆/νσης Πολεοδοµίας ∆/νση Ο.Κ.Κ. του
ΥΠΕΧΩ∆Ε)
Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά κατασκευή τεντών σε πλατείες ή χώρους όπου
τα τραπεζοκαθίσµατα καταλαµβάνουν αξιόλογη έκταση, ή και σε ευαίσθητα από
άποψη αισθητικής εικόνας σηµεία της πόλης , θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα
συνολικό σχεδιασµό που θα εκπονεί η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου και θα
εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την γνωµοδότηση της Επιτροπής
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ∆ήµου και της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
∆εν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο
(υποστυλώµατα, δάπεδα, τραπεζοκαθίσµατα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.).
Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο θα
είναι τέτοια ώστε να δηµιουργούνται διάδροµοι για την απρόσκοπτη κίνηση των
πεζών.
   Ειδικότερα: 

-Στον  Πεζόδροµο  της  Εθνικής  Αντίστασης  µέχρι  το  ύψος  της  οδού  ∆.
Βετσοπούλου  επιτρέπεται  η  χρήση   µόνο  από  την  πλευρά  που  υπάρχουν  τα
καταστήµατα  σε  πλάτος  2  µέτρων.  Επίσης  επιτρέπεται  η  χρήση  του  χώρου
ανάµεσα στα παρτέρια.  Η άλλη πλευρά θα παραµείνει εντελώς ελεύθερη.

Κατά την διάρκεια της ηµέρας και κατά τις ώρες της κίνησης τροχοφόρων για
την τροφοδοσία των καταστηµάτων ο πεζόδροµος θα παραµένει ελεύθερος.

-Στην οδό Εθνικής Αντίστασης, στο ύψος από ∆.Βετσοπούλου έως Βιζυηνού,
επιτρέπεται η χρήση πεζοδροµίου και από τις δύο πλευρές σε πλάτος 2 µέτρα.  

-Στην οδό ∆. Βετσοπούλου επιτρέπεται η χρήση πεζοδροµίου πλάτους 1,30 τ.µ.
κατά µήκος της πρόσοψης του κατ/τος, λόγω στενότητας του πεζοδροµίου.
Στο ύψος της οδού ∆.Βετσοπούλου από Εθνικής Αντίστασης έως Ναούσης, λόγω
αυξηµένου πλάτους του πεζοδροµίου επιτρέπεται η χρήση του σε πλάτος όσο και
αυτό της Εθνικής Αντίστασης, ήτοι δύο (2) µέτρα.

-Στην οδού Ναούσης επιτρέπεται η χρήση µόνο από την πλευρά των κατ/των σε
πλάτος  2 µέτρων.  
   
Τα καταστήµατα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσµτατα στον δηµοτικό υπαίθριο
χώρο για την εξυπηρέτηση των πελατών τους, θα πρέπει να τα τοποθετούν κατά
µήκος της πρόσοψης των κατ/των τους και να εφάπτονται σ΄αυτή.

Για την πιστή εφαρµογή των ανωτέρω θα γίνει η σχετική γραµµοχάραξη. 

