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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 03/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης: 10/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
« ∆ιαµόρφωση εισήγησης προς
το ∆.Σ. για τη λήψη τοπικής
κανονιστικής απόφασης για τον
καθορισµό των όρων και των
προϋποθέσεων
χρήσης
κοινόχρηστων χώρων για την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων
από ιδιοκτήτες παρακείµενων
καταστηµάτων »
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Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού
Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, συνήλθε σε συνεδρίαση, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος,
σήµερα την 15 του µηνός Απριλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
12:30 π.µ µετά την υπ΄ αριθ. 6585/07-04-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Καλαµπόκη Ιωάννη, που
επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
αρθ. 75 του Ν. 3852/2010, παρισταµένης ως γραµµατέα της
τακτικής υπαλλήλου του ∆ήµου κας Μαραγκουδάκη Ειρήνης µε
βαθµό ∆΄.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε η κα Χαραµάρα Γεωργία,
αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, διότι το
τακτικό µέλος κα Ανδρέου Χριστίνα δήλωσε προφορικά, µετά από
τηλεφωνική επικοινωνία, ότι δεν µπορεί να παρευρίσκεται στη
συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9)
µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καλαµπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
∆ούλος Ορέστης
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Χαραµάρα Γεωργία
Γαλαζούλα Αλίκη
Παπανικολάου Νικόλαος

1) Γεωργαµλής Λύσανδρος
2) Κανταρέλης ∆ηµήτριος
3) Ανδρέου Χριστίνα

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος το 3ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µε την υπ΄ αριθµ.
6281/02-04-2015 εισήγηση προς το Συµβούλιο ∆ηµοτικής
Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας και το Συµβούλιο ∆ηµοτικής
Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, υπέβαλε σχέδιο Κανονισµού
Χρήσης Κοινόχρηστων χώρων που αφορά στην κατάληψη
τραπεζοκαθισµάτων.
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Επισηµαίνεται ότι µε την υπ΄ αριθµ. 22/2015 απόφαση, η
οποία διαβιβάζεται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το Συµβούλιο
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας, έχει αποφασίσει
οµόφωνα όπως εκφράσει σχετική θετική γνώµη επί του τεθέντος
υπόψη του σχεδίου του Κανονιστικού Πλαισίου για τη χρήση
Κοινόχρηστων Χώρων (κατάληψη τραπεζοκαθισµάτων) του ∆ήµου
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.
Επισηµαίνεται ότι µε την υπ΄ αριθµ. 06/2015 απόφαση, η
οποία διαβιβάζεται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το Συµβούλιο
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, έχει απορρίψει κατά
πλειοψηφία (µε αποχή της κας ∆ρούγγα Λαµπαδού ∆άφνης) την
εισήγηση για το σχέδιο Κανονισµού Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων
(κατάληψη
τραπεζοκαθισµάτων)
του
∆ήµου
ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνος, δεδοµένου ότι κατά την διενεργηθείσα ψηφοφορία
αυτή δεν συγκέντρωσε την απαιτούµενη απόλυτη πλειοψηφία επί
του συνολικού αριθµού των µελών του Συµβουλίου.
Κατόπιν
απόφασης.

των

ανωτέρω,

παρακαλούµε

για

λήψη

σχετικής

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική
συζήτηση µεταξύ των µελών της Ε.Π.Ζ.
Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να
αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
- την εισήγηση του κου Προέδρου
- την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 6281/02-04-2015 εισήγηση προς το
Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας και το
Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
- την υπ΄ αριθµ. 22/2015 απόφαση του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
- τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010
- τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη τοπικής
κανονιστικής απόφασης για τον καθορισµό των όρων και των
προϋποθέσεων χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισµάτων από ιδιοκτήτες παρακείµενων καταστηµάτων, ως
εξής:
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∆ΗΜΟΣ
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
(ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ)
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1.

Εισαγωγή
Η λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και η ανάπτυξη
τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, στις ευνοϊκές καιρικές
συνθήκες που εξασφαλίζει το µεσογειακό κλίµα, είναι ένα θετικό για την
λειτουργία της πόλης στοιχείο. Εξυπηρετεί το κοινό, αυξάνει τις
δυνατότητες να αντιληφθεί κανείς τον χώρο, διευρύνει τον κύκλο
εργασιών των επιχειρήσεων, δίνει ζωντάνια στην πόλη και πλουραλισµό
στις παρεχόµενες εξυπηρετήσεις. Σε καµία περίπτωση όµως δεν πρέπει η
δραστηριότητα αυτή να υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων
στερώντας τους ζωτικό χώρο, να ενοχλεί την εικόνα της πόλης µε
αυθαίρετες κατασκευές και εκτεταµένες καταλήψεις, να παρεµποδίζει την
προστασία της πόλης δυσχεραίνοντας την κίνηση οχηµάτων διάσωσης.
Για την εξασφάλιση της ισορροπίας ανάµεσα στις δύο αυτές διαστάσεις της
ανάπτυξης της συγκεκριµένης δραστηριότητας στον ενοποιηµένο ∆ήµο
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και την επαναφορά του «µέτρου» που έχει τα
τελευταία χρόνια απολεσθεί, καταρτίζεται ο κανονισµός που ακολουθεί. Με
τους κανόνες που θέτει ο κανονισµός ρυθµίζονται οι όροι και περιορισµοί,
καθώς και η διαδικασία που απαιτείται, προκειµένου να χορηγηθούν από
τον ∆ήµο άδειες ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους χώρους
της πόλης.

2.

Αντικείµενο του Κανονισµού
Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο:

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

3.

Την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθµη λειτουργία και
χρήση των κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας
(πλατειών , πεζοδροµίων , πεζοδρόµων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων)
Την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την παραχώρηση του
δικαιώµατος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων (πλατειών , πεζοδροµίων ,
πεζοδρόµων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων)του ∆ήµου Φιλαδέλφειας
Χαλκηδόνας για την ανάπτυξη τραπεzοκαθισµάτων σε τµήµατα η µέρη
αυτών
Την ασφάλεια , προστασία και άνεση της κίνησης των πεζών , χωρίς
εµπόδια σε όλη την επιφάνεια των κοινόχρηστων χώρων και την χρήση
τους από άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Την βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των
κοινόχρηστων χώρων
Την ελεύθερη , άµεση και συνεχή διάθεση και απόλαυση των
κοινόχρηστων χώρων από το κοινό
Την ενδυνάµωση της εµπορικής κίνησης µε την οργανωµένη παρουσίαση
των κοινόχρηστων χώρων
Σκοπός και Στόχοι του Κανονισµού
Σκοπός της κανονιστικής Πράξης είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου γενικών
κανόνων που θα διέπει την παραχώρηση και χρήση τµηµάτων των πάσης
φύσεως κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας για τη
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµατων
Το καθοριζόµενο πλαίσιο

