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ΑΠΟΠΑΚΑ



Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 27.11.2019
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 19/2019 ηνπ Γ.Π.
ηνπ
Γήκνπ
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «Ιήςε λέαο ηνπηθήο θαλνληζηηθήο απόθαζεο Γ.. πεξί θαζνξηζκνύ
ησλ όξσλ θαη ησλ πξνϋπνζέζεσλ ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ γηα ηελ
ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ
από
ηδηνθηήηεο
παξαθείκελσλ
θαηαζηεκάησλ αθελόο θαη ρνξήγεζεο αδείαο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο
κνπζηθήο θαη κνπζηθώλ νξγάλσλ θαζώο θαη πεξί ηεο παξάηαζεο σξαξίνπ
ιεηηνπξγίαο απηώλ ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ αθεηέξνπ, βάζεη ηεο αξηζ. 56/2019
απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο».
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκφζηα Ππλεδξίαζε ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ
Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά), ζήκεξα ζηηο
27.11.2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση.
32339/22-11-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 19/2019) ηνπ Ξξνέδξνπ
απηνχ θ. Ιχζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη
ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη. Ζ Ππλεδξίαζε δηεθφπε, κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε
απφθαζεο επί ηνπ κνλαδηθνχ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ. θαη ηνπ 1νπ, 2νπ θαη 10νπ ζέκαηνο ηεο
Ζ.Γ. ιφγσ ηνπ πξνρσξεκέλνπ ηεο ψξαο (2.30 π.κ.) θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ
ησλ παξφλησλ κειψλ ζπλερίζζεθε ζηηο 2.12.2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 7 κ.κ.
ζηνλ ίδην ρψξν, φπνπ πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε κφλν ην 14ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.. Δλ
ζπλερεία δηεθφπε εθ λένπ θαη ζπλερίζζεθε θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 4.12.2019, εκέξα
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Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ. ζηνλ ίδην ρψξν κε ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ησλ
ππνινίπσλ ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ..
O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξφεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ

ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΥΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΥΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 Γηνηθεηηθνχ,
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ ΟΙΟΗ
παξφληεο, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο σηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Παπαινπθά Δπηπρία
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο

ΟΤΓΔΗ
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Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
Αιεθξαγθή νθία
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνύιαο Αιέμαλδξνο
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
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Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηφζν ε Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Παλαγηώηα Αγνξαζηνύ, φζν θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.



Κε ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο ην 10ν θαη ελ
ζπλερεία ην 14ν ζέκα ηεο Ζ.Γ. ζπδεηήζεθαλ ακέζσο κεηά ην 2ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.,
ελψ γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηά είραλ εγγξαθεί ζηελ
Ζ.Γ. ηεο Ππλεδξίαζεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :



Ν θ. Σ.Γξεηδειηάο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε ηελ 2ε εκέξα απηήο πξηλ ηε ζπδήηεζε
θαη ιήςε απφθαζεο επί ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..



Ν θ. Θ.Κπίγαιεο θαη νη θ. Π. Αιεθξαγθή θαη Γ.Δ.Γθνχκα απνρψξεζαλ απφ ηελ
Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..



Ν θ. Α.Γνχιαο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη
κεηαμχ ησλ δχν ςεθνθνξηψλ επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..



Νη θ.θ. Λ.Αλαληάδεο θαη Η.Εαραξηάδεο απνρψξεζαλ απφ ηελ Ππλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. Ν
ηειεπηαίνο επαλαπξνζήιζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία
επί ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. θαη απερψξεζε νξηζηηθά απφ ηελ Ππλεδξίαζε κεηά ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 12νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ...
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Νη θ.θ. Ξ.Ιαδαξίδεο θαη Θ.Ληάηζεο θαη ε θ. Δ.Ξαπαινπθά απνρψξεζαλ απφ ηελ

Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 12νπ
ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..


Ζ θ. Γ.Δκκαλνπήι απνρψξεζε απφ ηελ Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..



Ν θ. Γ.Θαξαβίαο απνρψξεζε απφ ηελ Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..



Ν θ. Λ.Πεξεηάθεο απνρψξεζε απφ ηελ Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 19νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..

Ν θ. Αληηπξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε
ηελ έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην
10ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.

10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Αληηπξφεδξνο έζεζε ππφςε ηνπ Πψκαηνο ην 10ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο
Ππλεδξίαζεο θαη κε βάζε ηελ ππ΄αξηζκ. ππ΄αξ. 56/2019 θαη κε αξηζ. πξση.
32748/26-11-2019 απφθαζε-εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ
αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:

ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 10/2019 ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο
ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο – Σαιθεδφλνο

Αξηζ. Απφθαζεο : 56/2019
ΞΔΟΗΙΖΤΖ
"Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε
Λέαο Θαλνληζηηθήο Α.Γ.Π. ζρεηηθά 1.
Κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ρξήζεο
ησλ
πιαηεηψλ
θαη
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ
θαηά
ηελ
ηνπνζέηεζε
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ηξαπεδνθαζηζκάησλ απν ηδηνθηήηεο
παξαθείκελσλ
θαηαζηεκάησλ
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 2. Κε
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ρξήζεο
θαη
ιεηηνπξγίαο
ηεο
κνπζηθήο
θαη
ησλ
κνπζηθψλ
νξγάλσλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ
παξάηαζε
σξαξίνπ
ρξήζεο
κνπζηθήο -κνπζηθψλ νξγάλσλ ζε
θαηαζηήκαηα
πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο θαη 3. Κε ηελ
θαηάξγεζε ησλ πξνεγνχκελσλ
ππ΄αξηζκ 91/2015 θαη 169/2016
θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Π
κε ην σο άλσ πεξηερφκελν απφ ηελ
επνκέλε
έγθξηζεο
ηεο
Λέαο
Θαλνληζηηθήο
απφ
ηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο."
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα επί ηεο νδνχ Γεθειείαο 97,
ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο
– Λέαο Σαιθεδφλαο, ζήκεξα ηελ 25ε Λνεκβξίνπ 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11:00
κεηά ηελ ππ΄ αξηζ. 32138/20.11.2019 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ απηήο θνπ
Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.75 ηνπ Λ. 3852/2010.
Πηε Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο, ηεξψληαο
ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηήο, ε θα Οσκαλνχ Αλζή, ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ,
κφληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελλέα
(9) κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο ήηαλ παξφληα 7 ηαθηηθά κέιε, 1
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 2 απφληεο, σο αθνινχζσο :
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1) Ησάλλεο Βνχξνο, Ξξφεδξνο
1) Γαλάε – Δχα Γθνχκα
2) Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
2) Θνπηζάθεο Κηραήι
3) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
4) Ιέθθαο Αζαλάζηνο
5) Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
6) Γξακκέλνο Πππξίδσλ
7)Θαιακπφθεο Ησάλλεο
8)Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο (α.α. θ. Θνπηζάθε)
Ν Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Καο έρεη έξζεη απφ ηελ Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ ηκήκαηνο Δζφδσλ θαη
Γηαρείξηζεο πεξηνπζίαο ε ππ΄αξηζκ πξση:31852/18-11-2019 εηζήγεζε γηα ιήςε
απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε Λέαο Θαλνληζηηθήο Α.Γ.Π. ζρεηηθά 1. Κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ησλ πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ
ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ απφ ηδηνθηήηεο παξαθείκελσλ θαηαζηεκάησλ
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 2. Κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο θαη
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ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο θαη ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ
παξάηαζε σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο -κνπζηθψλ νξγάλσλ ζε θαηαζηήκαηα
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 3. Κε ηελ θαηάξγεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ππ΄αξηζκ
91/2015 θαη 169/2016 θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Π κε ην σο άλσ πεξηερφκελν
απφ ηελ επνκέλε έγθξηζεο ηεο Λέαο Θαλνληζηηθήο απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Αηηηθήο ε νπνία ιέεη ηα παξαθάησ:
Θχξηε Ξξφεδξε,
Παο ζηέιλσ ζρέδην Λέαο Δληαίαο Θαλνληζηηθήο Απφθαζεο ή νπνία ρσξίδεηαη ζε δχν
θεθάιαηα (Α΄θαη Β΄) φπσο εηδηθφηεξα αλσηέξσ ην ελ ιφγσ ζέκα θαηά ηίηιν
πεξηγξάθεηαη, πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεηε απηφ θαη κε ηελ παξάθιεζε λα
δηαηππψζεηε ηηο απφςεηο ζαο θαη λα ιάβεηε απφθαζε επ΄απηνχ ηνπ ζρεδίνπ.
Παο γλσξίδνπκε επίζεο φηη ην ζρέδην ηεο Λέαο Θαλνληζηηθήο Απφθαζεο ζα αλαξηεζεί
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ κέρξηο φηνπ ζπδεηεζεί θαη ιεθζεί απφθαζε ζηε
ζπλέρεηα θαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο ηνπ Γήκνπ καο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαηππψζνπλ επ΄ απηνχ ηηο απφςεηο ηνπο θαη νη ελδηαθεξφκελνη ζπκπνιίηεο καο.
Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ζηε ζπλέρεηα ζα εηζαρζεί θαη ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ε ηειηθή απφθαζε έγθξηζεο ηεο Λέαο
Θαλνληζηηθήο Απφθαζεο κε ην ζέκα θαη ην πεξηερφκελν πνπ ζηελ αξρή ζαο
αλαθέξακε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 73 παξ. 1,πεξ.Β΄ππνπεξ. λ΄ ηνπ Λ.
3852/2010.
Ζ ελ ζέκαηη Λέα Θαλνληζηηθή έρεη σο αθνινχζσο:
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ΓΖΚΝΠ
ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α΄
Α.ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ
(ΘΑΡΑΙΖΤΖ ΡΟΑΞΔΕΝΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ)

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β΄
Β.ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΚΝΠΗΘΖΠ ΘΑΗ ΚΝΠΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ
ΘΑΗ ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΡΝ ΥΟΑΟΗΝ Θ..Δ.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α΄
Θαλνληζκφο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
(Αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο)
Άξζξν 1.

Δηζαγσγή

Ζ ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ε αλάπηπμε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζηηο επλντθέο θαηξηθέο
ζπλζήθεο πνπ εμαζθαιίδεη ην κεζνγεηαθφ θιίκα, είλαη έλα ζεηηθφ γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηεο πφιεο ζηνηρείν.
Δμππεξεηεί ην θνηλφ, απμάλεη ηηο δπλαηφηεηεο λα αληηιεθζεί θαλείο ην ρψξν,
δηεπξχλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, δίλεη δσληάληα ζηελ πφιε
θαη πινπξαιηζκφ ζηηο παξερφκελεο εμππεξεηήζεηο. Πε θακία πεξίπησζε φκσο
δελ πξέπεη ε δξαζηεξηφηεηα απηή λα ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ
θαηνίθσλ ζηεξψληαο ηνπο δσηηθφ ρψξν, λα ελνριεί ηελ εηθφλα ηεο πφιεο κε
απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη εθηεηακέλεο θαηαιήςεηο, λα παξεκπνδίδεη ηελ
πξνζηαζία ηεο πφιεο δπζρεξαίλνληαο ηελ θίλεζε νρεκάησλ δηάζσζεο. Γηα
ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηηο δχν απηέο δηαζηάζεηο ηεο
αλάπηπμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ελνπνηεκέλν Γήκν Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ «κέηξνπ» πνπ έρεη
ηα ηειεπηαία ρξφληα απνιεζζεί, θαηαξηίδεηαη ν θαλνληζκφο πνπ αθνινπζεί.
Κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηεη ν θαλνληζκφο ξπζκίδνληαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί,
θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ απφ ηνλ
Γήκν άδεηεο αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο
πφιεο.
Άξζξν 2.

Αληηθείκελν ηνπ Θαλνληζκνχ

Ν παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν:
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

Ρε ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη
ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδφλαο (πιαηεηψλ , πεδνδξνκίσλ , πεδνδξφκσλ θαη ινηπψλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ)
Ρε ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (πιαηεηψλ , πεδνδξνκίσλ ,
πεδνδξφκσλ θαη ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ) ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεzνθαζηζκάησλ ζε
ηκήκαηα ε κέξε απηψλ
Ρελ αζθάιεηα , πξνζηαζία θαη άλεζε ηεο θίλεζεο ησλ πεδψλ , ρσξίο εκπφδηα
ζε φιε ηελ επηθάλεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ηε ρξήζε ηνπο απφ
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
Ρελ βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο εηθφλαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ
Ρελ ειεχζεξε , άκεζε θαη ζπλερή δηάζεζε θαη απφιαπζε ησλ θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ απφ ην θνηλφ
Ρελ ελδπλάκσζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο κε ηελ νξγαλσκέλε παξνπζίαζε ησλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ

Άξζξν 3.

Πθνπφο θαη Πηφρνη ηνπ Θαλνληζκνχ

Πθνπφο ηεο θαλνληζηηθήο Ξξάμεο είλαη ε θαζηέξσζε ελφο πιαηζίνπ αξρψλ θαη
θαλφλσλ πνπ ζα δηέπνπλ ηελ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκεκάησλ ησλ πάζεο
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θχζεσο πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο –
Λέαο Σαιθεδφλαο γηα ηε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ
Ρν θαζνξηδφκελν πιαίζην απνζθνπεί:
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Πηε δηαζθάιηζε επρεξψλ θαη αζθαιψλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο γηα ηνπο
πεδνχο, νη νπνίεο ζπλάδνπλ κε ην πλεχκα ησλ λέσλ πξνηχπσλ αζηηθήο
αλάπηπμεο θαη ζηε ξχζκηζε ησλ ρξήζεσλ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ
Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε φζν ην
δπλαηφλ θαιχηεξε δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ.
Πηελ νπζηαζηηθή πξνάζπηζε ησλ ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη
ζηελ άξζε θάζε ππνςίαο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ επάισησλ νκάδσλ, κε
ηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (Α.Κ.Δ.Α.).
Πηελ επρεξή πξνζπέιαζε θαη ηξνθνδνζία ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ,
ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ινηπψλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ
πξφιεςε θηλδχλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ αλεμέιεγθηε ελαπφζεζε
αληηθεηκέλσλ ζε νδνχο, πεδνδξφκηα θ.ιπ.
Πηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κέξνο ή ηκήκαηα ησλ
θνηλνρξήζησλ πιαηεηψλ, πεδνδξνκίσλ θαη πεδνδξφκσλ ησλ Γεκνηηθψλ
Θνηλνηήησλ εηδηθά θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο γηαηελ ηζνξξνπεκέλε
νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζή ηνπο απφ ην Γήκν.
Πηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ηελ
αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηεο πφιεο, αιιά θαη ζηελ αηζζεηηθή πξνζηαζία
θαη βειηίσζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
Πηελ αλάδεημε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη εκπνξηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιαηεηψλ θαη
πεδνδξνκεκέλσλ πεξηνρψλ, κε παξάιιειε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζε κέξνο ή ηκήκαηα απηψλ.
Πηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
δεκνηψλ θαη ησλ θηινμελνχκελσλ ζηελ πφιε καο πνιηηψλ.
Πηελ παξάιιειε θαη αλεκπφδηζηε ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απφ
φινπο ηνπο πνιίηεο
Πηελ πξνζηαζία ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηεο θχηεπζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ
ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ .
Πηελ αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ
Πηελ πξνζηαζία ηεο θαηνηθίαο θαη ηεο πνηθηιίαο φισλ ησλ θαηά πεξίπησζε
επηηξεπνκέλσλ ρξήζεσλ θπξίσο ζηα ηζφγεηα ησλ θηεξίσλ
Νη φξνη, νη έλλνηεο νη θαλφλεο θαη νη ππνρξεψζεηο θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζα
ζπκβάινπλ ζηνλ πγηή αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηψλ νη νπνίνη ζα
θαηαιακβάλνπλ απηνχο κφλν θαηφπηλ αηηήζεψο ησλ θαη εγθξίζεσο απηψλ θαη
ππφ ηε βαζηθή πξνυπφζεζε πξνθαηαβνιήο ησλ ηειψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ
ηνπ Γήκνπ πνπ ζα νξίδνληαη θάζε νηθνλνκηθφ έηνο κε απφθαζε Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ γηα θάζε επφκελν έηνο θαη φπσο θαησηέξσ ζηελ παξνχζα
νξίδεηαη.

Άξζξν 4.

Λνκηθφ Ξιαίζην

4.1

Ν παξψλ Θαλνληζκφο απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη
εθηειεζηφ ραξαθηήξα θαη ηζρχ νπζηαζηηθνχ ηππηθνχ λφκνπ θαη εθδίδεηαη βάζεη
ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ :
4.1.1 Ρνπ Λ.3852/10 (ΦΔΘ87/Α/7-6-10) «λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» , σο ζήκεξα
ηζρχεη.
4.1.1.2 Ρνπ Λ.4555/18 σο ηζρχεη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
4.1.2 Ρνπ 3463/06 (ΦΔΘ114/Α/8-6-06) πεξί θψδηθα Γήκσλ Θαη Θνηλνηήησλ σο
ζήκεξα ηζρχεη
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4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
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4.1.13
4.1.14
4.1.15
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Ρνπ Αζηηθνχ Θψδηθα (άξζξα 969 & 970) Γηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν πνπ λα κελ αλαηξείηαη ε θνηλή ρξήζε θαη
λα πξνάγεηαη ε θνηλή σθέιεηα
Ρνπ ΒΓ 24-9/20-10-1958 «πεξί θσδηθνπνίεζεο σο εληαίν θείκελν λφκνπ ησλ
ηζρπνπζψλ πεξί πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ.
Ρνπ Λ.1080/80 (ΦΔΘ 246/Α/1980) πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο
δηαηάμεσλ ηηλψλ ηεο πεξί πξνζφδσλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο
Απηνδηνηθήζεσο λνκνζεζίαο θαη άιισλ ηηλψλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ θαη
εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 3 «ηέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ πιαηεηψλ θαη ινηπψλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ» θαη φπσο νη δηαηάμεηο απηέο ζήκεξα ηζρχνπλ
Ρνπ θηεξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ (αξ. 3046/304/30-1/3-2-1989 ΦΔΘ 59Γ)
Ρνπ Λ.4067/12 (ΛΝΘ) θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 20 & 26 απηνχ
Ρσλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ΑΚΔΑ ζε θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία ησλ πεδψλ (αξ.
απνθ. 52907/09 ΦΔΘ 2621Β/31-12-09)
Ρνπ Νξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο Σαιθεδφλαο
Α Α1/8577/1983(ΦΔΘ Β 526)
Ξ. Γηάηαγκα πεξί πξνζθπγηθνχ νηθηζκνχ ΦΔΘ 467Γ 18/6/2001
Λ.2946/01 σο ηζρχεη
Λ.1650/86
Λ.4442/16 θαη Λ.4483/17
KYA νηθ. 16228/17.05.2017 (ΦΔΘ 1723/18.05.2017 ηεχρνο Β')
Ζ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ
θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο , είλαη δπλαηή , εθφζνλ γηα ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ρψξν :
Γελ ππάξρεη ζρεηηθφο πεξηνξηζκφο απφ πνιενδνκηθέο ε άιιεο ξπζκίζεηο
Γελ έρεη εθδνζεί απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηελ νπνία γηα
εηδηθνχο ιφγνπο δελ επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ

4.3 Γηα εηδηθνχο ιφγνπο θαη θαηφπηλ κειέηεο κπνξεί λα εγθξίλεηαη θαλνληζηηθή πξάμε
πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλν θνηλφρξεζην ρψξν. Πηελ πεξίπησζε απηή ε
ρσξνζέηεζε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ν επηηξεπφκελνο εμνπιηζκφο
ελαξκνλίδεηαη κε ηε αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε θαη ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.

Άξζξν 5.
5.1
5.2.