Σε όλες τις υπόλοιπες οδούς και επίσης στις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες να
ισχύσει ότι αναφέρουν οι γενικές διατάξεις.
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Με τη λήξη των αδειών, εφ’ όσον δεν χορηγηθεί νέα άδεια και µε ευθύνη της
επιχείρησης αποµακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείµενα. Σε
περίπτωση µη συµµορφώσεώς του σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, ο ∆ήµος µε τα
συνεργεία του προβαίνει στην αποµάκρυνση των τραπεζοκαθισµάτων, µε τη
συνδροµή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή της οικείας Αστυνοµικής Αρχής και
επιβάλλει ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο µε το
διπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, που καθορίστηκε µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει
επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.
5.2. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εµπορευµάτων
Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της
χρήσης, για έκθεση εµπορευµάτων, καθώς επίσης και ο καθορισµός του ετήσιου
τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εµπορευµάτων, εκδίδεται από
το ∆ήµο άδεια χρήσης µε ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσης της έως το τέλος του
έτους που εκδόθηκε.
Ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται µε αίτηση του στη ∆νση Οικονοµικών πριν τη λήξη
της ισχύουσας άδειας χρήσης, προσκοµίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :
-Άδεια λειτουργίας καταστήµατος
-Τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης του καταστήµατος και του κοινόχρηστου χώρου.
∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση εµπορευµάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισµού στον
παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο, για λόγους αισθητικής.
Οι διάδροµοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των εµπορευµάτων και εξυπηρετούν
τη λειτουργία του καταστήµατος, προσµετρούνται κανονικά ως κατάληψη.
Σε περίπτωση γωνιακού καταστήµατος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα
παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόµο.
Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση
εµπορευµάτων.
Η τοποθέτηση εµπορευµάτων επί των προσόψεων, δεν θα υπερβαίνει το 1,50µ. σε
ύψος.
5.3. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου µε οικοδοµικά υλικά.
Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος µετά από αίτησή τους στη ∆/νση Οικονοµικών του
∆ήµου, λαµβάνουν άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου µετά και από την
έγκριση της ΕΛ.ΑΣ εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώµατος, ή την έγκριση της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας εάν πρόκειται για κατάληψη πεζοδροµίου, πεζόδροµου ή
πλατείας.
Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωµένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για
την πρόληψη ατυχήµατος.
Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει σηµανθεί κατάλληλα ώστε να είναι ορατός και
τη νύκτα. Σε περίπτωση κατάληψης ολόκληρου του πεζοδροµίου, υποχρεούνται να
κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόµιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα µέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών .
Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε :
1. Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών, που εκδίδεται µε την προϋπόθεση ότι ο
κάδος τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και µε
εβδοµαδιαίο τέλος χρήσης.
2. Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, µε πανί, λαµαρίνα ή πλέγµα και
µηνιαίο τέλος χρήσης
3. Άδεια τοποθέτησης ικριώµατος, µε µηνιαίο τέλος χρήσης.
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Ο ενδιαφερόµενος καταθέτει την άδεια οικοδοµής ή άδεια µικρής κλίµακας για την
έγκριση