3.1

αποσκοπεί:

Στη διασφάλιση ευχερών και ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας για τους
πεζούς, οι οποίες συνάδουν µε το πνεύµα των νέων προτύπων αστικής
ανάπτυξης και στη ρύθµιση των χρήσεων των κοινοχρήστων χώρων του
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος έτσι ώστε να επιτευχθεί η όσο το
δυνατόν καλύτερη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων.
Στην ουσιαστική προάσπιση των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
στην άρση κάθε υποψίας κοινωνικού αποκλεισµού των ευάλωτων οµάδων,
µε τη διευκόλυνση της κίνησης των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).
Στην ευχερή προσπέλαση και τροφοδοσία των εµπορικών καταστηµάτων,
στην εξυπηρέτηση των λοιπών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και στην
πρόληψη κινδύνων που δηµιουργούνται µε την ανεξέλεγκτη εναπόθεση
αντικειµένων σε οδούς, πεζοδρόµια κ.λπ.
Στη διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των πλατειών, των
πεζοδρόµων και πεζοδροµίων στις ∆ηµοτικές Ενότητες (κυρίως κατά τους
θερινούς µήνες), στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
αλλά και στην ισορροπηµένη οικονοµική εκµετάλλευσή τους από το ∆ήµο.
Στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην τουριστική ανάπτυξη,
την αύξηση των θέσεων εργασίας της πόλης, αλλά και στην αισθητική
προστασία και βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων.
Στην ανάδειξη του ιστορικού και εµπορικού χαρακτήρα των πλατειών και
πεζοδροµηµένων περιοχών.
Στην αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των
δηµοτών και των φιλοξενούµενων στην πόλη µας πολιτών.
Στην ανεµπόδιστη χρήση των κοινόχρηστων χώρων από όλους τους
πολίτες
Στην προστασία των δοµικών στοιχείων , της φύτευσης και του εξοπλισµού
των κοινόχρηστων χώρων .
Στην αναβάθµιση της αισθητικής των κοινόχρηστων χώρων
Στην προστασία της κατοικίας και της ποικιλίας όλων των κατά περίπτωση
επιτρεποµένων χρήσεων κυρίως στα ισόγεια των κτιρίων
Οι όροι, οι έννοιες οι κανόνες και οι υποχρεώσεις και η εφαρµογή τους θα
συµβάλουν στον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρηµατιών

4.

Νοµικό Πλαίσιο

4.1

Ο παρών Κανονισµός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει
εκτελεστό χαρακτήρα και ισχύ ουσιαστικού τυπικού νόµου και εκδίδεται
βάσει των σχετικών διατάξεων :
Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/7-6-10) «νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» , ως
σήµερα ισχύει.
Του 3463/06 (ΦΕΚ114/Α/8-6-06) περί κώδικα ∆ήµων Και Κοινοτήτων
Του Αστικού Κώδικα (άρθρα 969& 970) ∆ιαχείριση και αξιοποίηση των
κοινοχρήστων χώρων κατά τρόπο που να µην αναιρείται η κοινή χρήση και
να προάγεται η κοινή ωφέλεια
Του Β∆ 24-9/20-10-1958 «περί κωδικοποίησης ως ενιαίο κείµενο νόµου
των ισχυουσών περί προσόδων των ∆ήµων και κοινοτήτων.
Του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/1980) περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως
διατάξεων τινών της περί προσόδων των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων και
ειδικότερα του άρθρου 3 «τέλος χρήσεως πεζοδροµίων πλατειών και
λοιπών κοινόχρηστων χώρων» και όπως οι διατάξεις αυτές σήµερα ισχύουν
(Ν. 1828/89 , Ν. 1900/90 κλπ)
Του κτιριοδοµικου κανονισµού (αρ. 3046/304/30-1/3-2-1989 ΦΕΚ 59∆)
Του Ν.4067/12 (ΝΟΚ) και ειδικότερα τα άρθρα 20 & 26 αυτού
Των ειδικών ρυθµίσεων για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους
χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών
(αρ. αποφ. 52907/09 ΦΕΚ 2621Β/31-12-09)
Του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας

4.1.1

4.1.2
4.1.3

4.1.4
4.1.5

4.1.6
4.1.7
4.1.8

4.1.9
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4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

ΥΑ Α1/8577/1983(ΦΕΚ Β 526)
Π. ∆ιάταγµα περί προσφυγικού οικισµού ΦΕΚ 467∆ 18/6/2001
Ν.2946/01 ως ισχύει
Ν.1650/86

4.2

Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης κοινόχρηστου χώρου από
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος , είναι δυνατή , εφόσον για τον
συγκεκριµένο χώρο :
∆εν υπάρχει σχετικός περιορισµός από πολεοδοµικές η άλλες ρυθµίσεις
∆εν έχει εκδοθεί απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία για
ειδικούς λόγους δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµατων

4.2.1
4.2.2

4.3

Για ειδικούς λόγους και κατόπιν µελέτης µπορεί να εγκρίνεται κανονιστική
πράξη που αφορά συγκεκριµένο κοινόχρηστο χώρο. Στην περίπτωση αυτή
η χωροθετηση των τραπεζοκαθισµατων και ο επιτρεπόµενος εξοπλισµός
εναρµονίζεται µε τη αρχιτεκτονική διαµόρφωση και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του κοινόχρηστου χώρου.

5.