5.3

Γηεπθξηληζηηθνί Όξνη θαη έλλνηεο

Θνηλφρξεζηνο ρψξνο, ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, λνείηαη ν θνηλήο ρξήζεο
ειεχζεξνο ρψξνο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ή
έρεη ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε κε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν
Ρέινο είλαη ε ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη ζην Γήκν εηο βάξνο
απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, δηαξθψο ή πξφζθαηξα, ηηο πιαηείεο, ηα πάξθα, ηηο
νδνχο, ηα πεδνδξφκηα, ηνπο πεδφδξνκνπο θαη ελ γέλεη ηνπο θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο. Έρεη αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα (ΠΡε 140/89, Γη.Γηθ. 1990 ζει. 1228)
θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεληθψλ ή Αλεηδίθεπησλ Δζφδσλ.
Άδεηεο Σξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ είλαη νη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο
παξαρψξεζεο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε ηδηψηε, πνπ ππφθεηληαη ζε
αλάθιεζε ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ θαη ησλ
Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.
1080/80, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα.
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5.4

5.5

5.6
5.7
5.8

5.9

5.10

5.11

5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17

Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ εηδηθά γηα θαηαζηήκαηα
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη εκπνξηθά πξνυπνζέηεη ηελ λφκηκε
ιεηηνπξγία απηψλ.
Αλάθιεζε άδεηαο είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε θχξσζεο κε ηελ νπνία αίξεηαη ε
ηζρχο κηαο άιιεο δηνηθεηηθήο πξάμεο θαη απνζθνπεί φρη κφλν ζηελ πνηληθή
ηηκσξία ηνπ αδηθήκαηνο, αιιά ζηε ζπκκφξθσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ηηο
ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
Απζαίξεηε ρξήζε ζεσξείηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Αξκνδίνπ Νξγάλνπ (Πη Δ 766/87 Λν Β 1990 ζει.
739). Απζαίξεηε, επίζεο, ζεσξείηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαηά
παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγεζείζαο αδείαο, είηε απηνί αθνξνχλ ην είδνο
ηεο ρξήζεο θαη ηε ζέζε ή έθηαζε ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ, είηε ηε
δηάξθεηα ηεο αδείαο (άξζξν 13 παξ. 15 εδάθην α' Β Γ 24/9-20/10/58, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 1080/1980, σο ηζρχεη)
Γξφκνο είλαη ε θνηλφρξεζηε έθηαζε, πνπ εμππεξεηεί θπξίσο ηηο αλάγθεο
θπθινθνξίαο.
Ξεδνδξφκην ζεσξείηαη ην ππεξπςσκέλν, ή κε άιιν ηξφπν δηαρσξηδφκελν,
ηκήκα ηεο νδνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα πεδνχο.
Ξεδφδξνκνο λνείηαη ε νδφο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο
πεδνχο, θαζψο θαη γηα ηελ είζνδν - έμνδν νρεκάησλ πξνο θαη απφ ηνπο
ηδησηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ησλ παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ, σο θαη γηα ηα
νρήκαηα εθνδηαζκνχ ή ηξνθνδνζίαο (ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο) ή ηα νρήκαηα
έθηαθηεο αλάγθεο.
Δκπφδηα
ζεσξνχληαη
γεληθφηεξα
ν
αζηηθφο,
νδηθφο
θαη
εκπνξηθφο/επαγγεικαηηθφο εμνπιηζκφο ήηνη: δέλδξα, ζηχινη (θσηηζκνχ,
ειεθηξνδφηεζεο,
ερεηηθήο
ζήκαλζεο
ζηνπο
ζεκαηνδφηεο
θηι.),
θαξηνηειέθσλα, ηαρπδξνκηθέο ζπξίδεο, ππαίζξηνη θαηαλεκεηέο ηειεθσληθψλ
δηθηχσλ (kvo=kafao) ή ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο δηθηχσλ θνηλήο σθειείαο,
θξνπλνί, δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ή εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε
δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, θνπβνχθιηα θηι.
Δπαγγεικαηηθφο /Δκπνξηθφο εμνπιηζκφο ζεσξνχληαη ηα θάζε κνξθήο
ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά θηλεηά ζηνηρεία (ηξαπεδνθαζίζκαηα, νκπξέιεο,
ζθίαζηξα, πξνζήθεο, πάγθνη, εκπνξεχκαηα θαη κεραλήκαηα) πνπ
εμππεξεηνχλ ηελ πειαηεία θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ.
Αζηηθφο εμνπιηζκφο είλαη φ,ηη εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, φπσο θάδνη
απνξξηκκάησλ, θνισλάθηα, δψλεο πξάζηλνπ, πδάηηλα ζηνηρεία (πρ.
ζηληξηβάληα), θηγθιηδψκαηα, παγθάθηα, πεδνχιηα, θσηηζηηθά.

Νδηθφο εμνπιηζκφο είλαη φ,ηη εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ νδψλ θαη ηεο
θπθινθνξίαο, φπσο θαλνζηάηεο, πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ζεκαηνδφηεο θ.η.ι..
Θαηάζηεκα είλαη ν απηνηειήο ρψξνο φπνπ ιεηηνπξγεί θάζε θχζεσο εκπνξηθή,
ή παξνρήο ππεξεζηψλ επηρείξεζε θαη, ελ πξνθεηκέλσ, κφλν ζηνλ ηζφγεην
ρψξν.
Θαηνηθία είλαη ν απηνηειήο ρψξνο φπνπ θαηνηθνχλ άηνκα.
Ξνδειαηφδξνκνοείλαη ε νδφο, ή ηκήκα ηεο νδνχ απνθιεηζηηθήο θπθινθνξίαο
πνδειάησλ.
Όρεκα είλαη ην κεραλνθίλεην κέζν , ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε
κεηαθνξά πξνζψπσλ, ή πξαγκάησλ.
Πηάζκεπζε είλαη ε αθηλεζία ηνπ νρήκαηνο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ήηνη: α) ηεο
αλάγθεο λα απνθχγεη ηε ζχγθξνπζε κε άιιν φρεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ
νδφ ή ηελ ζχγθξνπζε κε εκπφδην, β) ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ηνπο
θαλνληζκνχο θπθινθνξίαο, εθφζνλ ε ρξνληθή πεξίνδνο αθηλεηνπνίεζεο ηνπ
νρήκαηνο δελ ππεξβαίλεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν, γ) ηεο επηβίβαζεο ή
απνβίβαζεο επηβαηψλ θαη ηεο θνξηνεθθφξησζεο πξαγκάησλ.
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Πηάζε είλαη ε αθηλεζία ηνπ νρήκαηνο επί ρξφλν απαηηνχκελν γηα ηελ
επηβίβαζε ή απνβίβαζε επηβαηψλ ή θνξηνεθθφξησζε πξαγκάησλ.

Άξζξν 6.

Αξκνδηφηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξκφδηεο είλαη:
6.1
6.2
6.3

6.4

Ζ Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ , γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο
θαηάιεςεο Θνηλφρξεζηνπ Σψξνπ.
Ζ Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ , πνπ γλσκνδνηεί γηα ηε ρνξήγεζε ή κε,
ηεο Άδεηαο Θαηάιεςεο Θνηλνρξήζηνπ Σψξνπ.
Ζ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο , πνπ επηιχεη θάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη απφ
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ θαη παξαπέκπεη ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαδηαηχπσζε θαη ζπκπιήξσζε,
ή ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Ζ Γεκνηηθή & ε Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΙ.ΑΠ.) βάζεη ηεο θείκελεο Λνκνζεζίαο

Άξζξν 7.

Ξαξαρψξεζε Σξήζεο Θνηλφρξεζησλ Σψξσλ

Θαη’ αξρήλ είλαη γεληθά αληηιεπηφ θαη ζαθέο φηη δελ επηηξέπεηαη ζε θακία
πεξίπησζε ε θαηάιεςε θαη ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ θαλέλα
(νξγαληζκφ, ζχιινγν, ηδηψηε θιπ.) γηα νηαδήπνηε ρξήζε ρσξίο πξνεγνχκελε
άδεηα απφ ηνλ Γήκν.
7.1

Θαζνξηζκφο ηνπ εκβαδνχ ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ
αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ.

7.1.1

Πε θάζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο
πνπ αληηζηνηρεί ζην εκβαδφλ ηνπ 70% ηεο πξνβαιιφκελεο πξφζνςεο ηνπ θαη
βξίζθεηαη απαξαηηήησο ζην ηζφγεην.

7.1.2

Ρν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ απηνχ ππνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ην κήθνο ηεο
θπξίαο φςεο (εμαηξνχληαη ηπρφλ κάληξεο, πξνζζήθεο κηθξψλ θηηζκάησλ, θιπ)
επί ην χςνο ηνπ θαηαζηήκαηνο, πνπ κεηξηέηαη απφ ην έδαθνο (απφ ην
ςειφηεξν ζεκείν ηνπ εδάθνπο ζηελ φςε, αλ ην έδαθνο είλαη ππφ θιίζε)
κέρξη ην θαηψηεξν ζεκείν ηεο πιάθαο ηεο ππεξθείκελεο ηδηνθηεζίαο.
Ρν 70% ηνπ εκβαδνχ απηνχ πξνβάιιεηαη ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν θαη έηζη
θαζνξίδεηαη ν ρψξνο πνπ κπνξεί λα θαηαιάβεη ην θαηάζηεκα γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ηνπ.
Ρν ππφινηπν 30% δηαηίζεηαη ζηα ίδηα θαηαζηήκαηα, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ
Γεκάξρνπ δελ παξεκπνδίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ νπζησδψο ε ειεχζεξε
ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε φςε βξίζθεηαη ζε απφηκεζε, ηφηε ν παξαρσξνχκελνο
ρψξνο νξίδεηαη απφ ηελ νξζή πξνβνιή ησλ νξίσλ ηεο φςεο (θάζεηα δειαδή)
πξνο ηνλ άμνλα ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν δξφκνπο ππφ γσλία. Ν ρψξνο πξνο
θαηάιεςε παξαρσξείηαη ζε κία απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ θαηαζηήκαηνο.

7.1.3
7.1.4
7.1.5

7.2

Νξηνζέηεζε ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ

7.2.1

Γεληθά

7.2.1.1 Ζ επηθάλεηα ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ ζα είλαη εληαία ή θαη ηκεκαηηθή ή
παξάπιεπξε εάλ ππάξρνπλ δνκεκέλα εκπφδηα ή ειεχζεξνη ρψξνη αξθεί λα
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κελ εκπνδίδεηαη ε ειεχζεξε δηέιεπζε ησλ πεδψλ,φπσο ζηνλ πεδφδξνκν ηεο
νδνχ Πάξδεσλ θαη ζηε πιαηεία Δι. Βεληδέινπ ή φπνπ αιινχ πξνθχπηεη ε
αλάγθε.
7.2.1.2 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ πξνο φθεινο ησλ
θαηαζηεκαηαξρψλ θαη δελ επηηξέπεηαη θακία παξέκβαζε, πνπ λα εκπνδίδεη
ηελ απξφζθνπηε θαη ειεχζεξε ρξήζε ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, πνπ έρεη
εγθαηαζηήζεη ν Γήκνο
7.2.1.3 Ηδηαίηεξα ζε ρψξνπο ζηάζεο, πνπ ππάξρνπλ πεδνχιηα, θαζηζηηθά, παγθάθηα
θιπ, ε απφζηαζε κπξνζηά απφ ην θαζηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη 2,20 κ (0,70 κ
ρψξνο γηα ηα πφδηα ηνπ θαζήκελνπ ζπλ 1,50 κ γηα ηε δψλε ηεο ειεχζεξεο
δηάβαζεο πεδνχ).
7.2.1.4 Γελ ζα πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα εκπνδίδεηαη ε αλάδεημε θαη πξνβνιή
ησλ κλεκείσλ ηνπ Γήκνπ.
7.2.2

Ξεδνδξφκηα

7.2.2.1 Πηα πεδνδξφκηα ηα φξηα ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ ζα απέρνπλ 1,50 κ απφ
νπνηνδήπνηε εκπφδην, ή ζηνηρείν αζηηθνχ ή νδηθνχ εμνπιηζκνχ, έηζη ψζηε λα
δεκηνπξγείηαη ε δψλε ειεχζεξεο δηάβαζεο πεδνχ, πιάηνπο 1,50 κ (θαη
ειεχζεξνπ χςνπο 2,20 κ), φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
7.2.2.2 Γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ,
ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα είλαη άλσ ησλ 2,00κ.. Πε πεξίπησζε πνπ ην
πιάηνο είλαη κηθξφηεξν δελ ζα ρνξεγείηαη θακηά άδεηα, γηα λα ππάξρεη
αζθαιήο δηέιεπζε ησλ πεδψλ & θπξίσο ακαμηδίσλ ΑΚΔΑ θιπ.
7.2.2.3 Πηα πθηζηάκελα πεδνδξφκηα κε κηθξφηεξν πιάηνο ηνπ 1,50κ, ε δψλε
δηέιεπζεο πεδψλ θαηαιακβάλεη φιν ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη δελ
επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ή δηαηήξεζε νπνηνπδήπνηε εκπνδίνπ.
7.2.2.4 Νη πξνεμνρέο ζηηο γσλίεο ησλ πεδνδξνκίσλ δελ πξνζκεηξνχληαη ζην πιάηνο
ηνπ πεδνδξνκίνπ επεηδή θαηαζθεπάζηεθαλ κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ησλ
πεδψλ ,πνπ δηαζρίδνπλ ην δξφκν θαη ηελ απνηξνπή ζηάζεο / ζηάζκεπζεο
νρεκάησλ ζηηο γσλίεο.
7.2.2.5 Όπνπ ππάξρεη αζηηθφο εμνπιηζκφο, παξηέξηα, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ,
πνδειαηφδξνκνο θιπ, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ππνινγίδεηαη σο ε
απφζηαζε κεηαμχ ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο ΟΓ (ή ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο
ΝΓ αλ απηή ζπκπίπηεη κε ηελ ξπκνηνκηθή) ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηεο λνεηήο
γξακκήο ησλ αλσηέξσ.
7.2.3

Ξεδφδξνκνη

7.2.3.1 Πηνπο πεδφδξνκνπο ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο ζα νξίδεηαη έηζη ψζηε λα
παξακέλεη ειεχζεξε απφ θάζε είδνπο εκπφδηα δψλε 3,50κ ηνπιάρηζηνλ, γηα
ηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ επηηξεπνκέλσλ νρεκάησλ , εθφζνλ απηφ
είλαη εθηθηφ θαη δελ παξεκβάιινληαη θπζηθά εκπφδηα ή δηακνξθψζεηο .
7.2.3.2 Πηα θαηαζηήκαηα, πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηνπο πεδφδξνκνπο, ε άδεηα ζα δίδεηαη
αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ ηνπ
πεδφδξνκνπ, δειαδή ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, ε
νκαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ, ε θίλεζε ησλ επηηξεπνκέλσλ νρεκάησλ, ν
αζηηθφο εμνπιηζκφο, ε γεληθή αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ.
7.2.3.3 Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ζα εμεηάδεηαη ρσξηζηά γηα θάζε θαηάζηεκα απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.
7.2.4

Ξιαηείεο θαη ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη

7.2.4.1 Αλ παξεκβάιιεηαη δξφκνο κεηαμχ ηνπ πξνο δηάζεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη
ηνπ θαηαζηήκαηνο, ην νπνίν δελ έρεη ηθαλνπνηεηηθφ ρψξν γηα ηελ αλάπηπμε
ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηελ πξφζνςε ηνπ, ηφηε ηνπ παξαρσξείηαη
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θνηλφρξεζηνο ρψξνο απέλαληη, πνπ ζα ηεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο απηνχ
ηνπ θαλνληζκνχ.
7.2.4.2 Απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζε
θαηαζηήκαηα πνπ δελ έρνπλ πξφζνςε ζε πιαηεία. Ζ ρξήζε ζα δηαηίζεηαη
ζηνπο εθκεηαιιεπηέο ησλ πεξί απηήλ θαηαζηήκαηα, εθφζνλ απηά
πξνβάιινληαη ζηελ πιαηεία, σο πιαηεία λννχκελεο ηεο επηθάλεηαο πνπ ιφγσ
ζέζεσο θαη ηξφπνπ θαηαζθεπήο ηεο είλαη πξννξηζκέλε γηα θπθινθνξία θαη
παξακνλή ηνπ θνηλνχ γηα αλάπαπια.
7.2.5

Ξαξαθείκελεο / Όκνξεο Ηδηνθηεζίεο

7.2.5.1 Γίλεηαη ην δηθαίσκα ζηνλ θαηαζηεκαηάξρε λα αλαπηχμεη ηξαπεδνθαζίζκαηα
κπξνζηά απφ φκνξε ηδηνθηεζία, ππφ ηνλ φξν φηη νη ηδηνθηήηεο ησλ σο άλσ
φκνξσλ ηδηνθηεζηψλ, είηε δελ έρνπλ αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο,
είηε έρνπλ πξνεγνπκέλσο επηηξέςεη ηελ παξαρψξεζε θαη ηε ρξήζε ηνπ, κε
γξαπηή ππεχζπλε δήισζή ηνπο, ζε παξαθείκελν θαηάζηεκα.
7.2.5.2 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ κπξνζηά απφ ηελ είζνδν
θαηνηθίαο ή πνιπθαηνηθίαο ζε ρψξν ίζν κε ην εχξνο ηεο εηζφδνπ.
7.3

7.3.1
7.3.2
7.3.3

7.3.4

7.3.5
7.3.6
7.3.7.

Θαζνξηζκφο Δηδηθψλ Ξεξηπηψζεσλ Θνηλνρξήζησλ Σψξσλ.

Ξεδφδξνκνο Πάξδεσλ
Ξιαηεία Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ
Ν παξαρσξνχκελνο πξνο ρξήζε θνηλφρξεζηνο ρψξνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε
γλσκνδφηεζε ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ βάζεη ησλ
δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη
ηελ αηζζεηηθή θάζε πιαηείαο μερσξηζηά, ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη εγθξίλεηαη
απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Ζ άδεηα , ε ιεηηνπξγία θαη ε ρξήζε ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο εληφο ηνπ πξνζθπγηθνχ νηθηζκνχ πξέπεη λα πιεξνί ηηο
δηαηάμεηο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνπο θαλφλεο ηνπ ΞΓ (ΦΔΘ 467Γ
18/6/2001)
Ν παξαρσξνχκελνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο, νξηνζεηείηαη κε δηαθξηηή γξακκή κε
ζπλεξγαζία ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.
Θάζε θαηάιεςε εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ ζεσξείηαη
απζαίξεηε θαη ηελ επζχλε θέξεη ν ππεχζπλνο ηνπ θαηαζηήκαηνο
Γελ επηηξέπεηαη ην πάξθηλγθ απηνθηλήησλ θαη κεραλψλ ζε φιεο ηηο πιαηείεο θαη
ησλ δχν Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ θαη κε επζχλε ησλ παξνδίσλ θαηαζηεκάησλ
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ ρψξσλ απηψλ.

Άξζξν 8.
Δμνπιηζκφο θαη ιεηηνπξγία ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ
γηα ηελ θαηάιεςε απφ ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ
8.1

Πηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν ε θαηάιεςε ζπλίζηαηαη κφλν απφ ηα εμήο
ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ:
8.1.1 Ρξαπεδνθαζίζκαηα
8.1.2 Ξηλαθίδα (stand) κε ηνλ ηηκνθαηάινγν/κελνχ/ πξνζθνξέο ηνπ θαηαζηήκαηνο
8.1.3 Θηλεηά ζηνηρεία ζθίαζεο θαη πξνζηαζίαο απφ ηε βξνρή πνπ δηαθξίλνληαη ζε
νκπξέιεο θαη ηέληεο.
8.1.3.1 Ζ κέγηζηε επηθάλεηα πνπ κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ νη νκπξέιεο κπνξεί λα είλαη
ίζε κε ηελ επηθάλεηα ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Νη
νκπξέιεο ζα είλαη κε θηλεηφ θεληξηθφ ζηήξηγκα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
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δπλαηφηεηα απνκάθξπλζήο ηνπο φηαλ απηφ απαηηείηαη θαη ζα ηνπνζεηνχληαη
κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ εκπνδίδνληαη νη είζνδνη ησλ θηηξίσλ θαη ε
αλάπηπμε ησλ δέληξσλ.
8.1.3.2 Ζ ηνπνζέηεζε ηεληψλ, ζηελ φςε ηνπ θηεξίνπ, ζα είλαη ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ
3 κ απφ ην έδαθνο θαη ρσξίο θαηαθφξπθα ζηνηρεία. Νη ηέληεο απηέο δελ ζα
ππεξβαίλνπλ ην 20% ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ
(Απφθαζε α.π. 52716/20-11-01 ηνπ ΞΔΣΥΓΔ) θαη δελ ζα έρνπλ
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα.
8.2
Ζ δηάηαμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ επί ηνπ παξαρσξνχκελνπ
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη δηάδξνκνη γηα
ηελ απξφζθνπηε θίλεζε ησλ επηζθεπηψλ, πνπ ζα πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά
σο θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ .
8.3
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δαξληηληέξσλ θαη εηδηθψλ δηαρσξηζηηθψλ
πιαηζίσλ απφ ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε
δεκηνπξγία πεξηραξαθσκέλσλ πεξηνρψλ κεηαηξέπνληαο ηνλ θνηλφρξεζην
ρψξν ζε ηδησηηθφ.