των εργασιών από την αρµόδια ∆νση του ∆ήµου και υποχρεώνεται :
-Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασµα ή στοά µε σκάφη (όταν γίνεται
χρήση ολόκληρου πεζοδροµίου), για την προστασία των διερχόµενων πεζών από
πιθανή πτώση αντικειµένων.
-Να τοποθετήσει το ικρίωµα (σκαλωσιά) µε ασφαλή έδραση και στήριξη στην
οικοδοµή.
-Να κατασκευάσει το ικρίωµα (σκαλωσιά) µε προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ
κ.τ.λ.) για την προστασία των διερχόµενων πεζών από πτώση υλικών.
-Να τοποθετήσει σήµανση που να προειδοποιεί έγκαιρα τους πεζούς για την
κατάληψη του πεζοδροµίου.
-Να τοποθετήσει ταινία σήµανσης µε ερυθρό και λευκό χρώµα.
-Να τοποθετήσει εµπόδια µε φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν
σε όλο το 24ωρο και ιδίως υπό συνθήκες νύχτας.
4. Άδεια λοιπών περιπτώσεων, που αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την
εκτέλεση διαφόρων τεχνικών εργασιών, µε µηνιαίο τέλος κατά ζώνες & κατά
τετραγωνικό µέτρο. Οικονοµικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο
και ο κάτοχος της άδειας χρήσης.
Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου χώρου αποκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή
τον εργολάβο των εργασιών.
5.4. Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχηµάτων, ποδηλάτων και µοτοποδηλάτων σε
Κοινόχρηστους Χώρους  (Πεζόδροµοι – Πλατείες).
Στους πεζόδροµους και πλατείες επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση:
1.Όλο το 24ωρο µόνον η κίνηση αυτοκινήτων παροχής πρώτων βοηθειών ή
αυτοκινήτων που µεταφέρουν ασθενείς, νεκροφόρων οχηµάτων, απορριµµατοφόρων
του ∆ήµου, των εκτελούντων υπηρεσία αυτοκινήτων της ΕΛ.ΑΣ. Και της
Πυροσβεστικής, καθώς και των οχηµάτων των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας για την
αντιµετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης.
2.Από τις ώρες 08:00 έως 10:00 & 13:30 έως 15:00 η κυκλοφορία οχηµάτων
ανεφοδιασµού καταστηµάτων, κατοικιών και λοιπών αναγκών, όπως επίσης και
φορτηγά επαγγελµατικά Ι.Χ. ή ∆.Χ. µέχρι έξη (6) τόνων µικτού βάρους για
φορτοεκφόρτωση.
3.Όλο το 24ωρο, µόνον η κίνηση δικύκλων (ποδηλάτων και µοτοποδηλάτων) και
αυτοκινήτων των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν νόµιµο χώρο στάθµευσης και για να
εξυπηρετηθούν πρέπει υποχρεωτικά να διέλθουν από κοινόχρηστους χώρους
(πεζόδροµοι - πλατείες). Οι ιδιοκτήτες αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε ειδική
άδεια εισόδου. Την άδεια εισόδου εκδίδει ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας, αφού
προσκοµίσουν το ∆ιάγραµµα Κάλυψης της Οικοδοµικής Άδειας (θεωρηµένο από την
αρµόδια Πολεοδοµία), στο οποίο να είναι χαρακτηρισµένος ο χώρος στάθµευσης.
Επίσης επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η διέλευση των µονίµων κατοίκων εφ’ όσον
υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη και έχουν εφοδιαστεί µε ειδική άδεια εισόδου.
Σε καµιά άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η κίνηση και η στάθµευση κάθε είδους
οχηµάτων, ποδηλάτων και µοτοποδηλάτων σε πεζόδροµους και πλατείες. Για τους
παρανοµούντες θα επιβάλλονται τα προβλεπόµενα από τον νόµο πρόστιµα και θα
καταµηνύονται για τις ποινικές συνέπειες. Τα σταθµευµένα παράνοµα δίκυκλα
(ποδήλατα και µοτοποδήλατα) θα αποσύρονται από την Υπηρεσία του ∆ήµου και
στους κατόχους θα επιβάλλονται τα προβλεπόµενα πρόστιµα καθώς και η δαπάνη
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς τους
Η κίνηση των επιτρεποµένων οχηµάτων και η περιορισµένη στάθµευσή τους γίνεται
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µε τους παρακάτω όρους και περιορισµούς:
•Η ταχύτητα των αυτοκινήτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών οι
οποίοι πάντως σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα, εκτός των
περιπτώσεων µεταφοράς ασθενών και κίνησης οχηµάτων της Πυροσβεστικής και της
Αστυνοµίας.
•Απαγορεύεται η οπισθοπορία οχηµάτων, εκτός κι αν αυτή γίνεται µε την
καθοδήγηση πεζού, καθώς και η επιτόπια στροφή τους.
•Ο χρόνος στάθµευσης για τροφοδοσία θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο
για την φορτοεκφόρτωση και µε τον όρο ότι δεν θα παρεµποδίζεται η διέλευση των
πεζών.
•Κάθε κάτοχος οχήµατος υποχρεούται σε αποζηµίωση του ∆ήµου µε βάση τον
προϋπολογισµό της Τεχνικής του Υπηρεσίας (θεωρηµένο από τον ∆ήµαρχο) για τις
ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και την στάθµευσή του
οχήµατος εντός πεζοδρόµων και πλατειών.
•Η κίνηση των δικύκλων (ποδηλάτων και µοτοποδηλάτων) απαγορεύεται εκτός των
κατόχων που έχουν εφοδιασθεί µε ειδική κάρτα για την διεκπεραίωση
αλληλογραφίας, διανοµής εφηµερίδων και άλλων συναφών περιπτώσεων.
Απαγορεύεται εντελώς η στάθµευση  δικύκλων (ποδηλάτων και µοτοποδηλάτων) επί
των πεζοδρόµων και πλατειών εκτός από ειδικά ποδηλατοστάσια που θα
κατασκευάσει ο ∆ήµος.
5.5. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Φορτοεκφόρτωση
βαρέων αντικειµένων
Στην αίτηση προς τη ∆νση Οικονοµικών θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη
στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα διακινηθούν, ο χρόνος,
ο χώρος & ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας & κάθε άλλη λεπτοµέρεια
απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.
Η διάρκεια της άδειας θα είναι ανάλογη µε τον αναγκαίο χρόνο φορτοεκφόρτωσης,
µετά από αιτιολογηµένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους.
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να µη δηµιουργείται
όχληση στα καταστήµατα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών & οχηµάτων
από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
Οι προσωρινές άδειες για την παρεµπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται µε
την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισµών που
διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από
τους ενδιαφεροµένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Τέλος ∆ιακοπής ή
παρεµπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος.
Οι ιδιοκτήτες µεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι (άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ
και τιµωρούνται µε τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα.)
εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχηµάτων τους (γερανοί, φορτηγά
µεταφοράς µηχανήµατα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια
διακοπής κυκλοφορίας.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση
παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.
5.6. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για την προσωρινή
λειτουργία εργοταξίου.
Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι
υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος Μηχανικού και του
Τεχνικού Ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δηµιουργίας του
εργοταξίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της