∆ιευκρινιστικοί Όροι και έννοιες

5.1

Κοινόχρηστος χώρος, στον παρόντα κανονισµό, νοείται ο κοινής χρήσης
ελεύθερος χώρος, που καθορίζεται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο
ή έχει τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο
Τέλος είναι η χρηµατική παροχή που καταβάλλεται στον ∆ήµο εις βάρος
αυτών που χρησιµοποιούν, διαρκώς ή πρόσκαιρα, τις πλατείες, τα πάρκα,
τις οδούς, τα πεζοδρόµια, τους
πεζόδροµους και εν γένει τους
κοινόχρηστους χώρους. Έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα (ΣΤε 140/89,
∆ι.∆ικ. 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή
Ανειδίκευτων Εσόδων.
Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου είναι οι ατοµικές διοικητικές
πράξεις παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ιδιώτη, που
υπόκεινται σε ανάκληση σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του ∆ιοικητικού
∆ικαίου και των Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και τις ειδικές διατάξεις
του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µεταγενέστερα.
Η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ειδικά για καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος και εµπορικά προϋποθέτει την νόµιµη
λειτουργία αυτών.
Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη κύρωσης µε την οποία αίρεται
η ισχύς µιας άλλης διοικητικής πράξης και αποσκοπεί όχι µόνο στην
ποινική τιµωρία του αδικήµατος, αλλά στη συµµόρφωση του υπόχρεου
προς τις ρυθµίσεις του νόµου και του παρόντος Κανονισµού.
Αυθαίρετη χρήση θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την
προηγούµενη άδεια του ∆ηµάρχου (Στ Ε 766/87 Νο Β 1990 σελ. 739).
Αυθαίρετη, επίσης, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά
παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το
είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρηµένου χώρου, είτε τη
διάρκεια της άδειας (άρθρο 13 παρ. 15 εδάφιο α' Β ∆ 24/9-20/10/58,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980)
∆ρόµος είναι η κοινόχρηστη έκταση, που εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες
κυκλοφορίας.
Πεζοδρόµιο θεωρείται το υπερυψωµένο, ή µε άλλο τρόπο διαχωριζόµενο,
τµήµα της οδού που προορίζεται για πεζούς.
Πεζόδροµος νοείται η οδός η οποία χρησιµοποιείται αποκλειστικά από
τους πεζούς, καθώς και για την είσοδο - έξοδο οχηµάτων προς και από
τους ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης των παρόδιων ιδιοκτησιών, ως και για

5.2.

5.3

5.4

5.5

5.6
5.7
5.8
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5.9

5.10

5.11

5.12
5.13

5.14
5.15
5.16
5.17

5.18

6.

τα οχήµατα εφοδιασµού ή τροφοδοσίας (σε συγκεκριµένες ώρες) ή τα
οχήµατα έκτακτης ανάγκης.
Εµπόδια
θεωρούνται
γενικότερα
ο
αστικός,
οδικός
και
εµπορικός/επαγγελµατικός εξοπλισµός ήτοι: δένδρα, στύλοι (φωτισµού,
ηλεκτροδότησης,
ηχητικής
σήµανσης
στους
σηµατοδότες
κτλ.),
καρτοτηλέφωνα,
ταχυδροµικές
θυρίδες,
υπαίθριοι
κατανεµητές
τηλεφωνικών δικτύων (kvo=kafao) ή συναφείς εγκαταστάσεις δικτύων
κοινής ωφελείας, κρουνοί, διαφηµιστικές πινακίδες ή εγκαταστάσεις για
την τοποθέτηση διαφηµιστικών αφισών, στάσεις λεωφορείων, κουβούκλια
κτλ.
Επαγγελµατικός /Εµπορικός εξοπλισµός θεωρούνται τα κάθε µορφής
λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία (τραπεζοκαθίσµατα, οµπρέλες,
σκίαστρα, προθήκες, πάγκοι, εµπορεύµατα και µηχανήµατα) που
εξυπηρετούν την πελατεία και την λειτουργία των καταστηµάτων.
Αστικός εξοπλισµός είναι ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες του ∆ήµου, όπως
κάδοι απορριµµάτων, κολωνάκια, ζώνες πράσινου, υδάτινα στοιχεία (πχ.
σιντριβάνια), κιγκλιδώµατα, παγκάκια, πεζούλια, φωτιστικά.
Οδικός εξοπλισµός είναι ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών και της
κυκλοφορίας, όπως φανοστάτες, πινακίδες σήµανσης, σηµατοδότες κ.τ.λ..
Κατάστηµα είναι ο αυτοτελής χώρος όπου λειτουργεί κάθε φύσεως
εµπορική, ή παροχής υπηρεσιών επιχείρηση και, εν προκειµένω, µόνο στον
ισόγειο χώρο.
Κατοικία είναι ο αυτοτελής χώρος όπου κατοικούν άτοµα.
Ποδηλατόδροµος είναι η οδός, ή τµήµα της οδού αποκλειστικής
κυκλοφορίας ποδηλάτων.
Όχηµα είναι το µηχανοκίνητο µέσο , το οποίο χρησιµοποιείται κυρίως για
τη µεταφορά προσώπων, ή πραγµάτων.
Στάθµευση είναι η ακινησία του οχήµατος για οποιοδήποτε λόγο, ήτοι: α)
της ανάγκης να αποφύγει την σύγκρουση µε άλλο όχηµα που χρησιµοποιεί
την οδό ή την σύγκρουση µε εµπόδιο β) της συµµόρφωσής του µε τους
κανονισµούς κυκλοφορίας, εφόσον η χρονική περίοδος ακινητοποίησης
του οχήµατος δεν υπερβαίνει τον απαιτούµενο χρόνο γ) της επιβίβασης ή
αποβίβασης επιβατών και της φορτοεκφόρτωσης πραγµάτων.
Στάση είναι η ακινησία του οχήµατος επί χρόνο απαιτούµενο για την
επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φορτοεκφόρτωση πραγµάτων.
Αρµοδιότητες για την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού
Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού αρµόδιες είναι:

6.4

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , η οποία εισηγείται προς το
∆ηµοτικό Συµβούλιο την χορήγηση της άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου
Χώρου.
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , που γνωµοδοτεί για τη χορήγηση ή µη,
της Άδειας Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , που επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει
από την εφαρµογή αυτού του κανονισµού και παραπέµπει στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο θέµατα που έχουν σχέση µε την αναδιατύπωση και
συµπλήρωση, ή τροποποίηση του παρόντος κανονισµού.
Η Επιτροπή Ελέγχου , όπως ορίζεται συµφωνα µε τις διαταξεις της παρ. 4
του αρθρου 81 του Ν.4172/2013
Η Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.)

7.

Παραχώρηση Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

6.1

6.2
6.3

6.4

Κατ’ αρχήν είναι γενικά αντιληπτό και σαφές ότι δεν επιτρέπεται σε καµία
περίπτωση η κατάληψη και χρήση κοινοχρήστων χώρων από κανένα
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(οργανισµό, σύλλογο, ιδιώτη κλπ.)
προηγούµενη άδεια από τον ∆ήµο.

για οιαδήποτε

χρήση

χωρίς

7.1

Καθορισµός του εµβαδού του παραχωρούµενου κοινόχρηστου
χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων.