8.4

8.5

8.6
8.7
8.8

8.9

8.10

8.11
8.12

Πηνπο παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε κφληκε
θαηαζθεπή (φπσο ππνζηπιψκαηα, δάπεδα, μχιηλεο πέξγθνιεο, θσηηζηηθνί
ζηχινη, θ.ιπ., θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ππαίζξησλ κπαξ, ληνπιαπηψλ,
θιηκαηηζηηθψλ, ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, απηφκαησλ πσιεηψλ θ.ιπ.), ή
παξέκβαζε /επέκβαζε ζηελ ππνδνκή ηνπο, θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε
παθησκέλσλ ζην έδαθνο ηξαπεδηψλ, πάγθσλ ζεξβηξίζκαηνο, θαζηζκάησλ θαη
άιισλ αληηθεηκέλσλ.
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ηνπνζέηεζε παληφο είδνπο εκπνξεπκάησλ, ή άιισλ
αληηθεηκέλσλ (ηειάξα, θηβψηηα, θηάιεο πγξαεξίνπ, ζηδεξνθαηαζθεπέο, θιπ)
έμσ απφ νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ρψξνπο ησλ θεληξηθψλ
πιαηεηψλ.
Ζ παξαρψξεζε ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ππαίζξηα ιεηηνπξγία ησλ
θαηαζηεκάησλ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ.
Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ
εμνπιηζκνχ.
Απαγνξεχεηαη απνιχησο ε ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πάζεο θχζεσο
επί ησλ πιαηεηψλ θαη ησλ πεδνδξφκσλ φπσο θαη ζε θάζε θνηλφρξεζην ρψξν.
Πε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κε κε επαξθή θσηηζκφ έρεη δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο
λα ηνπνζεηήζεη θσηηζηηθά ζψκαηα, κε αίηεζή ηνπ ζην Γήκν ε νπνία
εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο ηεο Εσήο θαη επηβιέπεηαη απφ ηελ
Ρερληθή πεξεζία .
Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη ε ρξήζε πάζεο θχζεσο κεγαθσληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, νχηε δηαθεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ νηαζδήπνηε κνξθήο θαη
είδνπο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Νη ερεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη
ηνπνζεηεκέλεο εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο (γεηνλνκηθή Γηάηαμε Γ.
Α5/3010/85).
Νη θαηαζηεκαηάξρεο θέξνπλ νη ίδηνη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ
απζαίξεηε θαηάιεςε ρψξνπ απφ πειάηεο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο , δειαδή
πέξαλ εθείλνπ γηα ηνλ νπνίν έρεη παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα ρξήζεο κε
ζρεηηθή άδεηα ηνπ Γεκάξρνπ σο θαη γηα δηαθνξεηηθή ρξήζε απηψλ.
Απαγνξεχεηαη ε θαηαζηξνθή, θζνξά, θιάδεκα ε θνπή δέλδξσλ, θπηψλ,
ινπινπδηψλ θαη γεληθά πξαζίλνπ πνπ βξίζθεηαη ζε πιαηείεο, λεζίδεο,
πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο
Νη θαηαζηεκαηάξρεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα
αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, νθείινπλ λα δηαηεξνχλ θαζαξνχο ηνπο

15

ΑΔΑ: Ψ41Υ46ΜΩ0Ι-ΜΞ9

παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο θαη κε δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ λα πξνβαίλνπλ
θαζεκεξηλά ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπο. Δπίζεο νθείινπλ λα ηνπνζεηνχλ επαξθή
αξηζκφ δνρείσλ απνξξηκκάησλ, γηα ηελ απφξξηςε ζθνππηδηψλ ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο .
8.13
Πε θάζε πεξίπησζε ε παξαρψξεζε άδεηαο ρξήζεο θαη αλάπηπμεο
επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ ηειεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ
αλζπγηεηλέο εζηίεο νχηε θάζε είδνπο δπζκελείο παξάγνληεο θαη θίλδπλνη απφ
αηπρήκαηα, ηφζν ζηνλ θνηλφρξεζην φζν θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.
8.14
Νη θαηαζηεκαηάξρεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην
θαζνξηδφκελν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ σξάξην αλάπηπμεο θαη
απφζπξζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα ηεο
θαζαξηφηεηαο ηεο πιχζεο θαη ηεο πεξηζπιινγήο ησλ απνξξηκκάησλ.
8.15 Κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεζε
θνξέσλ δηνξγαλσηψλ, νη πεδφδξνκνη θαη νη πιαηείεο ή ηκήκαηα απηψλ κπνξνχλ λα
παξαρσξνχληαη γηα ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηελ ππνρξέσζε ησλ
θνξέσλ- δηνξγαλσηψλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο, ηελ πξνζηαζία ηνπο
απφ θάζε κνξθήο ξχπαλζεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ .

8.16

8.17

8.18
8.19

8.20

8.21
8.22

Νη θαηαζηεκαηάξρεο ππνρξενχληαη άκεζα θαη αδεκίσο λα απνζχξνπλ κε δηθηά
ηνπο θξνληίδα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη λα παξαρσξνχλ ζηνλ Γήκν ηνπο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (πιαηείεο θαη πεδνδξφκνπο), γηα ηελ νξγάλσζε
εθδειψζεσλ πνπ γίλνληαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ. Ξξνο ηνχην
εηδνπνηνχληαη εγγξάθσο απφ ηνλ Γήκν 10 εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηέιεζε ηεο
εθδήισζεο
Ρν δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ηκήκαηνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζα παξέρεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξφδηνπο
θαηαζηεκαηάξρεο χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε απφ 1εο Λνεκβξίνπ έσο θαη
15 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη ζα αθνξά ηελ αίηεζε ηνπο γηα ην επφκελν
εκεξνινγηαθφ έηνο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ζαθψο ηφζν ν ζθνπφο ηεο
πξννξηδφκελεο ρξήζεο φζν θαη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ν ρψξνο πνπ
επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε.
Πηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ε άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ
ρψξνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο γλσζηνπνίεζε ηνπο.
Πηελ άδεηα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ δηπινηχπνπ είζπξαμεο ηνπ αλάινγνπ
ηέινπο θαη απηή έρεη ηζρχ κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ εθδφζεθε.
Ζ ρνξεγεζείζα άδεηα καδί κε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ
ρψξνπ πξέπεη λα αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν .
Κε ηελ ιήμε ηεο αδείαο απνκαθξχλνληαη πάξαπηα κε επηκέιεηα ηνπ
επηρεηξεκαηία απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν φια ηα πεξηιακβαλφκελα
αληηθείκελα θαη ζε πεξίπησζε αδηαθνξίαο απηνχ, απνκαθξχλνληαη πάξαπηα
θαη ρσξίο εηδνπνίεζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη κε ζρεηηθή
ρξέσζε απηνχ.
Γε ρνξεγείηαη άδεηα γηα ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε θαηαζηεκαηάξρεο
πνπ δελ έρνπλ εμνθιήζεη θαζπζηεξεκέλεο νθεηιέο ηνπο θάζε κνξθήο πξνο
ην Γήκν.
Νη επηηξεπφκελνη γηα ρξήζε ρψξνη, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
ρσξίδνληαη ζε δψλεο αλάινγακε ηελ θεληξηθφηεηα θαη ηελ εκπνξηθφηεηα ηνπο.

Άξζξν 9.

Σνξήγεζε Άδεηαο Ρνπνζέηεζεο Ρξαπεδνθαζηζκάησλ
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Ρα ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ παξαρσξείηαη ε ρξήζε γηα
αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ εηήζηνπ ηέινπο
αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (η.κ). θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ
Ρν ηέινο είλαη εηήζην αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν ρξήζεο θαη αλάινγα ηελ
πεξηνρή -δψλε- ηεο πφιεο θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ. Ν
αξηζκφο ηνπ ηξηπιφηππνπ είζπξαμεο ηνπ ηέινπο αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα.
Νη ρνξεγνχκελεο άδεηεο, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ, φζνλ
θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζ’ απηφλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ επαγγεικαηηθνχ
εμνπιηζκνχ, έρνπλ ηζρχ κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο, πνπ εθδφζεθαλ
αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν έθδνζήο ηνπο. Ζ αίηεζε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο
πξέπεη λα γίλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1εο Λνεκβξίνπ έσο 15
Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Κεηά ηελ ιήμε ηεο άδεηαο, αλ δελ
ππάξμεη αλαλέσζε, απνκαθξχλνληαη πάξαπηα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ν
επαγγεικαηηθφο εμνπιηζκφο απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν φπσο νξίδεηαη θαη
αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε 8.20.
Ρν ηέινο θαζνξίδεηαη εηήζην θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν (η.κ.), αλάινγα κε ηελ
πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο.

Πηελ πεξίπησζε απηή ζχκθσλα κε ην εδάθην α' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13
ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58 σο ηζρχεη, ην ηέινο νθείιεηαη γηα νιφθιεξν ην έηνο,
έζησ θαη αλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα βξαρχηεξν ηνπ
έηνπο. Δάλ π.ρ. ρνξεγείηαη
άδεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θνηλφρξεζην ρψξν θαηά
ηε ζεξηλή πεξίνδν, ζα θαηαβιεζεί ζην Γήκν ηέινο γηα νιφθιεξν ην έηνο θαη
φρη κφλν γηα ηνπο κήλεο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ. Ρν γεγνλφο εμάιινπ φηη ν
Γήκνο εηζπξάηηεη ην ηέινο γηα νιφθιεξν ην έηνο, δε ζεκαίλεη φηη ε άδεηα πνπ
ρνξεγείηαη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη εηήζηαο δηάξθεηαο.
Νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλνρξήζηνπ
ρψξνπ πξνζθνκίδνληαο θαη ηα εμήο λφκηκα δηθαηνινγεηηθά:

Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ

πεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ φηη έρεη ιάβεη γλψζε ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ θαη φηη ζα ηνλ ηεξεί απζηεξά.

Άδεηα ιεηηνπξγίαο (ή Γλσζηνπνίεζε )ηνπ θαηαζηήκαηνο.

Γηα ηα λέα θαηαζηήκαηα ή ζε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ ηεηξαγσληθψλ
ηεο θαηάιεςεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ζρέδην θάηνςεο ζε θιίκαθα
1:50 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρψξνπ πξνο θαηάιεςε γηα ηελ ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ππνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν απφ Κεραληθφ

Άξζξν 10.

Ξαξαβάζεηο - Θπξψζεηο

10.1

Ζ έγθαηξε αίηεζε έθδνζεο θαη αλαλέσζεο ησλ αλαγθαίσλ αδεηψλ αλά έηνο,
απνηεινχλ επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο.

10.2.

Νη άδεηεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηνλ Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδφλαο , ηεξνχληαη ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη
επηδεηθλχνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ απφ αξκφδηα φξγαλα ηνπ
Γήκνπ.
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10.3

Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ,
είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα ,απηά θαζαηξνχληαη
θαη απνκαθξχλνληαη κε ζπλεξγεία επζχλεο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο –
Λέαο Σαιθεδφλαο , ε πξνθχπηνπζα δαπάλε επηβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ
ηδηνθηήηε ηνπ Θαηαζηήκαηνο γεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΘΔΓΔ), ν φπνηνο ρνξεγεί
κε ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο ηνπ , αλέθθιεηε πξνο ηνχην εληνιή
πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο θαη θαηά ηα
σο άλσ ελέξγεηεο

10.4

Γηα ηελ απζαίξεηε ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ ε παξαρψξεζε
ηεο ρξήζεο έρεη επηηξαπεί κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 2, επηβάιιεηαη ζε
βάξνο ηνπ παξαβάηε, κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, ην αλαινγνχλ ηέινο θαη
ηζφπνζν πξφζηηκν. Κε φκνηα απφθαζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε βάξνο εθείλνπ
πνπ πξνβαίλεη ζε απζαίξεηε ρξήζε ρψξνπ, ηνπ νπνίνπ ε παξαρψξεζε ηεο
ρξήζεο δελ έρεη επηηξαπεί, ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ κεγαιχηεξνπ θαηά
ηεηξαγσληθφ κέηξν πνζνχ πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ
3 γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε γηα φκνηα
ρξήζε. Ζ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ην
Γήκν ή ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο κεηά απφ δηελέξγεηα απηνςίαο. Πηελ νηθεία
έθζεζε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ε θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ, νη επεκβάζεηο πνπ
έρνπλ γίλεη ζε απηφλ, ην είδνο ηεο ρξήζεο, θαη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ
ηνπνζεηεζεί, επηζπλάπηεηαη δε ζρεηηθφ ζρεδηάγξακκα θαη, αλ απαηηείηαη,
θσηνγξαθίεο, ή ειεθηξνληθφ αξρείν ηνπο. Αληίγξαθν ηεο εθζέζεσο
παξαδίδεηαη ζηνλ ελεξγνχληα ηελ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απηνχ ή
ζπξνθνιιείηαη ζην θαηάζηεκα ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. Ξαξαιιήισο,
επηδίδεηαη ζηνλ παξαβάηε εληνιή λα άξεη ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε ηνπ
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, αθαηξψληαο ηα θάζε είδνπο αληηθείκελα πνπ έρνπλ
ηνπνζεηεζεί ζε απηφλ κέζα ζε επηά (7) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο
επηδφζεσο. Αλ ν παξαβάηεο δελ ζπκκνξθσζεί, ηα ελ ιφγσ αληηθείκελα
απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα δεηήζεη,
πξνο ην ζθνπφ απηφ, ηελ άκεζε ζπλδξνκή ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ. Ρα
αληηθείκελα πνπ αθαηξνχληαη, θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή έθζεζε, ε νπνία
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ Γήκνπ πνπ ηα
απνκαθξχλεη θαη δελ επηζηξέθνληαη αλ πξνεγνπκέλσο δελ θαηαβιεζεί εηδηθφ
πξφζηηκν γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζεθεχζεσο απηψλ, ην νπνίν
θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3.
Αλ ην αλσηέξσ εηδηθφ πξφζηηκν δελ εμνθιεζεί εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο αθαίξεζεο, ηα αθαηξεζέληα αληηθείκελα θαηάζρνληαη άκεζα
θαη κπνξεί λα δηαηίζεληαη, λα εθπνηνχληαη ή λα θαηαζηξέθνληαη απφ ην Γήκν,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 199 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ. Αλ κεηά ηελ
αθαίξεζε ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ δηαπηζησζεί δεχηεξε παξάβαζε,
αθαηξείηαη ε άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6)
κελψλ. Αλ ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ζπκπιεξψλεηαη εληφο ηνπ
εκεξνινγηαθνχ έηνπο πνπ αθνξά ε άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, δελ
ρνξεγείηαη ζηνλ παξαβάηε λέα αληίζηνηρε άδεηα ζην επφκελν εκεξνινγηαθφ
έηνο κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απηνχ (Άξζξν 55 ηνπ
Λ.4483/17).

10.5

Πε πεξίπησζε ππνηξνπήο θαη πξνζσξηλήο αθαίξεζεο ηεο άδεηαο δπν (2)
θνξέο εληφο ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ζα δχλαηαη ε αξκφδηα πεξεζία
λα εηζεγείηαη ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο (ή γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο) .
Πε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ξχπαλζεο ησλ ρψξσλ πνπ αθνξά ν παξψλ
θαλνληζκφο, ζηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ
ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία, πνηλέο (άξζξν 26 παξ. 9 Λ. 1828/3.1.89)

10.6
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(Λ. 1650/86 αξζ. 30) θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί θαζαξηφηεηαο θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ ηνπ ηζρχνληα θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο
10.7
Γηα θάζε πξνμελνχκελε ζηνπο πεδφδξνκνπο - πιαηείεο, θαη ζηα δηάθνξα
ζηνηρεία ηνπο, θζνξά ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν εθηίκεζεο ηεο δεκηάο, ην δε πνζφ απηνχ ζα
θαηαινγίδεηαη θαη ζα βεβαηψλεηαη ζε βάξνο ηνπ ππαηηίνπ.
10.8
Νη θαηαζηεκαηάξρεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ θαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ησλ
πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ηεο Γεκνηηθήο θαη ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο.
10.9
Ζ δηαπίζησζε ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο ελεξγείηαη απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα
ηνπ Γήκνπ ε ηελ αζηπλνκηθή αξρή. Πηελ πεξίπησζε απηή ζπληάζζεηαη
ζρεηηθή έθζεζε Έιεγρνπ βάζεη ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.1080/1980
θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα (φπσο απηφ ην
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) επηβάιινληαο ζε φζνπο :

Πηεξνχληαη άδεηαο θαη ρξεζηκνπνηνχλ θνηλφρξεζην ρψξν

Θάλνπλ ππέξβαζε ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ

Δθδίδνπλ άδεηεο θαηά παξάβαζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 3
ηνπ Λ.1080/1980 σο ηζρχεη.
Ζ αζηπλνκηθή αξρή, είηε απηεπάγγειηα επηιακβαλφκελε είηε θαηφπηλ
αηηήζεσο ηνπ δήκαξρνπ, ππνρξενχηαη λα απαγνξεχεη ηελ άλεπ άδεηαο ρξήζε
ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ . Ζ απνκάθξπλζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ
ηνπνζεηεζήθαλ απζαίξεηα ελεξγείηαη απφ ηνπο ππφρξενπο γη απηφ , θαηφπηλ
εληνιήο πξνο απηνχο ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο θαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο
απηψλ , απφ φξγαλα ηνπ δήκνπ κε ηελ ζπλδξνκή ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο
10.10 Ζ νπζηαζηηθή παξαβίαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ε
αιιαγή ηεο ρξήζεο απηήο ηηκσξείηαη δηνηθεηηθά κε αλάθιεζε ηεο
ρνξεγεζείζαο άδεηαο .
Γηα φιεο ηηο παξαβάζεηο έρνπλ παξάιιειε εθαξκνγή θαη νη αληίζηνηρεο
δηαηάμεηο ηνπ ΘΝΘ θαη ησλ ζρεηηθψλ Λφκσλ θαη δηαηάμεσλ.
Άξζξν 11.