ΑΔΑ: ΒΕΖΡΩΨΠ-ΦΜΡ



αδείας.
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το µήνα, ενώ µετά από αιτιολογηµένη
αίτηση και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους θα είναι δυνατή η παράταση.
Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία
εργοταξίου χορηγούνται µε την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ,
των κανονισµών Υγιεινής & Ασφάλειας των Εργαζοµένων σ’ αυτά, καθώς και των
κανονισµών που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου.
Στην αίτηση του ο ενδιαφερόµενος αναφέρει τα µέτρα σηµατοδότησης που θα λάβει
για την προστασία πεζών και οχηµάτων και την αποτροπή ατυχηµάτων.
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να µη δηµιουργείται
όχληση στα καταστήµατα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών & οχηµάτων
από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από
τους ενδιαφεροµένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Τέλος ∆ιακοπής ή
παρεµπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος.
Οι ιδιοκτήτες µεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι (άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ
και τιµωρούνται µε τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα.)
εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχηµάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίµου
σκυροδέµατος, φορτηγά µεταφοράς µηχανήµατα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση
εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση
παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης
(θεοµηνίας).
5.7. Περίπτερα.
Περίπτερα που βρίσκονται ή τοποθετούνται σε πεζοδρόµια θα πρέπει να αφήνουν
υποχρεωτικά ελεύθερο πλάτος πεζοδροµίου τουλάχιστον 1,50 µ. για την απρόσκοπτη
διέλευση πεζών και ιδιαίτερα των Ατόµων µε ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
Ο χώρος που θα παραχωρείται στα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης
παγωτών και αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων, θα είναι
εφαπτόµενος της έκτασης που καταλαµβάνει το σώµα του περιπτέρου:
-∆εν θα υπερβαίνει τα 3,00 τετραγωνικά µέτρα όταν βρίσκονται σε πλατείες ή
πεζοδρόµια πλάτους πάνω από 7,00µ.
-∆εν θα υπερβαίνει τα 2,00 τετραγωνικά µέτρα στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
Σε περίπτερα που βρίσκονται µπροστά από προθήκες καταστηµάτων ή υπηρεσιών,
ανεξαρτήτως του πλάτους του πεζοδροµίου, θα τους διατίθεται χώρος 2,00τµ.
Στον παραχωρούµενο χώρο, επιτρέπεται η τοποθέτηση έως δύο στάντ πώλησης
εντύπων, ενός (1) ψυγείου παγωτών και ενός (1) απλού ή διπλού ψυγείου
αναψυκτικών (Υγειον. ∆ιάταξη Α1β/8577/1983-ΦΕΚ 526/Β΄/24-09-1983) , τα οποία
πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η µια πλευρά τους να είναι σε επαφή µε το σώµα
του περιπτέρου.
Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδοµηχανών σε πλατείες ή πεζοδρόµια θα
εξετάζεται κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια µε τη σύµφωνη γνώµη της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η
λειτουργικότητα του κοινόχρηστου χώρου.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος (τέντας), χωρίς κατακόρυφα
στηρίγµατα, η οποία να προεξέχει το µέγιστο κατά 1,50µ σε οριζόντια προβολή από
αυτό και σε απόσταση µικρότερη των 0,5µ από το ρείθρο του πεζοδροµίου.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων και
λοιπών στοιχείων που µεταβάλλουν τον επιτρεπόµενο τύπο και τις διαστάσεις του
περιπτέρου. (µέγιστο µήκος και µέγιστο πλάτος ενός περιπτέρου είναι 1,70µΧ1,50µ).