7.1.1

Σε κάθε κατάστηµα υγειονοµικού ελέγχου παραχωρείται κοινόχρηστος
χώρος
που αντιστοιχεί στο
εµβαδόν του 70% της προβαλλόµενης
πρόσοψης του και βρίσκεται απαραιτήτως στο ισόγειο.
Το εµβαδόν του χώρου αυτού υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το µήκος
της κυρίας όψης (εξαιρούνται τυχόν µάντρες, προσθήκες µικρών
κτισµάτων, κτίσµατα που βρίσκονται σε υποχώρηση από την οικοδοµική
γραµµή ΟΓ, κλπ) επί το ύψος του καταστήµατος, που µετριέται από το
έδαφος (από το ψηλότερο σηµείο του εδάφους στην όψη, αν το έδαφος
είναι υπό κλίση) µέχρι το κατώτερο σηµείο της πλάκας της υπερκείµενης
ιδιοκτησίας.
Το 70% του εµβαδού αυτού προβάλλεται στον κοινόχρηστο χώρο, µέσα
στα όρια της όψης και έτσι καθορίζεται ο χώρος που µπορεί να καταλάβει
το κατάστηµα για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων του.
Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια καταστήµατα, αν κατά την κρίση
του ∆ηµάρχου δεν παρεµποδίζεται µε τον τρόπο αυτό ουσιωδώς η
ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου.
Ο υπολογισµός του εµβαδού σε γωνιακά καταστήµατα ή καταστήµατα µε
περισσότερες πλευρές προς τον κοινόχρηστο χώρο, γίνεται χωριστά για
κάθε όψη και ο διατιθέµενος προς κατάληψη χώρος αναλογεί στην κάθε
αντίστοιχη όψη χωριστά και όχι συγκεντρωτικά.
Στις περιπτώσεις που η όψη βρίσκεται σε απότµηση, τότε ο
παραχωρούµενος χώρος ορίζεται από την ορθή προβολή των ορίων της
όψης (κάθετα δηλαδή) προς τον άξονα του ενός από τους δύο δρόµους
υπό γωνία. Ο χώρος προς κατάληψη παραχωρείται σε µία από τις δύο
πλευρές του καταστήµατος.

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.2

Οριοθέτηση του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων

7.2.1

Γενικά

7.2.1.1 Ο παραχωρούµενος χώρος προς κατάληψη από τραπεζοκαθίσµατα
αναπτύσσεται πάντα σε επαφή µε την οικοδοµική γραµµή (Ο.Γ.) του
καταστήµατος, ή στη περίπτωση που υπάρχει πρασιά, σε επαφή µε τη
ρυµοτοµική γραµµή (Ρ.Γ.) του καταστήµατος.
7.2.1.2 Η επιφάνεια του παραχωρούµενου
χώρου θα είναι ενιαία, εκτός
συγκεκριµένων εξαιρέσεων όπως στον πεζόδροµο της οδού Σάρδεων και
στη πλατεία Ελ. Βενιζέλου (βλ. σχετικό συνηµµένο σκαρίφηµα).
7.2.1.3 Απαγορεύεται η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων σε δύο ζώνες (δηλαδή,
µια ζώνη που θα εφάπτεται στο κατάστηµα και µια άλλη ζώνη απέναντι,
αφήνοντας στη µέση διάδροµο για τους πεζούς).
7.2.1.4 ∆εν επιτρέπεται η χρήση του αστικού εξοπλισµού προς όφελος των
καταστηµαταρχών και δεν επιτρέπεται καµία παρέµβαση, που να εµποδίζει
την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισµού, που έχει
εγκαταστήσει ο ∆ήµος
7.2.1.5 Ιδιαίτερα σε χώρους στάσης, που υπάρχουν πεζούλια, καθιστικά, παγκάκια
κλπ, η απόσταση µπροστά από το καθιστικό θα πρέπει να είναι 2,20 µ
(0,70 µ χώρος για τα πόδια του καθήµενου συν 1,50 µ για τη ζώνη της
ελεύθερης διάβασης πεζού).
7.2.1.6 ∆εν θα πρέπει σε καµιά περίπτωση να εµποδίζεται η ανάδειξη και προβολή
των µνηµείων του ∆ήµου.
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7.2.2

Πεζοδρόµια

7.2.2.1 Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην άκρη του πεζοδροµίου
στην πλευρά προς τον δρόµο (δηλαδή κατά µήκος του κρασπέδου).
7.2.2.2 Στα πεζοδρόµια τα όρια του παραχωρούµενου χώρου θα απέχουν 1,50 µ
από οποιοδήποτε εµπόδιο, ή στοιχείο αστικού ή οδικού εξοπλισµού, έτσι
ώστε να δηµιουργείται η ζώνη ελεύθερης διάβασης πεζού, πλάτους 1,50 µ
(και ελεύθερου ύψους 2,20 µ), όπως προβλέπεται από τη σχετική
νοµοθεσία.
7.2.2.3 Για την
χορήγηση
άδειας κατάληψης
πεζοδροµίου ,
όλων των
καταστηµάτων το πλάτος του πεζοδροµίου θα είναι άνω των 2,50 µ. Σε
περίπτωση που το πλάτος είναι µικρότερο δεν θα χορηγείται καµιά άδεια,
για να υπάρχει ασφαλή διέλευση των πεζών & κυρίως αµαξιδίων ΑΜΕΑ
κλπ.
7.2.2.4 Στα υφιστάµενα πεζοδρόµια µε µικρότερο πλάτος του 1,50 µ η ζώνη
διέλευσης πεζών καταλαµβάνει όλο το πλάτος του πεζοδροµίου και δεν
επιτρέπεται η εγκατάσταση ή διατήρηση οποιουδήποτε εµποδίου.
7.2.2.5 Οι προεξοχές στις γωνίες των πεζοδροµίων δεν προσµετρούνται στο
πλάτος του πεζοδροµίου επειδή κατασκευάστηκαν µε σκοπό την
διευκόλυνση των πεζών ,που διασχίζουν το δρόµο και την αποτροπή
στάσης / στάθµευσης οχηµάτων στις γωνίες.
7.2.2.6 Όπου υπάρχει αστικός εξοπλισµός, παρτέρια, στάσεις λεωφορείων,
ποδηλατόδροµος κλπ, το πλάτος του πεζοδροµίου υπολογίζεται ως η
απόσταση µεταξύ της ρυµοτοµικής γραµµής ΡΓ (ή της οικοδοµικής
γραµµής ΟΓ αν αυτή συµπίπτει µε την ρυµοτοµική) του καταστήµατος και
της νοητής γραµµής των ανωτέρω.
7.2.3