Έλαξμε Δθαξκνγήο

Ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ
11.1

11.2

11.3

11.4
11.5

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 3463/2006 ηνπ ΘΓΘ
κπνξνχλ λα εθδίδνληαη απφ ηνπο ΝΡΑ ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο θαη λα
θαζνξίδνληαη νη φξνη γηα ηε ρξήζε ησλ αιζψλ θαη ησλ θήπσλ, ησλ πιαηεηψλ,
ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
Δπί κέξνπο ζέκαηα ηνπ παξφληνο (ι.ρ. πεξί θαζνξηζκνχ ησλ ηειψλ ρξήζεο
ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ) ξπζκίδνληαη κε Θαλνληζηηθέο Απνθάζεηο ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο - Σαιθεδφλνο, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 79 παξ. 1 ηνπ Λ. 3463/2006.
Νη δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ ηζρχνπλ εθφζνλ δελ ζίγνπλ ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (ι.ρ. πγεηνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, πεξί
δεκνζίσλ έξγσλ θαη ρψξσλ, ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, ηνπ Θψδηθα
Νδηθήο Θπθινθνξίαο, ηνπ Θηεξηνδνκηθνχ Θαλνληζκνχ, ηνπ Λένπ Νηθνδνκηθνχ
Θαλνληζκνχ, ησλ αξκνδηνηήησλ αζηπλφκεπζεο θιπ).
Ζ παξνχζα απφθαζε ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε
εθδηδφκελα δηαηάγκαηα ρξήζεσλ γεο.
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο έγθξηζεο ηνπ
απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αζελψλ θαη ηεο
δεκνζίεπζεο απηνχ σο ν λφκνο νξίδεη .
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Θάζε άιιε απφθαζε φζν αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ αλαθεξνκέλσλ
πεδφδξνκσλ θαη πιαηεηψλ φπσο ε ππ.αξηζκ. 91/2015 πξνεγνχκελε απφθαζε
Α.Γ.Π. παχεη λα ηζρχεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο Λένπ Θαλνληζκνχ .
Ν αλσηέξσ θαλνληζκφο ζα δεκνζηεπζεί κία θνξά ζε ηνπηθφ Κέζν ζχκθσλα
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία.
Γηα ηελ ηήξεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ππεχζπλνη είλαη ε ΔΙ.ΑΠ., νη
αξκφδηεο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, νη επαγγεικαηίεο θαη νη πνιίηεο.
Ζ ηήξεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ επαθίεηαη ζηελ επζπλεηδεζία ησλ
πνιηηψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επαγγεικαηηψλ
Γηα φπνην ζέκα δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, απνθαζίδεη
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ .
Δίλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ
ιφγνη φπσο π.ρ. ηξνπνπνίεζε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ , δεκηνπξγία λέσλ
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θιπ.
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Θεθάιαην Β΄
Θαλνληζκφο ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ζε
Θ..Δ.
Άξζξν 12
Ηζρχνπζα Λνκνζεζία, Απνθάζεηο θαη Γηαηάμεηο
Ζ παξνχζα Θαλνληζηηθή Απφθαζε, πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
έθδνζεο – ρνξήγεζεο θαη αλάθιεζεο ησλ Αδεηψλ πεξί Ιεηηνπξγίαο Κνπζηθήο (είηε µε
κεραληθά κέζα, είηε µε κνπζηθά φξγαλα), έιαβε ππφςε ηεο θαη βαζίζζεθε ζηηο θάησζη
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα ζηηο εμήο:
α. Ρν Ξ.Γ.180/1979 «Ξεξί ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλπσιήζεσο
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη θέληξσλ δηαζθέδαζεο», [Φ.Δ.Θ. 46/η.Α΄/1979], φπσο
απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε µε ηα Ξ.Γ. 231/1989, 457/1990, 282/1998,
257/2001 θαη 264/2003, φπσο θαη ην Ξ.Γ.1180/08-10-1981 [Φ.Δ.Θ. 293/η.Α΄1981].
β.Ρελ ππ’ αξηζκ. Α5/3010 Απφθαζε πνπξγνχ γείαο Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ ηεο 14 Απγ./2 Νθη.1985, «Κέηξα πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο γείαο απφ
ζνξχβνπο κνπζηθήο ησλ Θέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη ινηπψλ Θαηαζηεκάησλ», [Φ.Δ.Θ.
593/η.Β΄/06-10-1985 - Γηνξζ. ζθαιµ. ζην ΦΔΘ 4/η.Β΄/15- 01- 1986, φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ αξηζµ. 2/νηθ./15438/10-10-2001 [Φ.Δ.Θ. 1346/η.Β΄/2001]
θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο.
γ.Ρα άξζξα 1, 3, 14, 18 παξ. 1β, 32, 55, 56, 63 παξ.1 θαη 2, 66 θαη 69 ηνπ Λ.
2121/1993 «Ξεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήοηδηνθηεζίαο, ζπγγεληθά δηθαηψκαηα θαη
πνιηηηζηηθά ζέκαηα» [Φ.Δ.Θ. 25/η.Α΄/04-03-1993) ζε ζπλδπαζκφ µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Ξ.Γ./ηνο 311/1994 «Θαηαζηαηηθφ ηνπ Νξγαληζκνχ Ξλεπκαηηθήο
Ηδηνθηεζίαο» [Φ.Δ.Θ. 165/η.Α΄/06-10-1994].
δ.Ρελ ππ’ αξηζµφλ 3/1996 Αζηπλνκηθή Γηάηαμε «Κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηεο θνηλήο
εζπρίαο» [Φ.Δ.Θ. 15/η.Β΄/12-01-1996], φπσο απηή ηζρχεη.
ε. Ρηο ππ’ αξηζκφλ 7617/14-03-1996 θαη 60153/1996 θαη 51/06 Δγθπθιίνπο ηνπ
πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
ζη. Ρα άξζξν 6 θαη 21 ηνπ Λ. 2690/1999 «Θχξσζε ΘψδηθαΓηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο» [Φ.Δ.Θ. 45/η.Α΄/09-03-1999] σο θαη ην άξζξν 22 ηνπ Λ. 3563/07.
δ. Ρελ ππ’ αξηζκ. 17/01-11-1999 Γλσκνδφηεζε ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ σο
θαη ηελ ππ΄αξηζκ. 501/2000 γλσκνδφηεζε ηνπ Λ.Π.Θ.
ε. Ρα άξζξα 75 [παξ. 2,πεξ. 13, 15, 16θαη18], 76παξ. 1, 79παξ.1 εδ. γ΄ θαη 80 παξ.
4 θαη επφκελα Λ.3463/2006 Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ [Θ.Γ .Θ] [Φ.Δ.Θ.
114/η.Α’/08-06-2006] .
ζ. Ρν Ξ.Γ.149/2006 «γεία- αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ εθηηζεκέλσλ ζεθηλδχλνπο απφ
ζφξπβν» [Φ.Δ.Θ. 159/η.Α΄/2006] ζε ελαξκφληζε µε ηελ Νδεγία 2003/10/ΔΘ [ ζρεη.
ην ΞΓ 85/91 [ ΦΔΘ 1346.η Β].
η. Ρελ ππ’ αξηζκ. 26/20-03-2007 Δγθχθιην ηνπ πνπξγείνπΔζσηεξηθψλ Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
ηα.Ρελ ππ’ αξηζκ. 12/19421/24.06.2016 Δγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
ηβ.Ρελ ππ’ αξηζκ. 43721/13-07-2009 «Γηαδηθαζία ζθξάγηζεο θαηαζηεκάησλ θαη
επηρεηξήζεσλ απφ ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία» [Φ.Δ.Θ.1492/η.Β΄/2009].
ηγ. Λ. 3852/2010 & Λ. 4555/18 Υο ηζρχεη
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ηδ.Ρελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΑΓΞ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 «Απινχζηεπζε δηαδηθαζίαο
έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Θαηαζηήκαηνο γεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο,
Θεάηξνπ θαη Θηλεκαηνγξάθνπ [Φ.Δ.Θ. 3106/η.Β΄/9-12-2013] ο .
ηε. Ρελ ππ’ αξηζκ. πξση. 15702/18-02-2011 νδεγία ηνπ ΔπνπηηθνχΝξγαληζκνχ
Ξλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο [Ν.Ξ.Η.] ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
Λ.2121/1993 «Ξεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη ζηηο Δξαζηηερληθέο Πρνιέο Σνξνχ
θαη ζηα Ηδησηηθά Γπκλαζηήξηα.>.
ηζη. Ρν Ξ. Γηάηαγκα πεξί πξνζθπγηθνχ νηθηζκνχ ΦΔΘ 467Γ 18/6/2001
ηδ. Ρν Λ.3731/2008 (ΦΔΘ 263Α) Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη
ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
ηε. ηελ ππ΄αξηζκ. 1γ/Γ.Ξ/νηθ.47829/23-06-2017 (ΦΔΘ2161/Β΄/23-06-2017)
θ. ην άξζξν 57 ηνπ Λ. 4249/14 [ΦΔΘ 73/Α/24-3-14] <Ξξνυπνζέζεηο ζθξάγηζεο
θέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο >.
θα. ην άξζξν 9 ηνπ Λ. 4235/14 [ΦΔΘ 32/Α].
θβ. Ρελ ππ.αξηζκ. 293/2015 Γλσκνδφηεζε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο.
θγ. Ρελ κε αξηζκφ πξση. 28553/26-08-2015 Δγθχθιην ηνπ ΞΔΠ πεξί ηεο ρξνληθήο
ηζρχνο άδεηαο ρξήζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ.
θδ. Ρν Λ.3274/2004 ‘’Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ Ρνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ
θε. Ρν Λ.3905/2010 (ΦΔΘ 219/23.12.2010)
θζη. θάζε άιιε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν δηάηαμε.
ι. Λ. 4442/16 (ΦΔΘ 230/16)
ια.
Θ..Α.16228/18-05-2017
(ΦΔΘ1723/17)
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Άξζξν 13
Νξηζκνί.
13.1 Σξήζε κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλλνείηαη ε ρξήζε, εθηέιεζε, παξνπζίαζε
ησλ κνπζηθψλ έξγσλ πνπ γίλεηαη δεκφζηα πξνο ην θνηλφ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν,
κνξθή ή κέζν παξαγσγήο, αλαπαξαγσγήο, ρξήζεο, εθηέιεζεο, κεηάδνζεο ή
αλακεηάδνζεο ησλ κνπζηθψλ έξγσλ – κνπζηθήο (Διιήλσλ & μέλσλ), εληφο ηνπ
ρψξνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε θαηαζηήκαηνο ή νπνηαζδήπνηε
επηρείξεζεο πνπ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνπο ηξφπνπο
θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηία – ρξήζηε ηεο κνπζηθήο.
13.2 Ζρνξχπαλζε – θνηλή εζπρία – Γεκφζηα πγεία.
Ζ ερνξχπαλζε, πνπ πξφζθαηα ραξαθηεξίζηεθε σο ξχπνο, απνηειεί κία απφ ηηο
ζνβαξφηεξεο πεξηβαιινληηθέο απεηιέο πνπ ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο. Ζ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αλαγνξεχεηαη απφ ηνλ Ππληαγκαηηθφ θαη ηνλ θνηλφ
Λνκνζέηε ζε ζεκειηψδεο θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νπνίαο έρνπλ ζεζπηζηεί εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο, κε
ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη θαη ε επηβνιή θπξψζεσλ εηο βάξνο εθείλσλ πνπ κε ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνζβάιινπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ πνηφηεηα ηνπ
πεξηβάιινληνο. Δλφςεη ησλ επαπεηινχκελσλ εηο βάξνο ησλ πνιηηψλ δπζκελψλ
επηδξάζεσλ απφ ηελ ελ ιφγσ ιεηηνπξγία ησλ Θ..Δ., ζεζπίζηεθαλ ε γεηνλνκηθή
Γηάηαμε (π. Απνθ. Α5/3010/1985) θαη νη ξπζκίζεηο ηνπ Ξ.Γ. 457/1990 πνπ
ηξνπνπνίεζε ην Ξ.Γ. 180/1999, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο αθξηβψο ηδίσο κεηά
ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο πην πάλσ π. Απνθ., κε ηελ νπνία θαζηεξψζεθε ε κε βάζε
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα κε ηελ βνήζεηα εηδηθψλ νξγάλσλ κέηξεζε ηνπ ζνξχβνπ πνπ
πξνθαιείηαη απφ ηελ κνπζηθή ζηα πξναλαθεξφκελα θαηαζηήκαηα (Θ..Δ.)
13.3 Γλσζηνπνίεζε ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ είλαη ε δηαδηθαζία κε
ηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ Γεκφζηα Αξρή γηα ηελ
ρξήζε ηεο κνπζηθήο θαη ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ.
13.4 Άδεηα παξάηαζεο σξαξίνπ κνπζηθήο είλαη ε αλεμάξηεηε ηεο γλσζηνπνίεζεο
ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ, δηνηθεηηθή πξάμε ε νπνία δχλαηαη λα
ρνξεγεζεί θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, δπλάκεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3
ηεο Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο 3/96 (ΦΔΘ 15/96 ηεχρνο Β΄) θαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαλνληζηηθή πξάμε ηνπ Γήκνπ. Δθφζνλ πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο, ε άδεηα ρνξεγείηαη ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε άιισλ
δηθαηνινγεηηθψλ παξά κφλν ηεο ππνβνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο ρξήζεο κνπζηθήο θαη
κνπζηθψλ νξγάλσλ.
Άξζξν 14
Γλσζηνπνίεζε ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ
Ζ ρξήζε κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ πξαγκαηνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ρσξίο λα απαηηείηαη έθδνζε πξνεγνχκελεο
άδεηαο ηεο 3/1995 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ 1023/2/37ηα/1996 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γεκνζίαο Ράμεο (Β΄ 15).
Νη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο δελ ζίγνληαη. (άξζξν 29 παξ.1 Λ.4442/16)
Ν ελδηαθεξφκελνο, εθφζνλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηε ρξήζε κνπζηθήο ή κνπζηθψλ
νξγάλσλ, ππνρξενχηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηε γλσζηνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηε
δήισζε ρξήζεο. (άξζξν 29 παξ.2 Λ.4442/16)
Ν ελδηαθεξφκελνο αθνπ γλσζηνπνηήζεη ηελ ρξήζε κνπζηθήο νθείιεη ζε θάζε
πεξίπησζε λα ηεξεί ηνπο φξνπο ρξήζεο κνπζηθήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε
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Λνκνζεζία (έληαζε κνπζηθήο, σξάξην ρξήζεο κνπζηθήο θ.α.). Δηδηθφηεξα γηα ην
σξάξην ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ πνπ ρνξεγείηαη ηειεί επίζεο, ππφ ηνλ
φξν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο ζηα πιαίζηα ησλ επηηξεπηψλ σξψλ θαη σξαξίνπ
ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκφλ 3/1996
Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο «Κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηεο θνηλήο εζπρίαο» [Φ.Δ.Θ.
15/η.Β΄/12-01-1996], φπσο απηή ηζρχεη.
Αλαιπηηθφηεξα νξίδεηαη φηη γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζην Γήκν ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ, γηα
ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, δειαδή απφ ηελ 1ε Νθησβξίνπ έσο ηελ 31ε Καξηίνπ, ζα
ρνξεγείηαη κέρξη ηελ 22.00΄ ψξα θαη γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν, δειαδή απφ ηελ 1ε
Απξηιίνπ έσο ηελ 30ε Πεπηεκβξίνπ ζα ρνξεγείηαη κέρξη ηελ 23.00΄ ψξα, ελψ θαηά ηηο
κεζεκβξηλέο ψξεο ήηνη απφ ηελ 15.00΄ έσο ηελ 17.30΄ψξα ζα απαγνξεχεηαη ε
ρξήζε θαη ε ιεηηνπξγία κνπζηθήο.

Άξζξν 15
Θπξψζεηο ζρεηηθέο κε ηε κε γλσζηνπνίεζε ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ
Ζ κε γλσζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ απνηειεί παξάβαζε
θαη εθαξκφδνληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Θ..Α. 16228/18-05-2017 (ΦΔΘ
1723/17 η.Β΄)
Άξζξν 16
16.1 Ξαξάηαζε σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ
Ζ ρξήζε κνπζηθήο πέξαλ ηνπ σξαξίνπ, πξνυπνζέηεη ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 3/1995 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο. Δθφζνλ πιεξνχληαη
νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο, ε άδεηα ρνξεγείηαη ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε άιισλ
δηθαηνινγεηηθψλ πέξαλ ηνπ απνδεηθηηθνχ ππνβνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο. (άξζξν 29
παξ.3Λ.4442/16). Ζ άδεηα παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο εμαθνινπζεί λα
ρνξεγείηαη, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 3 ηνπ Λ. 4442/2016, απφ ηα
θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα, θαηφπηλ ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ηελ
πξνζθφκηζε ηνπ απνδεηθηηθνχ ππνβνιήο γλσζηνπνίεζεο (γηα φζα ΘΔ έρνπλ ήδε
ππνβάιιεη γλσζηνπνίεζε), ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβφινπ ή θάπνηνπ
άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ. (παξ.3 άξζξν 7 KYA νηθ. 16228/17.05.2017 (ΦΔΘ
1723/18.05.2017
ηεχρνο
Β')(Ξ.ΔΠ.
εγθ.9/5951/24.02.2017).
Ξεξαηηέξσ
πιεξνθνξίεο ζα κπνξεί λα αλαδεηά ν Γήκνο απφ ηελ αίηεζε ηεο γλσζηνπνίεζεο. Ρν
ζπκβνχιην θνηλφηεηαο ηνπ αξκφδηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο απνθαζίδεη γηα ηελ
παξάηαζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο, γηα θαηαζηήκαηα εληφο ησλ νξίσλ ηεο
θνηλφηεηαο. (πεξίπη. ηδ παξ.1 άξζξν 83 Λ.3852/2010) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε
ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ.4623/19)
Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο κνπζηθήο πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ
απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζπκβνπιίσλ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, φηαλ
πξφθεηηαη γηα θαηάζηεκα ή επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο
ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Γηα ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο κνπζηθήο, ζε θάζε
πεξίπησζε, ε αξκνδηφηεηα αλήθεη ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο, αλεμάξηεηα απφ
ην φξγαλν πνπ ηε ρνξήγεζε. Ν Γήκνο έρεη θαζήθνλ θαη ρξένο λα δηαζθαιίζεη γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο θαη ηνπ Γήµνπ γεληθφηεξα. Ραπηφρξνλα ν Γήκνο πξνο
εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηαζηεκάησλ – επηρεηξήζεσλ θαη ηεο
δξαζηεξηφηεηαο απηψλ, θαη’ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο θαη
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηελ
αξκνληθή ζπκβίσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, νξίδεηαη φηη
παξάηαζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα

24

ΑΔΑ: Ψ41Υ46ΜΩ0Ι-ΜΞ9

ρνξεγείηαη σο εμήο: γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν κέρξη ηελ 1.00΄ ψξα θαη γηα ηε ζεξηλή
πεξίνδν κέρξη ηελ 2.00΄ ψξα.

16.2 Γηθαηνινγεηηθά γηα έθδνζε αδείαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο –
κνπζηθψλ νξγάλσλ.
Υο απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο
κνπζηθήο – κνπζηθψλ νξγάλσλ, θαζνξίδνληαη ηα θάησζη:
 Αίηεζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν
 Απνδεηθηηθφ ππνβνιήο γλσζηνπνίεζεο
Ξξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε άδεηα παξάηαζεο ηνπ σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο –
κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζα ειέγρεηαη θαη ε Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα πεξί κε νθεηιήο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ζην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο.
Άξζξν 17
Γηνηθεηηθά Ξξφζηηκα
Όινη αλεμαηξέησο νη φξνη πνπ αλαγξάθνληαη πάλσ ζηελ εθάζηνηε ρνξεγνχκελε απφ
ην Γήκν άδεηα παξάηαζεο κνπζηθήο, ηεινχλ ππφ ηελ αίξεζε ηεο ηήξεζεο απηψλ απφ
ηνλ επηρεηξεκαηία «ρξήζηε ηεο κνπζηθήο», δηαθνξεηηθά θάζε παξαβίαζε απηψλ
απνηειεί ιφγν επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ θαηά ησλ παξαβαηψλ,
ζχκθσλα µε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ.
Ζ κε χπαξμε ή ε θαθή ρξήζε ηεο άδεηαο ρξήζεο κνπζηθήο , παξάηαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ ζπλεπάγεηαη :
Α. Ξνηληθέο Θπξψζεηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Ξνηληθφ Θψδηθα [ δηαηάξαμε θνηλήο
εζπρίαο θιπ].
Β. Γηνηθεηηθέο Θπξψζεηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 2 ηνπ ΞΓ 180/79 φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, απφ ηελ 1γ/Γ.Ξ/νηθ/96967/8-10-12 [ ΦΔΘ 2718/Β] /Γ/με
θαη απφ ηελ ππ΄αξηζκ. 2/νηθ/1652/2001 εγθ. π. γείαο Ξξφλνηαο [ πξνζσξηλή ή
νξηζηηθή απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο].
Γ. Δπηβνιή δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ. 3 ηνπ Λ. 3463/06.
Δηδηθφηεξα :
Θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ.3ηνπ άξζξνπ79 ηνπ Λ.3463/2006 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη
Θνηλνηήησλ, µε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ζεζπίδνληαη θαη επηβάιινληαη δηνηθεηηθά
πξφζηηκα θαηά ησλ παξαβαηψλ εθείλσλ πνπ δελ ηεξνχλ ηνπο φξνπο έθδνζεο, ηζρχνο
θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αδεηψλ κνπζηθήο πνπ ν Γήκνο ηνπο ρνξήγεζε, φζν θαη θαηά
εθείλσλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ – ππεπζχλσλ πνπ ρσξίο θαλ άδεηα ηνπ Γήκνπ ζα
εθηεινχλ – ρξεζηκνπνηνχλ κνπζηθή εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο, πξάμεηο θαη
παξαβάζεηο πνπ ζα δηαπηζηψλνληαη απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα, θαη εηδηθφηεξα
ηα εμήο:
1. Γηα ηελ πξψηε βεβαίσζε παξάβαζεο παξάηαζεο σξαξίνπ κνπζηθήο ή κνπζηθψλ
νξγάλσλ, ή ρσξίο ζρεηηθή άδεηα, δειαδή γηα έιιεηςε ηεο παξάηαζεο ηεο αδείαο
κνπζηθήο, πξαγκαηνπνηείηαη ζχζηαζε γηα ζπκκφξθσζε θαη έθδνζε ηεο ζρεηηθήο
αδείαο παξαηάζεσο.
2. Γηα ηε δεχηεξε σο άλσ παξάβαζε ζα αλαθαιείηαη γηα ην ππφινηπν ηνπ
εκεξνινγηαθνχ έηνπο ε παξάηαζε κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ
3. Γηα ηελ ηξίηε σο άλσ παξάβαζε ζα επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν ησλ 500€, γηα ηελ
ηέηαξηε ην πξφζηηκν ησλ 1500€ θαη γηα ηελ πέκπηε ζα επηβάιιεηαη εθεμήο ην
δηνηθεηηθφ κέηξν ηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο. Αληί ηεο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο
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ιεηηνπξγίαο, επηβάιιεηαη εθεμήο ην δηνηθεηηθφ κέηξν ηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο,
γηα ην δηάζηεκα θαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην σο άλσ ζεκείν ηνπ
π.δ. 180/1979. Νη παξαπάλσ παξαβάζεηο, εθ’ φζνλ θαηαγξαθνχλ, έρνπλ ηζρχ γηα
ην εκεξνινγηαθφ (ηξέρνλ) έηνο.
4. Γηα βεβαίσζε παξάβαζεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο θαηά ηε δηάξθεηα κεζεκεξηαλνχ
σξαξίνπ θαηά ηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία κνπζηθήο,
πξφζηηκν εθαηφ επξψ (100,00 €).

5. Γηα ηελ πξψηε αιιά θαη ηηο επφκελεο βεβαηψζεηο παξάβαζεο γηα ιεηηνπξγία
κνπζηθήο πέξαλ ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ έληαζεο (κέγηζηε ερνζηάζκε
ηα 80 db γηα ηα θαηαζηήκαηα ησλ άξζξσλ 37,38, 39 θαη 40 ηεο Αηβ/8577/1983
γεηνλνκηθή Γηάηαμε θαη ηα 100 db γηα ηα θέληξα δηαζθεδάζεσο ηνπ άξζξνπ 41),
νξίδνληαη νη πνηλέο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη ζηηο παξαγξάθνπο 1,2,3 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ θαη’ έηνο.
6. Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε γηα µε ηήξεζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο θαηερφκελεο αδείαο
κνπζηθήο [π.ρ. ηνπνζέηεζε ερείσλ εμσηεξηθά, ιεηηνπξγία µε αλνηθηά παξάζπξα
θ.ι.π.] νξίδνληαη νη πνηλέο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη ζηηο παξαγξάθνπο 1,2,3 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ θαη’ έηνο.
7. Ρα αλσηέξσ δηνηθεηηθά πξφζηηκα ζα επηβάιινληαη θαηφπηλ βεβαίσζεο ηεο
παξάβαζεο απφ ηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ελ δπλάκεη απφ ηε Γεκνηηθή
Αζηπλνκία θαη ζα βεβαηψλνληαη απφ ην ηκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο,
σο ν λφκνο νξίδεη.
8. Ζ ηπρφλ θαζπζηέξεζε εμφθιεζεο ησλ πξνζηίκσλ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ
επηβάξπλζή ηνπο κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο.
Άξζξν 18
Κεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο
1. Όιεο νη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο εθδνζείζεο απνθάζεηο πεξί ηεο
ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο - κνπζηθψλ νξγάλσλ ζα ηζρχζνπλ σο έρνπλ ρνξεγεζεί κέρξη
ηελ ιήμε ηνπο.
2. Όιεο αλεμαηξέησο ηνπ ρξφλνπ έθδνζήο ηνπο απνθάζεηο πεξί ηεο ιεηηνπξγίαο
κνπζηθήο - κνπζηθψλ νξγάλσλ ζα δηέπνληαη σο πξνο ηηο θπξψζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξνχζαο.
Άξζξν 19
Έλαξμε Ηζρχνο θαη Γεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο
19.1 Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο έγθξηζήο ηνπ
απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αζελψλ θαη ηεο
δεκνζίεπζεο απηνχ. Ζ ππ. αξηζκ. 169/2016 πξνεγνχκελε Α.Γ.Π. θαηαξγείηαη
φπσο θαη θάζε άιιε απφθαζε φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ αλαθεξνκέλσλ
παχεη λα ηζρχεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ .
19.2
Ν αλσηέξσ θαλνληζκφο ζα δεκνζηεπζεί κία θνξά ζε ηνπηθφ κέζν, ζχκθσλα
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία.
19.3
Γηα ηελ ηήξεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ππεχζπλνη είλαη ε ΔΙ.ΑΠ., νη
αξκφδηεο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, νη επαγγεικαηίεο θαη νη πνιίηεο.
19.4
Ζ ηήξεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ επαθίεηαη ζηελ επζπλεηδεζία ησλ
πνιηηψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επαγγεικαηηψλ
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Γηα φπνην ζέκα δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ , απνθαζίδεη
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ .
Δίλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ
ιφγνη φπσο π.ρ. ηξνπνπνίεζε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ , δεκηνπξγία λέσλ
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θιπ. σο ν λφκνο νξίδεη.