ΑΔΑ: ΒΕΖΡΩΨΠ-ΦΜΡ



Άρθρο 6 : Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιµα
Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια
του ∆ηµάρχου ( Στ.Ε 766/87 Νο Β 1990 σελ. 739), καθώς και η χρήση του
κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί
αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούµενου χώρου,
είτε τη διάρκεια της άδειας ( άρθρο 13 παρ. 15 Β.∆. 24/9-20/10/58 όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 1080/80
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου µε απόφαση
του ∆ηµάρχου και σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Ν. 1900/90, εκτός από το
αναλογούν τέλος:
-Σε χώρους για τους οποίους έχει παραχωρηθεί άδεια, επιβάλλεται χρηµατικό
πρόστιµο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος χρήσης
-Σε χώρους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια επιβάλλεται χρηµατικό
πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο που
έχει προσδιοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για περιπτώσεις χώρων
που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.
-Εάν συνεχίζεται ή επαναλαµβάνεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται, κάθε φορά,
και µέχρι δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιµα.
-Αν εξακολουθεί η παράβαση αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του
κοινόχρηστου χώρου και ο ∆ήµος µε τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση
κάθε αντικειµένου (συµπεριλαµβανοµένων και των τραπεζοκαθισµάτων), µε τη
συνδροµή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή της οικείας Αστυνοµικής Αρχής και
επιβάλλει ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο µε το
διπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, που καθορίστηκε µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει
επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί άδεια ο
∆ήµος µε τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειµένου.

Άρθρο 7 : Μεταβατικές ∆ιατάξεις.
Όσον αφορά στην παραχώρηση του κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισµάτων και εµπορευµάτων, κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρµογής του
κανονισµού η προθεσµία υποβολής της αίτησης θα ισχύει αµέσως µετά την ψήφιση
της κανονιστικής απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και την έκδοση του
σχετικού ελέγχου νοµιµότητας από το Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας -Θράκης
Η τήρηση του παρόντος κανονισµού επαφίεται στις υπηρεσίες του ∆ήµου, τους
επαγγελµατίες και τους πολίτες.
Ο ∆ήµαρχος και οι επικεφαλής των αρµόδιων υπηρεσιών έχουν την κύρια ευθύνη για
την αυστηρή τήρηση του παρόντος κανονισµού.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 206/2013
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Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέµατα  της  ηµερήσιας  διάταξης,  λύθηκε  η  συνεδρίαση  και
υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη

(έπονται οι υπογραφές)

Ακριβές απόσπασµα από το Πρακτικό

Αλεξάνδρεια, 30-05-2013

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

  ΦΩΤΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ
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