Πεζόδροµοι

7.2.3.1 Στους πεζόδροµους ο παραχωρούµενος χώρος θα ορίζεται έτσι ώστε να
παραµένει ελεύθερη από κάθε είδους εµπόδια ζώνη 3,50 µ τουλάχιστον,
για την διέλευση των πεζών και των επιτρεποµένων οχηµάτων , εφόσον
αυτό είναι εφικτό και δεν παρεµβάλλονται φυσικά εµπόδια η διαµορφώσεις
.
7.2.3.2 Στα καταστήµατα, που ήδη υπάρχουν στους πεζόδροµους, η άδεια θα
δίδεται αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριµένου σηµείου
του πεζόδροµου, δηλαδή η εύρυθµη λειτουργία των εµπορικών
καταστηµάτων, η οµαλή διέλευση των πεζών, η κίνηση των επιτρεποµένων
οχηµάτων, ο αστικός εξοπλισµός, η γενική αισθητική του χώρου.
7.2.3.3 Η χορήγηση άδειας θα εξετάζεται χωριστά για κάθε κατάστηµα από της
υπηρεσίες του ∆ήµου.
7.2.4

Πλατείες και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι

7.2.4.1 Αν παρεµβάλλεται δρόµος µεταξύ του προς διάθεση κοινόχρηστου χώρου
και του κατάστηµατος το οποίο δεν έχει ικανοποιητικό χώρο για την
ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων στη πρόσοψη του, τότε του
παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος απέναντι, που θα τηρεί όλες τις
προϋποθέσεις αυτού του κανονισµού.
7.2.4.2 Απαγορεύεται
η χορήγηση άδειας χρήσης
κοινοχρήστου χώρου σε
καταστηµατα που δεν έχουν πρόσοψη σε πλατεία. Η χρήση θα διατίθεται
στους εκµεταλλευτές
των περί
αυτήν καταστήµατα, εφόσον
αυτά
προβάλλονται στην πλατεία, ως πλατεία νοούµενης της επιφάνειας που
λόγω θέσεως
και τρόπου κατασκευής
της είναι
προορισµένη για
κυκλοφορία και παραµονή του κοινού για ανάπαυλα.
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7.2.5 Παρακείµενες / Όµορες Ιδιοκτησίες
7.2.5.1 Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων γίνεται πάντα εντός της προβολής των
ορίων του καταστήµατος και σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρόντος
κανονισµού.
7.2.5.2 ∆ίνεται το δικαίωµα στον καταστηµατάρχη να αναπτύξει τραπεζοκαθίσµατα
µπροστά από το όµορη ιδιοκτησία, υπό τον όρο ότι οι ιδιοκτήτες των ως
άνω όµορων ιδιοκτησιών έχουν προηγουµένως επιτρέψει την παραχώρηση
και τη χρήση του µε γραπτή υπεύθυνη δήλωσή τους.
7.2.5.3 ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων µπροστά από την
είσοδο κατοικίας ή πολυκατοικίας.
7.3

Καθορισµός Ειδικών Περιπτώσεων Κοινοχρήστων Χώρων.

7.3.1
7.3.2
7.3.3

Πεζόδροµος Σάρδεων (βλέπε σχετικό συνηµµένο σκαρίφηµα).
Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (βλέπε σχετικό συνηµµένο σκαρίφηµα).
Ο παραχωρούµενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται από
τη γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου βάσει
των δεδοµένων που έχουν υποβληθεί, λαµβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες και την αισθητική κάθε πλατείας ξεχωριστά, την κείµενη
νοµοθεσία και τον παρόντα κανονισµό (παρ. 4 του άρθρου 3 του
Ν.1080/80) και εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η άδεια , λειτουργία
και χρήση των καταστηµάτων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος εντός του προσφυγικού οικισµού πρέπει να πληροί τις
διατάξεις όπως αυτές περιγράφονται στους κανόνες του Π∆ (ΦΕΚ 467∆
18/6/2001)
Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται µε διακριτή γραµµή
µε συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούµενου χώρου θεωρείται
αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήµατος

7.3.4

7.3.5
7.3.6

8.

Εξοπλισµός και λειτουργία του παραχωρούµενου κοινόχρηστου
χώρου για την κατάληψη από την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων

8.1

Στον παραχωρούµενο χώρο η κατάληψη συνίσταται µόνο από τα εξής
λειτουργικά στοιχεία επαγγελµατικού εξοπλισµού:
8.1.1 Τραπεζοκαθίσµατα
8.1.2 Πινακίδα (stand) µε τον τιµοκατάλογο/µενού/ προσφορές
του
καταστήµατος
8.1.3 Στοιχεία σκίασης και προστασίας από τη βροχή που διακρίνονται σε
οµπρέλες και τέντες.
8.1.3.1 Η µέγιστη επιφάνεια που µπορούν να καλύπτουν οι οµπρέλες µπορεί να
είναι ίση µε την επιφάνεια του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου. Οι
οµπρέλες θα είναι µε κινητό κεντρικό στήριγµα, ώστε να εξασφαλίζεται η
δυνατότητα αποµάκρυνσής τους όταν αυτό απαιτείται και θα τοποθετούνται
µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην εµποδίζονται οι είσοδοι των κτιρίων και η
ανάπτυξη των δέντρων. Οι οµπρέλες στον Προσφυγικό Οικισµό θα
πρέπει να είναι χρώµατος γκρι ή άσπρου.
8.1.3.2 Η τοποθέτηση τεντών, στην όψη του κτηρίου, θα είναι σε ύψος
τουλάχιστον 3 µ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στοιχεία. Οι τέντες
αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 20% της επιφάνειας του συνόλου του
κοινόχρηστου χώρου (Απόφαση α.π. 52716/20-11-01 του ΥΠΕΧΩ∆Ε) και
δεν θα έχουν διαφηµιστικά µηνύµατα.
8.2
Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούµενου
κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια, ώστε να δηµιουργούνται διάδροµοι
για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών, που θα προσµετρούνται
κανονικά ως κατάληψη κοινόχρηστου χώρου .
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