Δπίινγνο
Ζ δηαηήξεζε ηεο πφιεο καο θαζαξήο, ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο
ζνβαξφηεηαο ησλ αηπρεκάησλ, ε απάιεηςε ηεο ερεηηθήο θαη αηκνζθαηξηθήο
ξχπαλζεο, ε δεκηνπξγία ειθπζηηθνχ αλζξσπνθεληξηθνχ πεξηβάιινληνο ζε
αξκνλία κε ην θπζηθφ, ε αλάδεημε πνιχ-ιεηηνπξγηθνχ θαη πνιπζήκαληνπ
δηθηχνπ πεδνδξφκσλ, θαηάιιεινπ γηα αλζξψπηλε επαθή θαη επηθνηλσλία θαη
ηέινο, ε θαιιηέξγεηα ζπλείδεζεο αιιειεγγχεο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ απφιπηνπ
ραξαθηήξα ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν, είλαη βαζηθή
επζχλε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Δίλαη ηαπηφρξνλα θαη ππνρξέσζε φισλ ησλ
πνιηηψλ λα ζπλδξάκνπλ ην έξγν ηνπ Γήκνπ θαη λα ζπκβάιινπλ ελεξγά ζε
θάζε απφπεηξα θαιθίδεπζεο ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο γηα ειεχζεξε ρξήζε ησλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πνπ πξνζβάιιεη ην ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλν
δηθαίσκα γηα ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο.
Πηε ζπλέρεηα ν Ξξφεδξνο πξφηεηλε ηηο εμήο ηξνπνπνηήζεηο:
Πην Θεθάιαην Α ην άξζξν 7.1.1 ην νπνίν αθνξά παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ
πνπ αληηζηνηρεί ζην εκβαδφλ ηνπ 70% ηεο πξνβαιιφκελεο πξφζνςεο ηνπ θαη
βξίζθεηαη απαξαηηήησο ζην ηζφγεην. Λα ζπκπιεξσζεί φηη ζηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο
φπνπ ππάξρεη επηρείξεζε πέξαλ ηνπ Ηζνγείνπ θαη πξνζθνκηζηνχλ ηα απαξαίηεηα
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπληδηνθηεζία, δχλαηαη ε σο άλσ
επηρείξεζε λα θαηαιάβεη θνηλφρξεζην ρψξν αλάινγν κε ην πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ
πξνθεπίνπ πνπ ηεο αλήθεη.
Πην Θεθάιαην Α ην άξζξν 7.2.2.1 ην νπνίν αθνξά ηα φξηα ηνπ παξαρσξνχκελνπ
ρψξνπ. Λα ζπκπιεξσζεί φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε δψλε ειεχζεξεο δηάβαζεο πεδψλ,
πιάηνπο 1,50 κ. ζα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε άδεηα.
Πην Θεθάιαην Α ην άξζξν 7.2.2.2 ην νπνίν αθνξά ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο
πεδνδξνκίνπ φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ. Πηελ εηζήγεζε αλαθέξεηαη φηη ην πιάηνο ηνπ
πεδνδξνκίνπ ζα είλαη άλσ ησλ 2,00 κ. Λα ζπκπιεξσζεί φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην
πιάηνο είλαη απφ 2,00κ. έσο 2,50 κ. ζα ρνξεγείηαη άδεηα γηα νξζίνπο κε πάγθν 30 εθ.,
ρσξίο ηξαπεδνθαζίζκαηα.
Πην Θεθάιαην Β ην άξζξν 16.1 ην νπνίν αθνξά ηελ παξάηαζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο
κνπζηθήο, γηα θαηαζηήκαηα εληφο ησλ νξίσλ ηεο θνηλφηεηαο. Λα γίλεη εηδηθή ξχζκηζε
γηα ηνλ πξνζθπγηθφ ζπλνηθηζκφ, φπνπ γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν, δειαδή απφ ηελ 1ε
Απξηιίνπ έσο ηελ 30ε Πεπηεκβξίνπ ζα ρνξεγείηαη άδεηα κέρξη ηελ 1.00΄ πξσηλή ψξα.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο. Πηε ζπλέρεηα ν Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα
απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Νη θ. Αζαλαζφπνπινο θαη Θσλζηαληηλίδεο απείραλ απφ ηελ ςεθνθνξία.
Ν θ. Θαιακπφθεο Ησάλλεο ςήθηζε Θαηά.
Ζ





Δ.Ξ.Ε., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο:
ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ
ηελ ππ.αξ.31852/18-11-19 εηζήγεζε ηνπ Ρκ. Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
Ρελ ππ.αξ.17/2019 Απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Θνηλφηεηαο Λέαο Σαιθεδφλαο
Ρελ ππ.αξ.19/2019 Απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Θνηλφηεηαο Λέαο Φηιαδέιθεηαο
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
(ΠΔΛΣΔ ΤΠΔΡ, ΔΛΑ ΘΑΣΑ)
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε Λέαο
Θαλνληζηηθήο Α.Γ.Π. ζρεηηθά 1. Κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ησλ
πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ απφ ηδηνθηήηεο παξαθείκελσλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο. 2. Κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο
κνπζηθήο θαη ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ παξάηαζε σξαξίνπ
ρξήζεο κνπζηθήο -κνπζηθψλ νξγάλσλ ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
θαη 3. Κε ηελ θαηάξγεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ππ΄αξηζκ 91/2015 θαη 169/2016
θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Π κε ην σο άλσ πεξηερφκελν απφ ηελ επνκέλε
έγθξηζεο ηεο Λέαο Θαλνληζηηθήο απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο,
ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο Δζφδσλ, πξνηείλνληαο λα πηνζεηεζνχλ απφ
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην νη αιιαγέο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 56/2019
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
…………………………………………………………………………………………………………………………
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Αληηπξφεδξνο έζεζε ην ζέκα σο
εηζάγεηαη κε ηελ αξηζ. 56/2019 απφθαζε ηεο Δ.Ξ.Ε. ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ
Πψκαηνο .


Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ.



Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο, Θ.Ρνκπνχινγινπ,
Ξ.Αζαλαζφπνπινο θαη Π.Αιεθξαγθή (ζχλνιν 4) ππεξςήθηζαλ ηελ ζρεηηθή
εηζήγεζε, πιελ ηεο παξ. 7.1.4 ηνπ Θεθ. Α΄ πνπ αθνξά ηελ θαηά ηελ θξίζε
ηνπ Γεκάξρνπ παξαρψξεζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζηα θαηαζηήκαηα
αληηζηνηρνχληνο ζην εκβαδφλ ηνπ 30% ηεο πξνβαιιφκελεο πξφζνςεο απηψλ,
ηελ νπνία θαη θαηαςεθίδνπλ.

Α.Βαζηιφπνπινο, Δ.Ξαπαινπθά, Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο,
Γ.Δκκαλνπήι, Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα, Α.Θσλζηαληηλίδεο θαη Α.Γνχιαο
(ζχλνιν 10).

 Απφ ηελ ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ ζρεηηθή ςεθνθνξία απνπζίαδε ν
Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θ. Ι.Γεσξγακιήο, ιφγσ θσιχκαηνο (άξζξν 99 ηνπ Γ.&
Θ.Θψδηθα).
Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ αξηζ. 56/2019 απφθαζε-εηζήγεζε
ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο, , φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη:




Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 παξ. 1 θαη 73 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»)
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 2 ηνπ Λ. 3463/06 (Γ.&Θ.Θψδηθαο)
Ρελ ππ.αξ.31852/18-11-19 εηζήγεζε ηνπ Ρκ. Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο
Ξεξηνπζίαο
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Ρελ ππ.αξ.17/2019 Απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Θνηλφηεηαο Λέαο Σαιθεδφλαο
Ρελ ππ.αξ.19/2019 Απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Θνηλφηεηαο Λέαο Φηιαδέιθεηαο

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
(19 ΤΠΔΡ-10 ΘΑΣΑ) σο πξνο ην ζύλνιν ηεο θαλνληζηηθήο
πιελ ηνπ άξζξνπ 7.1.4 (15 ΤΠΔΡ-14 ΘΑΣΑ)

Δγθξίλεη [πιελ ηεο παξ. 7.1.4 ηνπ Θεθ. Α΄ πνπ αθνξά ηελ θαηά ηελ θξίζε ηνπ
Γεκάξρνπ παξαρψξεζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζηα θαηαζηήκαηα αληηζηνηρνχληνο ζην
εκβαδφλ ηνπ 30% ηεο πξνβαιιφκελεο πξφζνςεο απηψλ πνπ απνξξίπηεηαη
δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ δηελεξγεζείζα ςεθνθνξία δελ ζπγθέληξσζε ηελ
απαηηνχκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 2 ηνπ Λ. 3463/06 απφιπηε
πιεηνςεθία επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (17
ςήθνπο)] γηα ηνπο ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζεο αλαθεξφκελνπο ιφγνπο ηε ιήςε λέαο
ηνπηθήο θαλνληζηηθήο απφθαζεο Γ.Π. πεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη ησλ
πξνυπνζέζεσλ
ρξήζεο
θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ
γηα
ηελ
ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ απφ ηδηνθηήηεο παξαθείκελσλ θαηαζηεκάησλ αθελφο θαη
ρνξήγεζεο αδείαο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ θαζψο θαη
πεξί ηεο παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο απηψλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ αθεηέξνπ,
βάζεη ηεο αξηζ. 56/2019 απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσή, ε
νπνία έρεη σο εμήο:

ΓΖΚΝΠ
ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α΄
Α.ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ
(ΘΑΡΑΙΖΤΖ ΡΟΑΞΔΕΝΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ)

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β΄
Β.ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΚΝΠΗΘΖΠ ΘΑΗ ΚΝΠΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ
ΘΑΗ ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΡΝ ΥΟΑΟΗΝ Θ..Δ.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α΄
Θαλνληζκφο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
(Αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο)
Άξζξν 1.

Δηζαγσγή

Ζ ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ε αλάπηπμε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζηηο επλντθέο θαηξηθέο
ζπλζήθεο πνπ εμαζθαιίδεη ην κεζνγεηαθφ θιίκα, είλαη έλα ζεηηθφ γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηεο πφιεο ζηνηρείν.
Δμππεξεηεί ην θνηλφ, απμάλεη ηηο δπλαηφηεηεο λα αληηιεθζεί θαλείο ην ρψξν,
δηεπξχλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, δίλεη δσληάληα ζηελ πφιε
θαη πινπξαιηζκφ ζηηο παξερφκελεο εμππεξεηήζεηο. Πε θακία πεξίπησζε φκσο
δελ πξέπεη ε δξαζηεξηφηεηα απηή λα ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ
θαηνίθσλ ζηεξψληαο ηνπο δσηηθφ ρψξν, λα ελνριεί ηελ εηθφλα ηεο πφιεο κε
απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη εθηεηακέλεο θαηαιήςεηο, λα παξεκπνδίδεη ηελ
πξνζηαζία ηεο πφιεο δπζρεξαίλνληαο ηελ θίλεζε νρεκάησλ δηάζσζεο. Γηα
ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηηο δχν απηέο δηαζηάζεηο ηεο
αλάπηπμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ελνπνηεκέλν Γήκν Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ «κέηξνπ» πνπ έρεη
ηα ηειεπηαία ρξφληα απνιεζζεί, θαηαξηίδεηαη ν θαλνληζκφο πνπ αθνινπζεί.
Κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηεη ν θαλνληζκφο ξπζκίδνληαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί,
θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ απφ ηνλ
Γήκν άδεηεο αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο
πφιεο.
Άξζξν 2.

Αληηθείκελν ηνπ Θαλνληζκνχ

Ν παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν:
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

Ρε ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη
ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδφλαο (πιαηεηψλ , πεδνδξνκίσλ , πεδνδξφκσλ θαη ινηπψλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ)
Ρε ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (πιαηεηψλ , πεδνδξνκίσλ ,
πεδνδξφκσλ θαη ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ) ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεzνθαζηζκάησλ ζε
ηκήκαηα ε κέξε απηψλ
Ρελ αζθάιεηα , πξνζηαζία θαη άλεζε ηεο θίλεζεο ησλ πεδψλ , ρσξίο εκπφδηα
ζε φιε ηελ επηθάλεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ηε ρξήζε ηνπο απφ
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
Ρελ βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο εηθφλαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ
Ρελ ειεχζεξε , άκεζε θαη ζπλερή δηάζεζε θαη απφιαπζε ησλ θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ απφ ην θνηλφ
Ρελ ελδπλάκσζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο κε ηελ νξγαλσκέλε παξνπζίαζε ησλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ

Άξζξν 3.

Πθνπφο θαη Πηφρνη ηνπ Θαλνληζκνχ

Πθνπφο ηεο θαλνληζηηθήο Ξξάμεο είλαη ε θαζηέξσζε ελφο πιαηζίνπ αξρψλ θαη
θαλφλσλ πνπ ζα δηέπνπλ ηελ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκεκάησλ ησλ πάζεο
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θχζεσο πιαηεηψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο –
Λέαο Σαιθεδφλαο γηα ηε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ
Ρν θαζνξηδφκελν πιαίζην απνζθνπεί:
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Πηε δηαζθάιηζε επρεξψλ θαη αζθαιψλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο γηα ηνπο
πεδνχο, νη νπνίεο ζπλάδνπλ κε ην πλεχκα ησλ λέσλ πξνηχπσλ αζηηθήο
αλάπηπμεο θαη ζηε ξχζκηζε ησλ ρξήζεσλ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ
Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε φζν ην
δπλαηφλ θαιχηεξε δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ.
Πηελ νπζηαζηηθή πξνάζπηζε ησλ ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη
ζηελ άξζε θάζε ππνςίαο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ επάισησλ νκάδσλ, κε
ηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (Α.Κ.Δ.Α.).
Πηελ επρεξή πξνζπέιαζε θαη ηξνθνδνζία ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ,
ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ινηπψλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ
πξφιεςε θηλδχλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ αλεμέιεγθηε ελαπφζεζε
αληηθεηκέλσλ ζε νδνχο, πεδνδξφκηα θ.ιπ.
Πηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κέξνο ή ηκήκαηα ησλ
θνηλνρξήζησλ πιαηεηψλ, πεδνδξνκίσλ θαη πεδνδξφκσλ ησλ Γεκνηηθψλ
Θνηλνηήησλ εηδηθά θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο γηαηελ ηζνξξνπεκέλε
νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζή ηνπο απφ ην Γήκν.
Πηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ηελ
αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηεο πφιεο, αιιά θαη ζηελ αηζζεηηθή πξνζηαζία
θαη βειηίσζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
Πηελ αλάδεημε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη εκπνξηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιαηεηψλ θαη
πεδνδξνκεκέλσλ πεξηνρψλ, κε παξάιιειε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζε κέξνο ή ηκήκαηα απηψλ.
Πηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
δεκνηψλ θαη ησλ θηινμελνχκελσλ ζηελ πφιε καο πνιηηψλ.
Πηελ παξάιιειε θαη αλεκπφδηζηε ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απφ
φινπο ηνπο πνιίηεο
Πηελ πξνζηαζία ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηεο θχηεπζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ
ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ .
Πηελ αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ
Πηελ πξνζηαζία ηεο θαηνηθίαο θαη ηεο πνηθηιίαο φισλ ησλ θαηά πεξίπησζε
επηηξεπνκέλσλ ρξήζεσλ θπξίσο ζηα ηζφγεηα ησλ θηεξίσλ
Νη φξνη, νη έλλνηεο νη θαλφλεο θαη νη ππνρξεψζεηο θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζα
ζπκβάινπλ ζηνλ πγηή αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηψλ νη νπνίνη ζα
θαηαιακβάλνπλ απηνχο κφλν θαηφπηλ αηηήζεψο ησλ θαη εγθξίζεσο απηψλ θαη
ππφ ηε βαζηθή πξνυπφζεζε πξνθαηαβνιήο ησλ ηειψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ
ηνπ Γήκνπ πνπ ζα νξίδνληαη θάζε νηθνλνκηθφ έηνο κε απφθαζε Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ γηα θάζε επφκελν έηνο θαη φπσο θαησηέξσ ζηελ παξνχζα
νξίδεηαη.

Άξζξν 4.

Λνκηθφ Ξιαίζην

4.1

Ν παξψλ Θαλνληζκφο απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη
εθηειεζηφ ραξαθηήξα θαη ηζρχ νπζηαζηηθνχ ηππηθνχ λφκνπ θαη εθδίδεηαη βάζεη
ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ :
4.1.1 Ρνπ Λ.3852/10 (ΦΔΘ87/Α/7-6-10) «λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» , σο ζήκεξα
ηζρχεη.
4.1.1.2 Ρνπ Λ.4555/18 σο ηζρχεη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
4.1.2 Ρνπ 3463/06 (ΦΔΘ114/Α/8-6-06) πεξί θψδηθα Γήκσλ Θαη Θνηλνηήησλ σο
ζήκεξα ηζρχεη
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4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14
4.1.15
4.2
4.2.1
4.2.2
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Ρνπ Αζηηθνχ Θψδηθα (άξζξα 969 & 970) Γηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν πνπ λα κελ αλαηξείηαη ε θνηλή ρξήζε θαη
λα πξνάγεηαη ε θνηλή σθέιεηα
Ρνπ ΒΓ 24-9/20-10-1958 «πεξί θσδηθνπνίεζεο σο εληαίν θείκελν λφκνπ ησλ
ηζρπνπζψλ πεξί πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ.
Ρνπ Λ.1080/80 (ΦΔΘ 246/Α/1980) πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο
δηαηάμεσλ ηηλψλ ηεο πεξί πξνζφδσλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο
Απηνδηνηθήζεσο λνκνζεζίαο θαη άιισλ ηηλψλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ θαη
εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 3 «ηέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ πιαηεηψλ θαη ινηπψλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ» θαη φπσο νη δηαηάμεηο απηέο ζήκεξα ηζρχνπλ
Ρνπ θηεξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ (αξ. 3046/304/30-1/3-2-1989 ΦΔΘ 59Γ)
Ρνπ Λ.4067/12 (ΛΝΘ) θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 20 & 26 απηνχ
Ρσλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ΑΚΔΑ ζε θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία ησλ πεδψλ (αξ.
απνθ. 52907/09 ΦΔΘ 2621Β/31-12-09)
Ρνπ Νξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο Σαιθεδφλαο
Α Α1/8577/1983(ΦΔΘ Β 526)
Ξ. Γηάηαγκα πεξί πξνζθπγηθνχ νηθηζκνχ ΦΔΘ 467Γ 18/6/2001
Λ.2946/01 σο ηζρχεη
Λ.1650/86
Λ.4442/16 θαη Λ.4483/17
KYA νηθ. 16228/17.05.2017 (ΦΔΘ 1723/18.05.2017 ηεχρνο Β')
Ζ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ
θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο , είλαη δπλαηή , εθφζνλ γηα ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ρψξν :
Γελ ππάξρεη ζρεηηθφο πεξηνξηζκφο απφ πνιενδνκηθέο ε άιιεο ξπζκίζεηο
Γελ έρεη εθδνζεί απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηελ νπνία γηα
εηδηθνχο ιφγνπο δελ επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ

4.3 Γηα εηδηθνχο ιφγνπο θαη θαηφπηλ κειέηεο κπνξεί λα εγθξίλεηαη θαλνληζηηθή πξάμε
πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλν θνηλφρξεζην ρψξν. Πηελ πεξίπησζε απηή ε
ρσξνζέηεζε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ν επηηξεπφκελνο εμνπιηζκφο
ελαξκνλίδεηαη κε ηε αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε θαη ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.