Απαγορεύεται η τοποθέτηση ζαρντινιέρων και ειδικών διαχωριστικών
πλαισίων από τους καταστηµατάρχες, έτσι ώστε
να αποφεύγεται η
δηµιουργία περιχαρακωµένων περιοχών µετατρέποντας τον κοινόχρηστο
χώρο σε ιδιωτικό.
Στους παραχωρούµενους χώρους απαγορεύεται οποιαδήποτε µόνιµη
κατασκευή (όπως υποστυλώµατα, δάπεδα, ξύλινες πέργκολες, φωτιστικοί
στύλοι, κ.λπ., καθώς και η τοποθέτηση υπαίθριων µπαρ, ντουλαπιών,
κλιµατιστικών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αυτόµατων πωλητών κ.λπ.), ή
παρέµβαση /επέµβαση στην υποδοµή τους, καθώς και η τοποθέτηση
πακτωµένων στο έδαφος τραπεζιών, πάγκων σερβιρίσµατος, καθισµάτων
και άλλων αντικειµένων.
Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση κάθε είδους εµπορευµάτων, ή άλλων
αντικειµένων (τελάρα, κιβώτια , φιάλες υγραερίου, σιδηροκατασκευές,
κλπ) έξω από οποιοδήποτε κατάστηµα και ιδιαίτερα στους χώρους των
κεντρικών πλατειών.
Η παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την υπαίθρια λειτουργία
των καταστηµάτων αφορά αποκλειστικά και µόνο στην τοποθέτηση
τραπεζοκαθισµάτων.
∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισµάτων και λοιπών στοιχείων
εξοπλισµού.
Απαγορεύεται απολύτως η τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων πάσης
φύσεως επί των πλατειών και των πεζοδρόµων όπως και σε κάθε
κοινόχρηστο χώρο. Σε κοινόχρηστους χώρους µε µη επαρκή φωτισµό έχει
δυνατότητα ο χρήστης να τοποθετήσει φωτιστικά σώµατα , µε αίτηση του
στο ∆ήµο η οποία εγκρίνεται από την Επιτροπή Ποιότητας της Ζωής και
επιβλέπεται από την Τεχνική Υπηρεσία .
∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση και η χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων,
ούτε διαφηµιστικών στοιχείων οιασδήποτε µορφής και είδους
σε
κοινόχρηστους χώρους. Οι ηχητικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι
τοποθετηµένες εντός του καταστήµατος (Υγειονοµική ∆ιάταξη ΥΓ.
Α5/3010/85).
Οι καταστηµατάρχες φέρουν οι ίδιοι την αποκλειστική ευθύνη για την
αυθαίρετη κατάληψη χώρου από πελάτες των καταστηµάτων τους ,
δηλαδή πέραν εκείνου για τον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα χρήσης
µε σχετική άδεια του ∆ηµάρχου ως και για διαφορετική χρήση αυτών .
Απαγορεύεται η καταστροφή, φθορά, κλάδεµα η κοπή δένδρων, φυτών,
λουλουδιών και γενικά πρασίνου που βρίσκεται σε πλατείες, νησίδες,
πεζοδρόµια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους
Οι καταστηµατάρχες που χρησιµοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους για
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους
παραχωρούµενους χώρους και µε δικό τους προσωπικό να προβαίνουν
καθηµερινά στον καθαρισµό τους. Επίσης οφείλουν να τοποθετούν επαρκή
αριθµό δοχείων απορριµµάτων, για την απόρριψη σκουπιδιών σύµφωνα µε
τις οδηγίες και προδιαγραφές της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου
Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας .
Σε κάθε περίπτωση η παραχώρηση άδειας χρήσης και ανάπτυξης
επαγγελµατικού εξοπλισµού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν
ανθυγιεινές εστίες ούτε κάθε είδους δυσµενείς παράγοντες και κίνδυνοι
από ατυχήµατα τόσο στον κοινόχρηστο όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.
Οι καταστηµατάρχες έχουν την υποχρέωση να συµµορφώνονται µε το
καθοριζόµενο από την υπηρεσία του ∆ήµου ωράριο ανάπτυξης και
απόσυρσης των τραπεζοκαθισµάτων ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια της
καθαριότητας της πλύσης και της περισυλλογής των απορριµµάτων.
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που εκδίδεται ύστερα από αίτηση
φορέων διοργανωτών οι πεζόδροµοι και οι πλατείες ή τµήµατα αυτών
µπορούν να παραχωρούνται για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
µε την υποχρέωση των φορέων- διοργανωτών για την εξασφάλιση της
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8.16

8.17

8.18

8.19

8.20
8.21

8.22

9.
9.1

9.2

καθαριότητας, την προστασία τους από κάθε µορφής ρύπανσης και την
αποκατάσταση τυχόν ζηµιών .
Οι καταστηµατάρχες υποχρεούνται άµεσα και αζηµίως να αποσύρουν µε
δικιά τους φροντίδα τα τραπεζοκαθίσµατα και να παραχωρούν στον ∆ήµο
τους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες και πεζοδρόµους), για την
οργάνωση εκδηλώσεων που γίνονται υπό την αιγίδα του ∆ήµου. Προς
τούτο ειδοποιούνται εγγράφως από τον ∆ήµο 20 ήµερες πριν από την
τέλεση της εκδήλωσης
Το δικαίωµα της χρήσης τµήµατος κοινοχρήστου χώρου για την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων θα παρέχεται στους ενδιαφερόµενους
παρόδιους καταστηµατάρχες ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία θα
αναφέρεται σαφώς ο σκοπός της προοριζόµενης χρήσης .
Στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος η άδεια χρήσης
κοινόχρηστου χώρου πρέπει να είναι σύµφωνη µε την άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας τους (παραρτ. Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΙΒ-8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης).
Στην άδεια αναγράφεται ο αριθµός του διπλοτύπου είσπραξης του
ανάλογου τέλους και αυτή έχει ισχύ µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου του έτους
που εκδόθηκε. Η χορηγηθείσα άδεια µαζί µε το εγκεκριµένο σχέδιο
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου πρέπει να αναρτάται σε εµφανές σηµείο .
Με την λήξη της άδειας αποµακρύνονται πάραυτα από τον κοινόχρηστο
χώρο όλα τα περιλαµβανόµενα αντικείµενα.
∆εν χορηγείται άδεια για χρήση κοινόχρηστων χώρων σε καταστηµατάρχες
που δεν έχουν εξοφλήσει καθυστερηµένες οφειλές τους κάθε µορφής προς
το ∆ήµο.
Οι επιτρεπόµενοι για χρήση χώροι µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
χωρίζονται σε ζώνες ανάλογα µε την κεντρικότητα και την εµπορικότητα
τους.
Χορήγηση Άδειας Τοποθέτησης Τραπεζοκαθισµάτων
Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων καθώς και ο καθορισµός του ετήσιου
τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο (τ.µ). καθορίζονται µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
Το τέλος είναι ετήσιο ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης και ανάλογα την
περιοχή -ζώνη- της πόλης και καταβάλλεται εφάπαξ στο ταµείο του ∆ήµου.
Ο αριθµός του τριπλότυπου είσπραξης του τέλους αναγράφεται στην άδεια.
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9.3

9.4
9.5

9.6

10.

Οι χορηγούµενες άδειες, τόσο όσον αφορά την κατάληψη του χώρου, όσον
και την τοποθέτηση σ’ αυτόν λειτουργικών στοιχείων επαγγελµατικού
εξοπλισµού, έχουν ισχύ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του έτους, που εκδόθηκαν
ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης τους. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας
πρέπει να γίνεται το τελευταίο τρίµηνο του προηγούµενου έτους. Μετά την
λήξη της άδειας, αν δεν υπάρξει ανανέωση, αποµακρύνονται πάραυτα τα
τραπεζοκαθίσµατα και ο επαγγελµατικός εξοπλισµός από τον κοινόχρηστο
χώρο.
Το τέλος καθορίζεται ετήσιο κατά τετραγωνικό µέτρο (τ.µ.), ανάλογα µε
την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρησιµοποιούµενος χώρος.
Στην περίπτωση αυτή σύµφωνα µε το εδάφιο α' της παρ. 3 του άρθρου 13
του Β.∆. 24/9-20/10/58, το τέλος οφείλεται για ολόκληρο το έτος, έστω
και αν γίνεται χρήση του χώρου για χρονικό διάστηµα βραχύτερο του
έτους. Εάν π.χ. χορηγείται άδεια για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων
σε κοινόχρηστο χώρο κατά τη θερινή περίοδο, θα καταβληθεί στο ∆ήµο
τέλος για ολόκληρο το έτος και όχι µόνο για τους µήνες της θερινής
περιόδου. Το γεγονός εξάλλου ότι ο ∆ήµος εισπράττει το τέλος για
ολόκληρο το έτος, δε σηµαίνει ότι η άδεια που χορηγείται πρέπει
υποχρεωτικά να είναι ετήσιας διάρκειας.
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου
χώρου προσκοµίζοντας και τα εξής νόµιµα δικαιολογητικά:

Αίτηση του ενδιαφερόµενου

Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ότι έχει λάβει γνώση του
παρόντος κανονισµού και ότι θα τον τηρεί αυστηρά.

Άδεια λειτουργίας του καταστήµατος.

Σχέδιο Κάτοψης σε κλίµακα 1:50 του προτεινόµενου χώρου προς
κατάληψη για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, υπογεγραµµένο
και σφραγισµένο από Μηχανικό
Παραβάσεις - Κυρώσεις

10.1

Η έγκαιρη αίτηση έκδοσης και ανανέωσης των αναγκαίων αδειών ανά έτος,
αποτελούν ευθύνη του ιδιοκτήτη του καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος.

10.2.

Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από τον ∆ήµο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας ,
τηρούνται στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και επιδεικνύονται
κατά τη διενέργεια ελέγχου από αρµόδια όργανα του Φιλαδέλφειας
Χαλκηδόνας.

10.3

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου,
είτε µε σταθερές κατασκευές είτε µε κινητά αντικείµενα ,αυτά καθαιρούνται
και αποµακρύνονται µε συνεργεία ευθύνης του ∆ήµου
Φιλαδέλφειας
Χαλκηδόνας , η προκύπτουσα δαπάνη επιβάλλεται εις βάρος του ιδιοκτήτη
του Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε), ο όποιος χορηγεί µε την
υποβολή της σχετικής αιτήσεως του , ανέκκλητη προς τούτο εντολή προς τα
αρµόδια όργανα του ∆ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας να προβούν στις
απαραίτητες και κατά τα ως άνω ενέργειες

10.4

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων των οποίων
έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, επιβάλλεται σε βάρος του
παραβάτη µε απόφαση του δηµάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος
και ισόποσο πρόστιµο, ανεξάρτητα από το διάστηµα της αυθαίρετης χρήσης.
Με όµοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιµο, σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε
αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει
επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο
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ποσού που καθορίστηκε µε απόφαση του οικείου συµβουλίου, για τους
χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια χρήση.
10.5

Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από το δήµο ή τις αστυνοµικές αρχές. Σε
περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή, τα
ανωτέρω πρόστιµα επιβάλλονται µέχρι και δύο φορές και αν διαπιστωθεί για
τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο δήµος µε συνεργείο του προβαίνει στην
αφαίρεση κάθε είδους αντικειµένων, δυνάµενος να ζητήσει για το σκοπό
αυτόν τη συνδροµή της οικείας αστυνοµικής αρχής. Τα αντικείµενα
καταγράφονται σε ειδική κατάσταση που υπογράφεται από τον επικεφαλής
του συνεργείου και δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιµο
για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται µε την
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει
επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν
εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ηµέρα
της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να
εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το δήµο

10.6

Επιπλέον σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου , µε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµατων , τοποθέτηση
άλλων κινητών αντικειµένων η κατασκευών που δεν αναφέρονται στην
σχετική άδεια του Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος η καθ΄
υπέρβαση της χορηγηθείσης σχετικής έγκρισης των χαρακτηριστικών των
υπό στοιχεία της παραγράφου 8 αναφεροµένων στοιχείων η αρµόδια
∆ιεύθυνση θα προβαίνει στην άµεση ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας
χρήσης κοινόχρηστου χώρου και όλων των σχετικών εγκρίσεων , τα δε
καταβληθέντα και σε σχέση µε την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου τέλη
δεν επιστρέφονται ακόµα και στην περίπτωση που λάβει χώρα ανάκληση
αυτής και πριν του χρόνου λήξης της . Ακόµη η αρµόδια ∆/νση θα
εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής την αφαίρεση της άδειας
Ίδρυσης και Λειτουργίας του καταστήµατος σύµφωνα µε την Υ1γ/Γ.Π./οικ
96967 (ΦΕΚ2718/τευχος β΄/ 8-1-2012) Υγειονοµική ∆ιάταξη και την
εγκύκλιο
2 µε αριθµό. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 4476/14-1-2013
του
Υπουργείου Υγείας , λογω επέκτασης και ουσιώδους τροποποίησης των
υγειονοµικών όρων λειτουργίας του καταστήµατος .Οι άδειες θα δύναται να
επαναχορηγηθούν µόνο κατόπιν συµµόρφωσης του σύµφωνα µε την άδεια
λειτουργίας του , που θα διαπιστώνεται από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς .
10.7
Σε περίπτωση υποτροπής και προσωρινής αφαίρεσης της άδειας δυο (2)
φορές , θα δύναται η αρµόδια Υπηρεσία να εισηγείται την οριστική
αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης .
10.8
Σε περίπτωση διαπίστωσης ρύπανσης των χώρων που αφορά ο παρών
κανονισµός στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από την
ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία, ποινές (άρθρο 26 παρ. 9 Ν. 1828/3.1.89)
(Ν. 1650/86 αρθ. 30) και τις διατάξεις περί καθαριότητας κοινοχρήστων
χώρων του ισχύοντα κανονισµού καθαριότητας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας
10.9
Για κάθε προξενούµενη στους πεζόδροµους - πλατείες, και στα διάφορα
στοιχεία τους, φθορά θα συντάσσεται από την αρµόδια υπηρεσία του
∆ήµου σχετικό πρωτόκολλο εκτίµησης της ζηµιάς, το δε ποσό αυτού θα
καταλογίζεται και θα βεβαιώνεται σε βάρος του υπαιτίου.
10.10 Οι καταστηµατάρχες έχουν την υποχρέωση να συµµορφώνονται µε τις
διατάξεις του παρόντος Κανονισµού και µε τις υποδείξεις των οργάνων των
Υπηρεσιών του ∆ήµου και της Αστυνοµικής Αρχής.
10.11 Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τα ελεγκτικά όργανα
του ∆ήµου η την αστυνοµική αρχή. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται
σχετική έκθεση Έλεγχου βάσει της παρ. 15 του άρθρου 3 του
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Ν.1080/1980 κυρώσεις του άρθρου 458 του ποινικού κώδικα (όπως αυτό
το τροποποιήθηκε και ισχύει) επιβάλλοντας σε όσους :