Άξζξν 5.
5.1
5.2.

5.3

Γηεπθξηληζηηθνί Όξνη θαη έλλνηεο

Θνηλφρξεζηνο ρψξνο, ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, λνείηαη ν θνηλήο ρξήζεο
ειεχζεξνο ρψξνο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ή
έρεη ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε κε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν
Ρέινο είλαη ε ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη ζην Γήκν εηο βάξνο
απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, δηαξθψο ή πξφζθαηξα, ηηο πιαηείεο, ηα πάξθα, ηηο
νδνχο, ηα πεδνδξφκηα, ηνπο πεδφδξνκνπο θαη ελ γέλεη ηνπο θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο. Έρεη αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα (ΠΡε 140/89, Γη.Γηθ. 1990 ζει. 1228)
θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεληθψλ ή Αλεηδίθεπησλ Δζφδσλ.
Άδεηεο Σξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ είλαη νη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο
παξαρψξεζεο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε ηδηψηε, πνπ ππφθεηληαη ζε
αλάθιεζε ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ θαη ησλ
Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.
1080/80, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα.
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5.4

5.5

5.6
5.7
5.8

5.9

5.10

5.11

5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17

Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ εηδηθά γηα θαηαζηήκαηα
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη εκπνξηθά πξνυπνζέηεη ηελ λφκηκε
ιεηηνπξγία απηψλ.
Αλάθιεζε άδεηαο είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε θχξσζεο κε ηελ νπνία αίξεηαη ε
ηζρχο κηαο άιιεο δηνηθεηηθήο πξάμεο θαη απνζθνπεί φρη κφλν ζηελ πνηληθή
ηηκσξία ηνπ αδηθήκαηνο, αιιά ζηε ζπκκφξθσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ηηο
ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
Απζαίξεηε ρξήζε ζεσξείηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Αξκνδίνπ Νξγάλνπ (Πη Δ 766/87 Λν Β 1990 ζει.
739). Απζαίξεηε, επίζεο, ζεσξείηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαηά
παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγεζείζαο αδείαο, είηε απηνί αθνξνχλ ην είδνο
ηεο ρξήζεο θαη ηε ζέζε ή έθηαζε ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ, είηε ηε
δηάξθεηα ηεο αδείαο (άξζξν 13 παξ. 15 εδάθην α' Β Γ 24/9-20/10/58, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 1080/1980, σο ηζρχεη)
Γξφκνο είλαη ε θνηλφρξεζηε έθηαζε, πνπ εμππεξεηεί θπξίσο ηηο αλάγθεο
θπθινθνξίαο.
Ξεδνδξφκην ζεσξείηαη ην ππεξπςσκέλν, ή κε άιιν ηξφπν δηαρσξηδφκελν,
ηκήκα ηεο νδνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα πεδνχο.
Ξεδφδξνκνο λνείηαη ε νδφο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο
πεδνχο, θαζψο θαη γηα ηελ είζνδν - έμνδν νρεκάησλ πξνο θαη απφ ηνπο
ηδησηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ησλ παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ, σο θαη γηα ηα
νρήκαηα εθνδηαζκνχ ή ηξνθνδνζίαο (ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο) ή ηα νρήκαηα
έθηαθηεο αλάγθεο.
Δκπφδηα
ζεσξνχληαη
γεληθφηεξα
ν
αζηηθφο,
νδηθφο
θαη
εκπνξηθφο/επαγγεικαηηθφο εμνπιηζκφο ήηνη: δέλδξα, ζηχινη (θσηηζκνχ,
ειεθηξνδφηεζεο,
ερεηηθήο
ζήκαλζεο
ζηνπο
ζεκαηνδφηεο
θηι.),
θαξηνηειέθσλα, ηαρπδξνκηθέο ζπξίδεο, ππαίζξηνη θαηαλεκεηέο ηειεθσληθψλ
δηθηχσλ (kvo=kafao) ή ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο δηθηχσλ θνηλήο σθειείαο,
θξνπλνί, δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ή εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε
δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, θνπβνχθιηα θηι.
Δπαγγεικαηηθφο /Δκπνξηθφο εμνπιηζκφο ζεσξνχληαη ηα θάζε κνξθήο
ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά θηλεηά ζηνηρεία (ηξαπεδνθαζίζκαηα, νκπξέιεο,
ζθίαζηξα, πξνζήθεο, πάγθνη, εκπνξεχκαηα θαη κεραλήκαηα) πνπ
εμππεξεηνχλ ηελ πειαηεία θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ.
Αζηηθφο εμνπιηζκφο είλαη φ,ηη εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, φπσο θάδνη
απνξξηκκάησλ, θνισλάθηα, δψλεο πξάζηλνπ, πδάηηλα ζηνηρεία (πρ.
ζηληξηβάληα), θηγθιηδψκαηα, παγθάθηα, πεδνχιηα, θσηηζηηθά.

Νδηθφο εμνπιηζκφο είλαη φ,ηη εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ νδψλ θαη ηεο
θπθινθνξίαο, φπσο θαλνζηάηεο, πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ζεκαηνδφηεο θ.η.ι..
Θαηάζηεκα είλαη ν απηνηειήο ρψξνο φπνπ ιεηηνπξγεί θάζε θχζεσο εκπνξηθή,
ή παξνρήο ππεξεζηψλ επηρείξεζε θαη, ελ πξνθεηκέλσ, κφλν ζηνλ ηζφγεην
ρψξν.
Θαηνηθία είλαη ν απηνηειήο ρψξνο φπνπ θαηνηθνχλ άηνκα.
Ξνδειαηφδξνκνοείλαη ε νδφο, ή ηκήκα ηεο νδνχ απνθιεηζηηθήο θπθινθνξίαο
πνδειάησλ.
Όρεκα είλαη ην κεραλνθίλεην κέζν , ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε
κεηαθνξά πξνζψπσλ, ή πξαγκάησλ.
Πηάζκεπζε είλαη ε αθηλεζία ηνπ νρήκαηνο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ήηνη: α) ηεο
αλάγθεο λα απνθχγεη ηε ζχγθξνπζε κε άιιν φρεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ
νδφ ή ηελ ζχγθξνπζε κε εκπφδην, β) ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ηνπο
θαλνληζκνχο θπθινθνξίαο, εθφζνλ ε ρξνληθή πεξίνδνο αθηλεηνπνίεζεο ηνπ
νρήκαηνο δελ ππεξβαίλεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν, γ) ηεο επηβίβαζεο ή
απνβίβαζεο επηβαηψλ θαη ηεο θνξηνεθθφξησζεο πξαγκάησλ.
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Πηάζε είλαη ε αθηλεζία ηνπ νρήκαηνο επί ρξφλν απαηηνχκελν γηα ηελ
επηβίβαζε ή απνβίβαζε επηβαηψλ ή θνξηνεθθφξησζε πξαγκάησλ.

Άξζξν 6.

Αξκνδηφηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξκφδηεο είλαη:
6.1
6.2
6.3

6.4

Ζ Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ , γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο
θαηάιεςεο Θνηλφρξεζηνπ Σψξνπ.
Ζ Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ , πνπ γλσκνδνηεί γηα ηε ρνξήγεζε ή κε,
ηεο Άδεηαο Θαηάιεςεο Θνηλνρξήζηνπ Σψξνπ.
Ζ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο , πνπ επηιχεη θάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη απφ
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ θαη παξαπέκπεη ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαδηαηχπσζε θαη ζπκπιήξσζε,
ή ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Ζ Γεκνηηθή & ε Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΙ.ΑΠ.) βάζεη ηεο θείκελεο Λνκνζεζίαο

Άξζξν 7.

Ξαξαρψξεζε Σξήζεο Θνηλφρξεζησλ Σψξσλ

Θαη’ αξρήλ είλαη γεληθά αληηιεπηφ θαη ζαθέο φηη δελ επηηξέπεηαη ζε θακία
πεξίπησζε ε θαηάιεςε θαη ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ θαλέλα
(νξγαληζκφ, ζχιινγν, ηδηψηε θιπ.) γηα νηαδήπνηε ρξήζε ρσξίο πξνεγνχκελε
άδεηα απφ ηνλ Γήκν.
7.1

Θαζνξηζκφο ηνπ εκβαδνχ ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ
αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ.

7.1.1 Πε θάζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο
πνπ αληηζηνηρεί ζην εκβαδφλ ηνπ 70% ηεο πξνβαιιφκελεο πξφζνςεο ηνπ θαη
βξίζθεηαη απαξαηηήησο ζην ηζφγεην. Πηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη επηρείξεζε
πέξαλ ηνπ Ηζνγείνπ θαη πξνζθνκηζηνχλ ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ
απνδεηθλχνπλ ηε ζπληδηνθηεζία, δχλαηαη ε σο άλσ επηρείξεζε λα θαηαιάβεη
θνηλφρξεζην ρψξν αλάινγν κε ην πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ πξνθεπίνπ πνπ ηεο αλήθεη.
7.1.2

7.1.3
7.1.4

Ρν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ απηνχ ππνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ην κήθνο ηεο
θπξίαο φςεο (εμαηξνχληαη ηπρφλ κάληξεο, πξνζζήθεο κηθξψλ θηηζκάησλ, θιπ)
επί ην χςνο ηνπ θαηαζηήκαηνο, πνπ κεηξηέηαη απφ ην έδαθνο (απφ ην
ςειφηεξν ζεκείν ηνπ εδάθνπο ζηελ φςε, αλ ην έδαθνο είλαη ππφ θιίζε)
κέρξη ην θαηψηεξν ζεκείν ηεο πιάθαο ηεο ππεξθείκελεο ηδηνθηεζίαο.
Ρν 70% ηνπ εκβαδνχ απηνχ πξνβάιιεηαη ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν θαη έηζη
θαζνξίδεηαη ν ρψξνο πνπ κπνξεί λα θαηαιάβεη ην θαηάζηεκα γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ηνπ.
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε φςε βξίζθεηαη ζε απφηκεζε, ηφηε ν παξαρσξνχκελνο
ρψξνο νξίδεηαη απφ ηελ νξζή πξνβνιή ησλ νξίσλ ηεο φςεο (θάζεηα δειαδή)
πξνο ηνλ άμνλα ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν δξφκνπο ππφ γσλία. Ν ρψξνο πξνο
θαηάιεςε παξαρσξείηαη ζε κία απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ θαηαζηήκαηνο.

7.2

Νξηνζέηεζε ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ

7.2.1

Γεληθά

7.2.1.1 Ζ επηθάλεηα ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ ζα είλαη εληαία ή θαη ηκεκαηηθή ή
παξάπιεπξε εάλ ππάξρνπλ δνκεκέλα εκπφδηα ή ειεχζεξνη ρψξνη αξθεί λα
κελ εκπνδίδεηαη ε ειεχζεξε δηέιεπζε ησλ πεδψλ,φπσο ζηνλ πεδφδξνκν ηεο
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νδνχ Πάξδεσλ θαη ζηε πιαηεία Δι. Βεληδέινπ ή φπνπ αιινχ πξνθχπηεη ε
αλάγθε.
7.2.1.2 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ πξνο φθεινο ησλ
θαηαζηεκαηαξρψλ θαη δελ επηηξέπεηαη θακία παξέκβαζε, πνπ λα εκπνδίδεη
ηελ απξφζθνπηε θαη ειεχζεξε ρξήζε ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, πνπ έρεη
εγθαηαζηήζεη ν Γήκνο
7.2.1.3 Ηδηαίηεξα ζε ρψξνπο ζηάζεο, πνπ ππάξρνπλ πεδνχιηα, θαζηζηηθά, παγθάθηα
θιπ, ε απφζηαζε κπξνζηά απφ ην θαζηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη 2,20 κ (0,70 κ
ρψξνο γηα ηα πφδηα ηνπ θαζήκελνπ ζπλ 1,50 κ γηα ηε δψλε ηεο ειεχζεξεο
δηάβαζεο πεδνχ).
7.2.1.4 Γελ ζα πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα εκπνδίδεηαη ε αλάδεημε θαη πξνβνιή
ησλ κλεκείσλ ηνπ Γήκνπ.
7.2.2

Ξεδνδξφκηα

7.2.2.1 Πηα πεδνδξφκηα ηα φξηα ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ ζα απέρνπλ 1,50 κ απφ
νπνηνδήπνηε εκπφδην, ή ζηνηρείν αζηηθνχ ή νδηθνχ εμνπιηζκνχ, έηζη ψζηε λα
δεκηνπξγείηαη ε δψλε ειεχζεξεο δηάβαζεο πεδνχ, πιάηνπο 1,50 κ (θαη ειεχζεξνπ
χςνπο 2,20 κ), φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Πε θάζε πεξίπησζε ε
δψλε ειεχζεξεο δηάβαζεο πεδψλ, πιάηνπο 1,50 κ. ζα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε άδεηα.
7.2.2.2 Γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ,
ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα είλαη άλσ ησλ 2,00κ.. Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην
πιάηνο είλαη απφ 2,00κ. έσο 2,50 κ. ζα ρνξεγείηαη άδεηα γηα νξζίνπο κε πάγθν 30 εθ.,
ρσξίο ηξαπεδνθαζίζκαηα. Πε πεξίπησζε πνπ ην πιάηνο είλαη κηθξφηεξν δελ ζα
ρνξεγείηαη θακηά άδεηα, γηα λα ππάξρεη αζθαιήο δηέιεπζε ησλ πεδψλ & θπξίσο
ακαμηδίσλ ΑΚΔΑ θιπ.
7.2.2.3 Πηα πθηζηάκελα πεδνδξφκηα κε κηθξφηεξν πιάηνο ηνπ 1,50κ, ε δψλε
δηέιεπζεο πεδψλ θαηαιακβάλεη φιν ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη δελ επηηξέπεηαη ε
εγθαηάζηαζε ή δηαηήξεζε νπνηνπδήπνηε εκπνδίνπ.
7.2.2.4 Νη πξνεμνρέο ζηηο γσλίεο ησλ πεδνδξνκίσλ δελ πξνζκεηξνχληαη ζην πιάηνο
ηνπ πεδνδξνκίνπ επεηδή θαηαζθεπάζηεθαλ κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ησλ πεδψλ
,πνπ δηαζρίδνπλ ην δξφκν θαη ηελ απνηξνπή ζηάζεο / ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζηηο
γσλίεο.
7.2.2.5 Όπνπ ππάξρεη αζηηθφο εμνπιηζκφο, παξηέξηα, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ,
πνδειαηφδξνκνο θιπ, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ππνινγίδεηαη σο ε απφζηαζε
κεηαμχ ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο ΟΓ (ή ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο ΝΓ αλ απηή
ζπκπίπηεη κε ηελ ξπκνηνκηθή) ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηεο λνεηήο γξακκήο ησλ
αλσηέξσ.
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7.2.3

Ξεδφδξνκνη

7.2.3.1 Πηνπο πεδφδξνκνπο ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο ζα νξίδεηαη έηζη ψζηε λα
παξακέλεη ειεχζεξε απφ θάζε είδνπο εκπφδηα δψλε 3,50κ ηνπιάρηζηνλ, γηα
ηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ επηηξεπνκέλσλ νρεκάησλ , εθφζνλ απηφ
είλαη εθηθηφ θαη δελ παξεκβάιινληαη θπζηθά εκπφδηα ή δηακνξθψζεηο .
7.2.3.2 Πηα θαηαζηήκαηα, πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηνπο πεδφδξνκνπο, ε άδεηα ζα δίδεηαη
αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ ηνπ
πεδφδξνκνπ, δειαδή ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, ε
νκαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ, ε θίλεζε ησλ επηηξεπνκέλσλ νρεκάησλ, ν
αζηηθφο εμνπιηζκφο, ε γεληθή αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ.
7.2.3.3 Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ζα εμεηάδεηαη ρσξηζηά γηα θάζε θαηάζηεκα απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.
7.2.4

Ξιαηείεο θαη ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη

7.2.4.1 Αλ παξεκβάιιεηαη δξφκνο κεηαμχ ηνπ πξνο δηάζεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη
ηνπ θαηαζηήκαηνο, ην νπνίν δελ έρεη ηθαλνπνηεηηθφ ρψξν γηα ηελ αλάπηπμε
ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηελ πξφζνςε ηνπ, ηφηε ηνπ παξαρσξείηαη
θνηλφρξεζηνο ρψξνο απέλαληη, πνπ ζα ηεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο απηνχ
ηνπ θαλνληζκνχ.
7.2.4.2 Απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζε
θαηαζηήκαηα πνπ δελ έρνπλ πξφζνςε ζε πιαηεία. Ζ ρξήζε ζα δηαηίζεηαη
ζηνπο εθκεηαιιεπηέο ησλ πεξί απηήλ θαηαζηήκαηα, εθφζνλ απηά
πξνβάιινληαη ζηελ πιαηεία, σο πιαηεία λννχκελεο ηεο επηθάλεηαο πνπ ιφγσ
ζέζεσο θαη ηξφπνπ θαηαζθεπήο ηεο είλαη πξννξηζκέλε γηα θπθινθνξία θαη
παξακνλή ηνπ θνηλνχ γηα αλάπαπια.
7.2.5

Ξαξαθείκελεο / Όκνξεο Ηδηνθηεζίεο

7.2.5.1 Γίλεηαη ην δηθαίσκα ζηνλ θαηαζηεκαηάξρε λα αλαπηχμεη ηξαπεδνθαζίζκαηα
κπξνζηά απφ φκνξε ηδηνθηεζία, ππφ ηνλ φξν φηη νη ηδηνθηήηεο ησλ σο άλσ
φκνξσλ ηδηνθηεζηψλ, είηε δελ έρνπλ αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο,
είηε έρνπλ πξνεγνπκέλσο επηηξέςεη ηελ παξαρψξεζε θαη ηε ρξήζε ηνπ, κε
γξαπηή ππεχζπλε δήισζή ηνπο, ζε παξαθείκελν θαηάζηεκα.
7.2.5.2 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ κπξνζηά απφ ηελ είζνδν
θαηνηθίαο ή πνιπθαηνηθίαο ζε ρψξν ίζν κε ην εχξνο ηεο εηζφδνπ.
7.3

Θαζνξηζκφο Δηδηθψλ Ξεξηπηψζεσλ Θνηλνρξήζησλ Σψξσλ.

7.3.1
7.3.2
7.3.3

Ξεδφδξνκνο Πάξδεσλ
Ξιαηεία Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ
Ν παξαρσξνχκελνο πξνο ρξήζε θνηλφρξεζηνο ρψξνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε
γλσκνδφηεζε ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ βάζεη ησλ
δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη
ηελ αηζζεηηθή θάζε πιαηείαο μερσξηζηά, ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη εγθξίλεηαη
απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Ζ άδεηα , ε ιεηηνπξγία θαη ε ρξήζε ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο εληφο ηνπ πξνζθπγηθνχ νηθηζκνχ πξέπεη λα πιεξνί ηηο
δηαηάμεηο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνπο θαλφλεο ηνπ ΞΓ (ΦΔΘ 467Γ
18/6/2001)
Ν παξαρσξνχκελνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο, νξηνζεηείηαη κε δηαθξηηή γξακκή κε
ζπλεξγαζία ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.

7.3.4

7.3.5

37

ΑΔΑ: Ψ41Υ46ΜΩ0Ι-ΜΞ9

7.3.6

Θάζε θαηάιεςε εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ ζεσξείηαη
απζαίξεηε θαη ηελ επζχλε θέξεη ν ππεχζπλνο ηνπ θαηαζηήκαηνο
7.3.7. Γελ επηηξέπεηαη ην πάξθηλγθ απηνθηλήησλ θαη κεραλψλ ζε φιεο ηηο πιαηείεο θαη
ησλ δχν Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ θαη κε επζχλε ησλ παξνδίσλ θαηαζηεκάησλ
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ ρψξσλ απηψλ.

Άξζξν 8.
Δμνπιηζκφο θαη ιεηηνπξγία ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ
γηα ηελ θαηάιεςε απφ ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ
8.1

Πηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν ε θαηάιεςε ζπλίζηαηαη κφλν απφ ηα εμήο
ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ:
8.1.1 Ρξαπεδνθαζίζκαηα
8.1.2 Ξηλαθίδα (stand) κε ηνλ ηηκνθαηάινγν/κελνχ/ πξνζθνξέο ηνπ θαηαζηήκαηνο
8.1.3 Θηλεηά ζηνηρεία ζθίαζεο θαη πξνζηαζίαο απφ ηε βξνρή πνπ δηαθξίλνληαη ζε
νκπξέιεο θαη ηέληεο.
8.1.3.1 Ζ κέγηζηε επηθάλεηα πνπ κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ νη νκπξέιεο κπνξεί λα είλαη
ίζε κε ηελ επηθάλεηα ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Νη
νκπξέιεο ζα είλαη κε θηλεηφ θεληξηθφ ζηήξηγκα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
δπλαηφηεηα απνκάθξπλζήο ηνπο φηαλ απηφ απαηηείηαη θαη ζα ηνπνζεηνχληαη
κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ εκπνδίδνληαη νη είζνδνη ησλ θηηξίσλ θαη ε
αλάπηπμε ησλ δέληξσλ.
8.1.3.2 Ζ ηνπνζέηεζε ηεληψλ, ζηελ φςε ηνπ θηεξίνπ, ζα είλαη ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ
3 κ απφ ην έδαθνο θαη ρσξίο θαηαθφξπθα ζηνηρεία. Νη ηέληεο απηέο δελ ζα
ππεξβαίλνπλ ην 20% ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ
(Απφθαζε α.π. 52716/20-11-01 ηνπ ΞΔΣΥΓΔ) θαη δελ ζα έρνπλ
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα.
8.2
Ζ δηάηαμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ επί ηνπ παξαρσξνχκελνπ
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη δηάδξνκνη γηα
ηελ απξφζθνπηε θίλεζε ησλ επηζθεπηψλ, πνπ ζα πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά
σο θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ .
8.3
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δαξληηληέξσλ θαη εηδηθψλ δηαρσξηζηηθψλ
πιαηζίσλ απφ ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε
δεκηνπξγία πεξηραξαθσκέλσλ πεξηνρψλ κεηαηξέπνληαο ηνλ θνηλφρξεζην
ρψξν ζε ηδησηηθφ.