Στερούνται άδειας και χρησιµοποιούν κοινόχρηστο χώρο

Κάνουν υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινόχρηστων
χώρων

Εκδίδουν άδειες κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων του αρ. 3
του Ν.1080/1980
Η αστυνοµική αρχή είτε αυτεπάγγελτα επιλαµβανόµενη είτε κατόπιν
αιτήσεως του δήµαρχου , υποχρεούται να απαγορεύει την άνευ άδειας
χρήση των κοινόχρηστων χώρων . Η αποµάκρυνση των αντικειµένων που
τοποθετηθήκαν αυθαίρετα ενεργείται από τους υπόχρεους γι αυτό ,
κατόπιν εντολής προς αυτούς της αστυνοµικής αρχής και σε περίπτωση
άρνησης αυτών , από όργανα του δήµου µε την συνδροµή της
αστυνοµικής αρχής
10.12 Η ουσιαστική παραβίαση των όρων της χορηγούµενης άδειας καθώς και η
αλλαγή της χρήσης αυτής τιµωρείται διοικητικά µε ανάκληση της
χορηγηθείσας άδειας .
Για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρµογή και οι αντίστοιχες
διατάξεις του ΚΟΚ και των σχετικών Νόµων και διατάξεων.
11.

Έναρξη Εφαρµογής
Ισχύς του κανονισµού

11.1

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 του Κ∆Κ
µπορούν να εκδίδονται από τους ΟΤΑ τοπικές κανονιστικές αποφάσεις και
να καθορίζονται οι όροι για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των
πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων
11.2
Επί µέρους θέµατα του παρόντος (λ.χ. περί καθορισµού των τελών χρήσης
των κοινοχρήστων χώρων) ρυθµίζονται µε Κανονιστικές Αποφάσεις του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, σύµφωνα
µε το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 3463/2006.
11.3
Οι διατάξεις του Κανονισµού ισχύουν εφόσον δεν θίγουν τις σχετικές
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (λ.χ. υγειονοµικού περιεχοµένου, περί
δηµοσίων έργων και χώρων, του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του Κτηριοδοµικού Κανονισµού, του Νέου
Οικοδοµικού Κανονισµού, των αρµοδιοτήτων αστυνόµευσης κλπ).
11.4
Η παρούσα απόφαση θα αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τα εκάστοτε
εκδιδόµενα διατάγµατα χρήσεων γης.
11.5
Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την εποµένη της έγκρισης
του από τα αρµόδια όργανα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αθηνών και
της δηµοσίευσης αυτού ως ο νόµος ορίζει .
11.6
Κάθε άλλη απόφαση όσο αφορά στη λειτουργία των αναφεροµένων
πεζόδροµων και πλατειών παύει να ισχύει µε την έγκριση του παρόντος
Κανονισµού .
11.7
Ο ανωτέρω κανονισµός θα δηµοσιευθεί µία φορά σε µία τοπική Εφηµερίδα.
11.8
Για την τήρηση του παρόντος κανονισµού υπεύθυνοι είναι η ΕΛ.ΑΣ., οι
αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου, οι επαγγελµατίες και οι πολίτες.
11.9
Η τήρηση του παρόντος κανονισµού επαφίεται στην ευσυνειδησία των
πολιτών και των ενδιαφεροµένων επαγγελµατιών
11.10 Για όποιο θέµα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα κανονισµό ,
αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές
διατάξεις του νόµου .
11.11 Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος κανονισµού όταν συντρέχουν
λόγοι όπως π.χ. τροποποίηση νοµοθετικού πλαισίου , δηµιουργία νέων
λειτουργικών αναγκών κλπ.
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12.

Επίλογος
Η διατήρηση της πόλης µας καθαρής, η µείωση του αριθµού και της
σοβαρότητας των ατυχηµάτων, η απάλειψη της ηχητικής και
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, η δηµιουργία ελκυστικού ανθρωποκεντρικού
περιβάλλοντος σε αρµονία µε το φυσικό, η ανάδειξη πολυλειτουργικού
και πολυσήµαντου δικτύου πεζοδρόµων κατάλληλου για ανθρώπινη επαφή
και επικοινωνία και τέλος, η καλλιέργεια συνείδησης αλληλεγγύης και
αναγνώρισης του απόλυτου χαρακτήρα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε
τοπικό επίπεδο είναι βασική ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής. Είναι
ταυτόχρονα και υποχρέωση όλων των πολιτών να συνδράµουν το έργο
του ∆ήµου και να συµβάλουν ενεργά σε κάθε απόπειρα φαλκίδευσης του
δικαιώµατος τους για ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που
προσβάλλει το συνταγµατικώς κατοχυρωµένο δικαίωµα για την ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Από
την
επιφυλασσόµενος
Συµβουλίου.

ψηφοφορία
απείχε
να τοποθετηθεί στη

ο
κος
Παπανικολάου
σχετική συνεδρίαση του

Νικόλαος,
∆ηµοτικού

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 10/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εσωτερική διανοµή: 1) ∆.Τ.Υ.
2) Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου
3) Γενική Γραµµατέα
4) Τοπικό Συµβούλιο ∆ηµοτικής
Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
5) Τοπικό Συµβούλιο ∆ηµοτικής
Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
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