8.4

8.5

8.6
8.7

Πηνπο παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε κφληκε
θαηαζθεπή (φπσο ππνζηπιψκαηα, δάπεδα, μχιηλεο πέξγθνιεο, θσηηζηηθνί
ζηχινη, θ.ιπ., θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ππαίζξησλ κπαξ, ληνπιαπηψλ,
θιηκαηηζηηθψλ, ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, απηφκαησλ πσιεηψλ θ.ιπ.), ή
παξέκβαζε /επέκβαζε ζηελ ππνδνκή ηνπο, θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε
παθησκέλσλ ζην έδαθνο ηξαπεδηψλ, πάγθσλ ζεξβηξίζκαηνο, θαζηζκάησλ θαη
άιισλ αληηθεηκέλσλ.
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ηνπνζέηεζε παληφο είδνπο εκπνξεπκάησλ, ή άιισλ
αληηθεηκέλσλ (ηειάξα, θηβψηηα, θηάιεο πγξαεξίνπ, ζηδεξνθαηαζθεπέο, θιπ)
έμσ απφ νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ρψξνπο ησλ θεληξηθψλ
πιαηεηψλ.
Ζ παξαρψξεζε ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ππαίζξηα ιεηηνπξγία ησλ
θαηαζηεκάησλ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ.
Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ
εμνπιηζκνχ.
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8.8

Απαγνξεχεηαη απνιχησο ε ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πάζεο θχζεσο
επί ησλ πιαηεηψλ θαη ησλ πεδνδξφκσλ φπσο θαη ζε θάζε θνηλφρξεζην ρψξν.
Πε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κε κε επαξθή θσηηζκφ έρεη δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο
λα ηνπνζεηήζεη θσηηζηηθά ζψκαηα, κε αίηεζή ηνπ ζην Γήκν ε νπνία
εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο ηεο Εσήο θαη επηβιέπεηαη απφ ηελ
Ρερληθή πεξεζία .
8.9
Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη ε ρξήζε πάζεο θχζεσο κεγαθσληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, νχηε δηαθεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ νηαζδήπνηε κνξθήο θαη
είδνπο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Νη ερεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη
ηνπνζεηεκέλεο εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο (γεηνλνκηθή Γηάηαμε Γ.
Α5/3010/85).
8.10
Νη θαηαζηεκαηάξρεο θέξνπλ νη ίδηνη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ
απζαίξεηε θαηάιεςε ρψξνπ απφ πειάηεο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο , δειαδή
πέξαλ εθείλνπ γηα ηνλ νπνίν έρεη παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα ρξήζεο κε
ζρεηηθή άδεηα ηνπ Γεκάξρνπ σο θαη γηα δηαθνξεηηθή ρξήζε απηψλ.
8.11
Απαγνξεχεηαη ε θαηαζηξνθή, θζνξά, θιάδεκα ε θνπή δέλδξσλ, θπηψλ,
ινπινπδηψλ θαη γεληθά πξαζίλνπ πνπ βξίζθεηαη ζε πιαηείεο, λεζίδεο,
πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο
8.12
Νη θαηαζηεκαηάξρεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα
αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, νθείινπλ λα δηαηεξνχλ θαζαξνχο ηνπο
παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο θαη κε δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ λα πξνβαίλνπλ
θαζεκεξηλά ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπο. Δπίζεο νθείινπλ λα ηνπνζεηνχλ επαξθή
αξηζκφ δνρείσλ απνξξηκκάησλ, γηα ηελ απφξξηςε ζθνππηδηψλ ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο .
8.13
Πε θάζε πεξίπησζε ε παξαρψξεζε άδεηαο ρξήζεο θαη αλάπηπμεο
επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ ηειεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ
αλζπγηεηλέο εζηίεο νχηε θάζε είδνπο δπζκελείο παξάγνληεο θαη θίλδπλνη απφ
αηπρήκαηα, ηφζν ζηνλ θνηλφρξεζην φζν θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.
8.14
Νη θαηαζηεκαηάξρεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην
θαζνξηδφκελν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ σξάξην αλάπηπμεο θαη
απφζπξζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα ηεο
θαζαξηφηεηαο ηεο πιχζεο θαη ηεο πεξηζπιινγήο ησλ απνξξηκκάησλ.
8.15 Κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεζε
θνξέσλ δηνξγαλσηψλ, νη πεδφδξνκνη θαη νη πιαηείεο ή ηκήκαηα απηψλ κπνξνχλ λα
παξαρσξνχληαη γηα ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηελ ππνρξέσζε ησλ
θνξέσλ- δηνξγαλσηψλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο, ηελ πξνζηαζία ηνπο
απφ θάζε κνξθήο ξχπαλζεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ .
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8.16

8.17

8.18
8.19

8.20

8.21
8.22

Νη θαηαζηεκαηάξρεο ππνρξενχληαη άκεζα θαη αδεκίσο λα απνζχξνπλ κε δηθηά
ηνπο θξνληίδα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη λα παξαρσξνχλ ζηνλ Γήκν ηνπο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (πιαηείεο θαη πεδνδξφκνπο), γηα ηελ νξγάλσζε
εθδειψζεσλ πνπ γίλνληαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ. Ξξνο ηνχην
εηδνπνηνχληαη εγγξάθσο απφ ηνλ Γήκν 10 εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηέιεζε ηεο
εθδήισζεο
Ρν δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ηκήκαηνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζα παξέρεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξφδηνπο
θαηαζηεκαηάξρεο χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε απφ 1εο Λνεκβξίνπ έσο θαη
15 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη ζα αθνξά ηελ αίηεζε ηνπο γηα ην επφκελν
εκεξνινγηαθφ έηνο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ζαθψο ηφζν ν ζθνπφο ηεο
πξννξηδφκελεο ρξήζεο φζν θαη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ν ρψξνο πνπ
επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε.
Πηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ε άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ
ρψξνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο γλσζηνπνίεζε ηνπο.
Πηελ άδεηα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ δηπινηχπνπ είζπξαμεο ηνπ αλάινγνπ
ηέινπο θαη απηή έρεη ηζρχ κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ εθδφζεθε.
Ζ ρνξεγεζείζα άδεηα καδί κε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ
ρψξνπ πξέπεη λα αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν .
Κε ηελ ιήμε ηεο αδείαο απνκαθξχλνληαη πάξαπηα κε επηκέιεηα ηνπ
επηρεηξεκαηία απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν φια ηα πεξηιακβαλφκελα
αληηθείκελα θαη ζε πεξίπησζε αδηαθνξίαο απηνχ, απνκαθξχλνληαη πάξαπηα
θαη ρσξίο εηδνπνίεζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη κε ζρεηηθή
ρξέσζε απηνχ.
Γε ρνξεγείηαη άδεηα γηα ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε θαηαζηεκαηάξρεο
πνπ δελ έρνπλ εμνθιήζεη θαζπζηεξεκέλεο νθεηιέο ηνπο θάζε κνξθήο πξνο
ην Γήκν.
Νη επηηξεπφκελνη γηα ρξήζε ρψξνη, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
ρσξίδνληαη ζε δψλεο αλάινγακε ηελ θεληξηθφηεηα θαη ηελ εκπνξηθφηεηα ηνπο.

Άξζξν 9.
9.1

9.2

9.3

Σνξήγεζε Άδεηαο Ρνπνζέηεζεο Ρξαπεδνθαζηζκάησλ

Ρα ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ παξαρσξείηαη ε ρξήζε γηα
αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ εηήζηνπ ηέινπο
αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (η.κ). θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ
Ρν ηέινο είλαη εηήζην αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν ρξήζεο θαη αλάινγα ηελ
πεξηνρή -δψλε- ηεο πφιεο θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ. Ν
αξηζκφο ηνπ ηξηπιφηππνπ είζπξαμεο ηνπ ηέινπο αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα.
Νη ρνξεγνχκελεο άδεηεο, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ, φζνλ
θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζ’ απηφλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ επαγγεικαηηθνχ
εμνπιηζκνχ, έρνπλ ηζρχ κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο, πνπ εθδφζεθαλ
αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν έθδνζήο ηνπο. Ζ αίηεζε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο
πξέπεη λα γίλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1εο Λνεκβξίνπ έσο 15
Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Κεηά ηελ ιήμε ηεο άδεηαο, αλ δελ
ππάξμεη αλαλέσζε, απνκαθξχλνληαη πάξαπηα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ν
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9.4

9.5

9.6

επαγγεικαηηθφο εμνπιηζκφο απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν φπσο νξίδεηαη θαη
αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε 8.20.
Ρν ηέινο θαζνξίδεηαη εηήζην θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν (η.κ.), αλάινγα κε ηελ
πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο.

Πηελ πεξίπησζε απηή ζχκθσλα κε ην εδάθην α' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13
ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58 σο ηζρχεη, ην ηέινο νθείιεηαη γηα νιφθιεξν ην έηνο,
έζησ θαη αλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα βξαρχηεξν ηνπ
έηνπο. Δάλ π.ρ. ρνξεγείηαη
άδεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θνηλφρξεζην ρψξν θαηά
ηε ζεξηλή πεξίνδν, ζα θαηαβιεζεί ζην Γήκν ηέινο γηα νιφθιεξν ην έηνο θαη
φρη κφλν γηα ηνπο κήλεο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ. Ρν γεγνλφο εμάιινπ φηη ν
Γήκνο εηζπξάηηεη ην ηέινο γηα νιφθιεξν ην έηνο, δε ζεκαίλεη φηη ε άδεηα πνπ
ρνξεγείηαη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη εηήζηαο δηάξθεηαο.
Νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλνρξήζηνπ
ρψξνπ πξνζθνκίδνληαο θαη ηα εμήο λφκηκα δηθαηνινγεηηθά:

Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ

πεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ φηη έρεη ιάβεη γλψζε ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ θαη φηη ζα ηνλ ηεξεί απζηεξά.

Άδεηα ιεηηνπξγίαο (ή Γλσζηνπνίεζε )ηνπ θαηαζηήκαηνο.

Γηα ηα λέα θαηαζηήκαηα ή ζε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ ηεηξαγσληθψλ
ηεο θαηάιεςεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ζρέδην θάηνςεο ζε θιίκαθα
1:50 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρψξνπ πξνο θαηάιεςε γηα ηελ ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ππνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν απφ Κεραληθφ

Άξζξν 10.

Ξαξαβάζεηο - Θπξψζεηο

10.1

Ζ έγθαηξε αίηεζε έθδνζεο θαη αλαλέσζεο ησλ αλαγθαίσλ αδεηψλ αλά έηνο,
απνηεινχλ επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο.

10.2.

Νη άδεηεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηνλ Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδφλαο , ηεξνχληαη ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη
επηδεηθλχνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ απφ αξκφδηα φξγαλα ηνπ
Γήκνπ.

10.3

Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ,
είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα ,απηά θαζαηξνχληαη
θαη απνκαθξχλνληαη κε ζπλεξγεία επζχλεο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο –
Λέαο Σαιθεδφλαο , ε πξνθχπηνπζα δαπάλε επηβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ
ηδηνθηήηε ηνπ Θαηαζηήκαηνο γεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΘΔΓΔ), ν φπνηνο ρνξεγεί
κε ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο ηνπ , αλέθθιεηε πξνο ηνχην εληνιή
πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο θαη θαηά ηα
σο άλσ ελέξγεηεο

10.4

Γηα ηελ απζαίξεηε ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ ε παξαρψξεζε
ηεο ρξήζεο έρεη επηηξαπεί κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 2, επηβάιιεηαη ζε
βάξνο ηνπ παξαβάηε, κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, ην αλαινγνχλ ηέινο θαη
ηζφπνζν πξφζηηκν. Κε φκνηα απφθαζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε βάξνο εθείλνπ
πνπ πξνβαίλεη ζε απζαίξεηε ρξήζε ρψξνπ, ηνπ νπνίνπ ε παξαρψξεζε ηεο
ρξήζεο δελ έρεη επηηξαπεί, ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ κεγαιχηεξνπ θαηά
ηεηξαγσληθφ κέηξν πνζνχ πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ
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3 γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε γηα φκνηα
ρξήζε. Ζ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ην
Γήκν ή ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο κεηά απφ δηελέξγεηα απηνςίαο. Πηελ νηθεία
έθζεζε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ε θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ, νη επεκβάζεηο πνπ
έρνπλ γίλεη ζε απηφλ, ην είδνο ηεο ρξήζεο, θαη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ
ηνπνζεηεζεί, επηζπλάπηεηαη δε ζρεηηθφ ζρεδηάγξακκα θαη, αλ απαηηείηαη,
θσηνγξαθίεο, ή ειεθηξνληθφ αξρείν ηνπο. Αληίγξαθν ηεο εθζέζεσο
παξαδίδεηαη ζηνλ ελεξγνχληα ηελ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απηνχ ή
ζπξνθνιιείηαη ζην θαηάζηεκα ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. Ξαξαιιήισο,
επηδίδεηαη ζηνλ παξαβάηε εληνιή λα άξεη ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε ηνπ
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, αθαηξψληαο ηα θάζε είδνπο αληηθείκελα πνπ έρνπλ
ηνπνζεηεζεί ζε απηφλ κέζα ζε επηά (7) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο
επηδφζεσο. Αλ ν παξαβάηεο δελ ζπκκνξθσζεί, ηα ελ ιφγσ αληηθείκελα
απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα δεηήζεη,
πξνο ην ζθνπφ απηφ, ηελ άκεζε ζπλδξνκή ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ. Ρα
αληηθείκελα πνπ αθαηξνχληαη, θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή έθζεζε, ε νπνία
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ Γήκνπ πνπ ηα
απνκαθξχλεη θαη δελ επηζηξέθνληαη αλ πξνεγνπκέλσο δελ θαηαβιεζεί εηδηθφ
πξφζηηκν γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζεθεχζεσο απηψλ, ην νπνίν
θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3.
Αλ ην αλσηέξσ εηδηθφ πξφζηηκν δελ εμνθιεζεί εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο αθαίξεζεο, ηα αθαηξεζέληα αληηθείκελα θαηάζρνληαη άκεζα
θαη κπνξεί λα δηαηίζεληαη, λα εθπνηνχληαη ή λα θαηαζηξέθνληαη απφ ην Γήκν,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 199 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ. Αλ κεηά ηελ
αθαίξεζε ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ δηαπηζησζεί δεχηεξε παξάβαζε,
αθαηξείηαη ε άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6)
κελψλ. Αλ ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ζπκπιεξψλεηαη εληφο ηνπ
εκεξνινγηαθνχ έηνπο πνπ αθνξά ε άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, δελ
ρνξεγείηαη ζηνλ παξαβάηε λέα αληίζηνηρε άδεηα ζην επφκελν εκεξνινγηαθφ
έηνο κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απηνχ (Άξζξν 55 ηνπ
Λ.4483/17).
10.5

10.6

10.7

10.8
10.9

Πε πεξίπησζε ππνηξνπήο θαη πξνζσξηλήο αθαίξεζεο ηεο άδεηαο δπν (2)
θνξέο εληφο ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ζα δχλαηαη ε αξκφδηα πεξεζία
λα εηζεγείηαη ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο (ή γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο) .
Πε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ξχπαλζεο ησλ ρψξσλ πνπ αθνξά ν παξψλ
θαλνληζκφο, ζηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ
ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία, πνηλέο (άξζξν 26 παξ. 9 Λ. 1828/3.1.89)
(Λ. 1650/86 αξζ. 30) θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί θαζαξηφηεηαο θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ ηνπ ηζρχνληα θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο
Γηα θάζε πξνμελνχκελε ζηνπο πεδφδξνκνπο - πιαηείεο, θαη ζηα δηάθνξα
ζηνηρεία ηνπο, θζνξά ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν εθηίκεζεο ηεο δεκηάο, ην δε πνζφ απηνχ ζα
θαηαινγίδεηαη θαη ζα βεβαηψλεηαη ζε βάξνο ηνπ ππαηηίνπ.
Νη θαηαζηεκαηάξρεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ θαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ησλ
πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ηεο Γεκνηηθήο θαη ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο.
Ζ δηαπίζησζε ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο ελεξγείηαη απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα
ηνπ Γήκνπ ε ηελ αζηπλνκηθή αξρή. Πηελ πεξίπησζε απηή ζπληάζζεηαη
ζρεηηθή έθζεζε Έιεγρνπ βάζεη ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.1080/1980
θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα (φπσο απηφ ην
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) επηβάιινληαο ζε φζνπο :

Πηεξνχληαη άδεηαο θαη ρξεζηκνπνηνχλ θνηλφρξεζην ρψξν
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Θάλνπλ ππέξβαζε ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ

Δθδίδνπλ άδεηεο θαηά παξάβαζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 3
ηνπ Λ.1080/1980 σο ηζρχεη.
Ζ αζηπλνκηθή αξρή, είηε απηεπάγγειηα επηιακβαλφκελε είηε θαηφπηλ
αηηήζεσο ηνπ δήκαξρνπ, ππνρξενχηαη λα απαγνξεχεη ηελ άλεπ άδεηαο ρξήζε
ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ . Ζ απνκάθξπλζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ
ηνπνζεηεζήθαλ απζαίξεηα ελεξγείηαη απφ ηνπο ππφρξενπο γη απηφ , θαηφπηλ
εληνιήο πξνο απηνχο ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο θαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο
απηψλ , απφ φξγαλα ηνπ δήκνπ κε ηελ ζπλδξνκή ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο
10.10 Ζ νπζηαζηηθή παξαβίαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ε
αιιαγή ηεο ρξήζεο απηήο ηηκσξείηαη δηνηθεηηθά κε αλάθιεζε ηεο
ρνξεγεζείζαο άδεηαο .
Γηα φιεο ηηο παξαβάζεηο έρνπλ παξάιιειε εθαξκνγή θαη νη αληίζηνηρεο
δηαηάμεηο ηνπ ΘΝΘ θαη ησλ ζρεηηθψλ Λφκσλ θαη δηαηάμεσλ.


Άξζξν 11.

Έλαξμε Δθαξκνγήο

Ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ
11.1

11.2

11.3

11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 3463/2006 ηνπ ΘΓΘ
κπνξνχλ λα εθδίδνληαη απφ ηνπο ΝΡΑ ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο θαη λα
θαζνξίδνληαη νη φξνη γηα ηε ρξήζε ησλ αιζψλ θαη ησλ θήπσλ, ησλ πιαηεηψλ,
ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
Δπί κέξνπο ζέκαηα ηνπ παξφληνο (ι.ρ. πεξί θαζνξηζκνχ ησλ ηειψλ ρξήζεο
ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ) ξπζκίδνληαη κε Θαλνληζηηθέο Απνθάζεηο ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο - Σαιθεδφλνο, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 79 παξ. 1 ηνπ Λ. 3463/2006.
Νη δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ ηζρχνπλ εθφζνλ δελ ζίγνπλ ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (ι.ρ. πγεηνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, πεξί
δεκνζίσλ έξγσλ θαη ρψξσλ, ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, ηνπ Θψδηθα
Νδηθήο Θπθινθνξίαο, ηνπ Θηεξηνδνκηθνχ Θαλνληζκνχ, ηνπ Λένπ Νηθνδνκηθνχ
Θαλνληζκνχ, ησλ αξκνδηνηήησλ αζηπλφκεπζεο θιπ).
Ζ παξνχζα απφθαζε ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε
εθδηδφκελα δηαηάγκαηα ρξήζεσλ γεο.
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο έγθξηζεο ηνπ
απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αζελψλ θαη ηεο
δεκνζίεπζεο απηνχ σο ν λφκνο νξίδεη .
Θάζε άιιε απφθαζε φζν αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ αλαθεξνκέλσλ
πεδφδξνκσλ θαη πιαηεηψλ φπσο ε ππ.αξηζκ. 91/2015 πξνεγνχκελε απφθαζε
Α.Γ.Π. παχεη λα ηζρχεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο Λένπ Θαλνληζκνχ .
Ν αλσηέξσ θαλνληζκφο ζα δεκνζηεπζεί κία θνξά ζε ηνπηθφ Κέζν ζχκθσλα
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία.
Γηα ηελ ηήξεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ππεχζπλνη είλαη ε ΔΙ.ΑΠ., νη
αξκφδηεο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, νη επαγγεικαηίεο θαη νη πνιίηεο.
Ζ ηήξεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ επαθίεηαη ζηελ επζπλεηδεζία ησλ
πνιηηψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επαγγεικαηηψλ
Γηα φπνην ζέκα δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, απνθαζίδεη
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ .
Δίλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ
ιφγνη φπσο π.ρ. ηξνπνπνίεζε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ , δεκηνπξγία λέσλ
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θιπ.
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Θεθάιαην Β΄
Θαλνληζκφο ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ζε
Θ..Δ.
Άξζξν 12
Ηζρχνπζα Λνκνζεζία, Απνθάζεηο θαη Γηαηάμεηο
Ζ παξνχζα Θαλνληζηηθή Απφθαζε, πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
έθδνζεο – ρνξήγεζεο θαη αλάθιεζεο ησλ Αδεηψλ πεξί Ιεηηνπξγίαο Κνπζηθήο (είηε µε
κεραληθά κέζα, είηε µε κνπζηθά φξγαλα), έιαβε ππφςε ηεο θαη βαζίζζεθε ζηηο θάησζη
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα ζηηο εμήο:
α. Ρν Ξ.Γ.180/1979 «Ξεξί ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλπσιήζεσο
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη θέληξσλ δηαζθέδαζεο», [Φ.Δ.Θ. 46/η.Α΄/1979], φπσο
απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε µε ηα Ξ.Γ. 231/1989, 457/1990, 282/1998,
257/2001 θαη 264/2003, φπσο θαη ην Ξ.Γ.1180/08-10-1981 [Φ.Δ.Θ. 293/η.Α΄1981].
β.Ρελ ππ’ αξηζκ. Α5/3010 Απφθαζε πνπξγνχ γείαο Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ ηεο 14 Απγ./2 Νθη.1985, «Κέηξα πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο γείαο απφ
ζνξχβνπο κνπζηθήο ησλ Θέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη ινηπψλ Θαηαζηεκάησλ», [Φ.Δ.Θ.
593/η.Β΄/06-10-1985 - Γηνξζ. ζθαιµ. ζην ΦΔΘ 4/η.Β΄/15- 01- 1986, φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ αξηζµ. 2/νηθ./15438/10-10-2001 [Φ.Δ.Θ. 1346/η.Β΄/2001]
θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο.
γ.Ρα άξζξα 1, 3, 14, 18 παξ. 1β, 32, 55, 56, 63 παξ.1 θαη 2, 66 θαη 69 ηνπ Λ.
2121/1993 «Ξεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήοηδηνθηεζίαο, ζπγγεληθά δηθαηψκαηα θαη
πνιηηηζηηθά ζέκαηα» [Φ.Δ.Θ. 25/η.Α΄/04-03-1993) ζε ζπλδπαζκφ µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Ξ.Γ./ηνο 311/1994 «Θαηαζηαηηθφ ηνπ Νξγαληζκνχ Ξλεπκαηηθήο
Ηδηνθηεζίαο» [Φ.Δ.Θ. 165/η.Α΄/06-10-1994].
δ.Ρελ ππ’ αξηζµφλ 3/1996 Αζηπλνκηθή Γηάηαμε «Κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηεο θνηλήο
εζπρίαο» [Φ.Δ.Θ. 15/η.Β΄/12-01-1996], φπσο απηή ηζρχεη.
ε. Ρηο ππ’ αξηζκφλ 7617/14-03-1996 θαη 60153/1996 θαη 51/06 Δγθπθιίνπο ηνπ
πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
ζη. Ρα άξζξν 6 θαη 21 ηνπ Λ. 2690/1999 «Θχξσζε ΘψδηθαΓηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο» [Φ.Δ.Θ. 45/η.Α΄/09-03-1999] σο θαη ην άξζξν 22 ηνπ Λ. 3563/07.
δ. Ρελ ππ’ αξηζκ. 17/01-11-1999 Γλσκνδφηεζε ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ σο
θαη ηελ ππ΄αξηζκ. 501/2000 γλσκνδφηεζε ηνπ Λ.Π.Θ.
ε. Ρα άξζξα 75 [παξ. 2,πεξ. 13, 15, 16θαη18], 76παξ. 1, 79παξ.1 εδ. γ΄ θαη 80 παξ.
4 θαη επφκελα Λ.3463/2006 Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ [Θ.Γ .Θ] [Φ.Δ.Θ.
114/η.Α’/08-06-2006] .
ζ. Ρν Ξ.Γ.149/2006 «γεία- αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ εθηηζεκέλσλ ζεθηλδχλνπο απφ
ζφξπβν» [Φ.Δ.Θ. 159/η.Α΄/2006] ζε ελαξκφληζε µε ηελ Νδεγία 2003/10/ΔΘ [ ζρεη.
ην ΞΓ 85/91 [ ΦΔΘ 1346.η Β].
η. Ρελ ππ’ αξηζκ. 26/20-03-2007 Δγθχθιην ηνπ πνπξγείνπΔζσηεξηθψλ Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
ηα.Ρελ ππ’ αξηζκ. 12/19421/24.06.2016 Δγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
ηβ.Ρελ ππ’ αξηζκ. 43721/13-07-2009 «Γηαδηθαζία ζθξάγηζεο θαηαζηεκάησλ θαη
επηρεηξήζεσλ απφ ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία» [Φ.Δ.Θ.1492/η.Β΄/2009].
ηγ. Λ. 3852/2010 & Λ. 4555/18 Υο ηζρχεη
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ηδ.Ρελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΑΓΞ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 «Απινχζηεπζε δηαδηθαζίαο
έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Θαηαζηήκαηνο γεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο,
Θεάηξνπ θαη Θηλεκαηνγξάθνπ [Φ.Δ.Θ. 3106/η.Β΄/9-12-2013] ο .
ηε. Ρελ ππ’ αξηζκ. πξση. 15702/18-02-2011 νδεγία ηνπ ΔπνπηηθνχΝξγαληζκνχ
Ξλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο [Ν.Ξ.Η.] ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
Λ.2121/1993 «Ξεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη ζηηο Δξαζηηερληθέο Πρνιέο Σνξνχ
θαη ζηα Ηδησηηθά Γπκλαζηήξηα.>.
ηζη. Ρν Ξ. Γηάηαγκα πεξί πξνζθπγηθνχ νηθηζκνχ ΦΔΘ 467Γ 18/6/2001
ηδ. Ρν Λ.3731/2008 (ΦΔΘ 263Α) Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη
ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
ηε. ηελ ππ΄αξηζκ. 1γ/Γ.Ξ/νηθ.47829/23-06-2017 (ΦΔΘ2161/Β΄/23-06-2017)
θ. ην άξζξν 57 ηνπ Λ. 4249/14 [ΦΔΘ 73/Α/24-3-14] <Ξξνυπνζέζεηο ζθξάγηζεο
θέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο >.
θα. ην άξζξν 9 ηνπ Λ. 4235/14 [ΦΔΘ 32/Α].
θβ. Ρελ ππ.αξηζκ. 293/2015 Γλσκνδφηεζε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο.
θγ. Ρελ κε αξηζκφ πξση. 28553/26-08-2015 Δγθχθιην ηνπ ΞΔΠ πεξί ηεο ρξνληθήο
ηζρχνο άδεηαο ρξήζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ.
θδ. Ρν Λ.3274/2004 ‘’Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ Ρνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ
θε. Ρν Λ.3905/2010 (ΦΔΘ 219/23.12.2010)
θζη. θάζε άιιε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν δηάηαμε.
ι. Λ. 4442/16 (ΦΔΘ 230/16)
ια.
Θ..Α.16228/18-05-2017
(ΦΔΘ1723/17)
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Άξζξν 13
Νξηζκνί.
13.1 Σξήζε κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ λνείηαη ε ρξήζε, εθηέιεζε, παξνπζίαζε
ησλ κνπζηθψλ έξγσλ πνπ γίλεηαη δεκφζηα πξνο ην θνηλφ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν,
κνξθή ή κέζν παξαγσγήο, αλαπαξαγσγήο, ρξήζεο, εθηέιεζεο, κεηάδνζεο ή
αλακεηάδνζεο ησλ κνπζηθψλ έξγσλ – κνπζηθήο (Διιήλσλ & μέλσλ), εληφο ηνπ
ρψξνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε θαηαζηήκαηνο ή νπνηαζδήπνηε
επηρείξεζεο πνπ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνπο ηξφπνπο
θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηία – ρξήζηε ηεο κνπζηθήο.
13.2 Ζρνξχπαλζε – θνηλή εζπρία – Γεκφζηα πγεία.
Ζ ερνξχπαλζε, πνπ πξφζθαηα ραξαθηεξίζηεθε σο ξχπνο, απνηειεί κία απφ ηηο
ζνβαξφηεξεο πεξηβαιινληηθέο απεηιέο πνπ ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο. Ζ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αλαγνξεχεηαη απφ ηνλ Ππληαγκαηηθφ θαη ηνλ θνηλφ
Λνκνζέηε ζε ζεκειηψδεο θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νπνίαο έρνπλ ζεζπηζηεί εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο, κε
ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη θαη ε επηβνιή θπξψζεσλ εηο βάξνο εθείλσλ πνπ κε ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνζβάιινπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ πνηφηεηα ηνπ
πεξηβάιινληνο. Δλφςεη ησλ επαπεηινχκελσλ εηο βάξνο ησλ πνιηηψλ δπζκελψλ
επηδξάζεσλ απφ ηελ ελ ιφγσ ιεηηνπξγία ησλ Θ..Δ., ζεζπίζηεθαλ ε γεηνλνκηθή
Γηάηαμε (π. Απνθ. Α5/3010/1985) θαη νη ξπζκίζεηο ηνπ Ξ.Γ. 457/1990 πνπ
ηξνπνπνίεζε ην Ξ.Γ. 180/1999, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο αθξηβψο ηδίσο κεηά
ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο πην πάλσ π. Απνθ., κε ηελ νπνία θαζηεξψζεθε ε κε βάζε
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα κε ηελ βνήζεηα εηδηθψλ νξγάλσλ κέηξεζε ηνπ ζνξχβνπ πνπ
πξνθαιείηαη απφ ηελ κνπζηθή ζηα πξναλαθεξφκελα θαηαζηήκαηα (Θ..Δ.)
13.3 Γλσζηνπνίεζε ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ είλαη ε δηαδηθαζία κε
ηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ Γεκφζηα Αξρή γηα ηελ
ρξήζε ηεο κνπζηθήο θαη ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ.
13.4 Άδεηα παξάηαζεο σξαξίνπ κνπζηθήο είλαη ε αλεμάξηεηε ηεο γλσζηνπνίεζεο
ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ, δηνηθεηηθή πξάμε ε νπνία δχλαηαη λα
ρνξεγεζεί θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, δπλάκεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3
ηεο Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο 3/96 (ΦΔΘ 15/96 ηεχρνο Β΄) θαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαλνληζηηθή πξάμε ηνπ Γήκνπ. Δθφζνλ πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο, ε άδεηα ρνξεγείηαη ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε άιισλ
δηθαηνινγεηηθψλ παξά κφλν ηεο ππνβνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο ρξήζεο κνπζηθήο θαη
κνπζηθψλ νξγάλσλ.
Άξζξν 14
Γλσζηνπνίεζε ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ
Ζ ρξήζε κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ πξαγκαηνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ρσξίο λα απαηηείηαη έθδνζε πξνεγνχκελεο
άδεηαο ηεο 3/1995 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ 1023/2/37ηα/1996 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γεκνζίαο Ράμεο (Β΄ 15).
Νη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο δελ ζίγνληαη. (άξζξν 29 παξ.1 Λ.4442/16)
Ν ελδηαθεξφκελνο, εθφζνλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηε ρξήζε κνπζηθήο ή κνπζηθψλ
νξγάλσλ, ππνρξενχηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηε γλσζηνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηε
δήισζε ρξήζεο. (άξζξν 29 παξ.2 Λ.4442/16)
Ν ελδηαθεξφκελνο αθνπ γλσζηνπνηήζεη ηελ ρξήζε κνπζηθήο νθείιεη ζε θάζε
πεξίπησζε λα ηεξεί ηνπο φξνπο ρξήζεο κνπζηθήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε
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Λνκνζεζία (έληαζε κνπζηθήο, σξάξην ρξήζεο κνπζηθήο θ.α.). Δηδηθφηεξα γηα ην
σξάξην ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ πνπ ρνξεγείηαη ηειεί επίζεο, ππφ ηνλ
φξν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο ζηα πιαίζηα ησλ επηηξεπηψλ σξψλ θαη σξαξίνπ
ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκφλ 3/1996
Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο «Κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηεο θνηλήο εζπρίαο» [Φ.Δ.Θ.
15/η.Β΄/12-01-1996], φπσο απηή ηζρχεη.
Αλαιπηηθφηεξα νξίδεηαη φηη γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζην Γήκν ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ, γηα
ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, δειαδή απφ ηελ 1ε Νθησβξίνπ έσο ηελ 31ε Καξηίνπ, ζα
ρνξεγείηαη κέρξη ηελ 22.00΄ ψξα θαη γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν, δειαδή απφ ηελ 1ε
Απξηιίνπ έσο ηελ 30ε Πεπηεκβξίνπ ζα ρνξεγείηαη κέρξη ηελ 23.00΄ ψξα, ελψ θαηά ηηο
κεζεκβξηλέο ψξεο ήηνη απφ ηελ 15.00΄ έσο ηελ 17.30΄ψξα ζα απαγνξεχεηαη ε
ρξήζε θαη ε ιεηηνπξγία κνπζηθήο.

Άξζξν 15
Θπξψζεηο ζρεηηθέο κε ηε κε γλσζηνπνίεζε ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ
Ζ κε γλσζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ απνηειεί παξάβαζε
θαη εθαξκφδνληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Θ..Α. 16228/18-05-2017 (ΦΔΘ
1723/17 η.Β΄)
Άξζξν 16
16.1 Ξαξάηαζε σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ
Ζ ρξήζε κνπζηθήο πέξαλ ηνπ σξαξίνπ, πξνυπνζέηεη ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 3/1995 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο. Δθφζνλ πιεξνχληαη
νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο, ε άδεηα ρνξεγείηαη ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε άιισλ
δηθαηνινγεηηθψλ πέξαλ ηνπ απνδεηθηηθνχ ππνβνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο. (άξζξν 29
παξ.3Λ.4442/16). Ζ άδεηα παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο εμαθνινπζεί λα
ρνξεγείηαη, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 3 ηνπ Λ. 4442/2016, απφ ηα
θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα, θαηφπηλ ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ηελ
πξνζθφκηζε ηνπ απνδεηθηηθνχ ππνβνιήο γλσζηνπνίεζεο (γηα φζα ΘΔ έρνπλ ήδε
ππνβάιιεη γλσζηνπνίεζε), ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβφινπ ή θάπνηνπ
άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ. (παξ.3 άξζξν 7 KYA νηθ. 16228/17.05.2017 (ΦΔΘ
1723/18.05.2017
ηεχρνο
Β')(Ξ.ΔΠ.
εγθ.9/5951/24.02.2017).
Ξεξαηηέξσ
πιεξνθνξίεο ζα κπνξεί λα αλαδεηά ν Γήκνο απφ ηελ αίηεζε ηεο γλσζηνπνίεζεο. Ρν
ζπκβνχιην θνηλφηεηαο ηνπ αξκφδηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο απνθαζίδεη γηα ηελ
παξάηαζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο, γηα θαηαζηήκαηα εληφο ησλ νξίσλ ηεο
θνηλφηεηαο. (πεξίπη. ηδ παξ.1 άξζξν 83 Λ.3852/2010) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε
ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ.4623/19)
Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο κνπζηθήο πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ
απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζπκβνπιίσλ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, φηαλ
πξφθεηηαη γηα θαηάζηεκα ή επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο
ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Γηα ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο κνπζηθήο, ζε θάζε
πεξίπησζε, ε αξκνδηφηεηα αλήθεη ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο, αλεμάξηεηα απφ
ην φξγαλν πνπ ηε ρνξήγεζε. Ν Γήκνο έρεη θαζήθνλ θαη ρξένο λα δηαζθαιίζεη γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο θαη ηνπ Γήµνπ γεληθφηεξα. Ραπηφρξνλα ν Γήκνο πξνο
εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηαζηεκάησλ – επηρεηξήζεσλ θαη ηεο
δξαζηεξηφηεηαο απηψλ, θαη’ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο θαη
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηελ
αξκνληθή ζπκβίσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, νξίδεηαη φηη
παξάηαζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα
ρνξεγείηαη σο εμήο: γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν κέρξη ηελ 1.00΄ ψξα θαη γηα ηε ζεξηλή
πεξίνδν κέρξη ηελ 2.00΄ ψξα. Δηδηθή ξχζκηζε νξίδεηαη γηα ηνλ πξνζθπγηθφ
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ζπλνηθηζκφ, φπνπ γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν, δειαδή απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ έσο ηελ 30ε
Πεπηεκβξίνπ ζα ρνξεγείηαη άδεηα κέρξη ηελ 1.00΄ πξσηλή ψξα.

16.2 Γηθαηνινγεηηθά γηα έθδνζε αδείαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο –
κνπζηθψλ νξγάλσλ.
Υο απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο
κνπζηθήο – κνπζηθψλ νξγάλσλ, θαζνξίδνληαη ηα θάησζη:
 Αίηεζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν
 Απνδεηθηηθφ ππνβνιήο γλσζηνπνίεζεο
Ξξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε άδεηα παξάηαζεο ηνπ σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο –
κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζα ειέγρεηαη θαη ε Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα πεξί κε νθεηιήο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ζην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο.
Άξζξν 17
Γηνηθεηηθά Ξξφζηηκα
Όινη αλεμαηξέησο νη φξνη πνπ αλαγξάθνληαη πάλσ ζηελ εθάζηνηε ρνξεγνχκελε απφ
ην Γήκν άδεηα παξάηαζεο κνπζηθήο, ηεινχλ ππφ ηελ αίξεζε ηεο ηήξεζεο απηψλ απφ
ηνλ επηρεηξεκαηία «ρξήζηε ηεο κνπζηθήο», δηαθνξεηηθά θάζε παξαβίαζε απηψλ
απνηειεί ιφγν επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ θαηά ησλ παξαβαηψλ,
ζχκθσλα µε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ.
Ζ κε χπαξμε ή ε θαθή ρξήζε ηεο άδεηαο ρξήζεο κνπζηθήο , παξάηαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ ζπλεπάγεηαη :
Α. Ξνηληθέο Θπξψζεηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Ξνηληθφ Θψδηθα [ δηαηάξαμε θνηλήο
εζπρίαο θιπ].
Β. Γηνηθεηηθέο Θπξψζεηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 2 ηνπ ΞΓ 180/79 φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, απφ ηελ 1γ/Γ.Ξ/νηθ/96967/8-10-12 [ ΦΔΘ 2718/Β] /Γ/με
θαη απφ ηελ ππ΄αξηζκ. 2/νηθ/1652/2001 εγθ. π. γείαο Ξξφλνηαο [ πξνζσξηλή ή
νξηζηηθή απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο].
Γ. Δπηβνιή δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ. 3 ηνπ Λ. 3463/06.
Δηδηθφηεξα :
Θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ.3ηνπ άξζξνπ79 ηνπ Λ.3463/2006 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη
Θνηλνηήησλ, µε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ζεζπίδνληαη θαη επηβάιινληαη δηνηθεηηθά
πξφζηηκα θαηά ησλ παξαβαηψλ εθείλσλ πνπ δελ ηεξνχλ ηνπο φξνπο έθδνζεο, ηζρχνο
θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αδεηψλ κνπζηθήο πνπ ν Γήκνο ηνπο ρνξήγεζε, φζν θαη θαηά
εθείλσλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ – ππεπζχλσλ πνπ ρσξίο θαλ άδεηα ηνπ Γήκνπ ζα
εθηεινχλ – ρξεζηκνπνηνχλ κνπζηθή εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο, πξάμεηο θαη
παξαβάζεηο πνπ ζα δηαπηζηψλνληαη απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα, θαη εηδηθφηεξα
ηα εμήο:
1. Γηα ηελ πξψηε βεβαίσζε παξάβαζεο παξάηαζεο σξαξίνπ κνπζηθήο ή
κνπζηθψλ νξγάλσλ, ή ρσξίο ζρεηηθή άδεηα, δειαδή γηα έιιεηςε ηεο
παξάηαζεο ηεο αδείαο κνπζηθήο, πξαγκαηνπνηείηαη ζχζηαζε γηα ζπκκφξθσζε
θαη έθδνζε ηεο ζρεηηθήο αδείαο παξαηάζεσο.
2. Γηα ηε δεχηεξε σο άλσ παξάβαζε ζα αλαθαιείηαη γηα ην ππφινηπν ηνπ
εκεξνινγηαθνχ έηνπο ε παξάηαζε κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ
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3. Γηα ηελ ηξίηε σο άλσ παξάβαζε ζα επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν ησλ 500€, γηα
ηελ ηέηαξηε ην πξφζηηκν ησλ 1500€ θαη γηα ηελ πέκπηε ζα επηβάιιεηαη
εθεμήο ην δηνηθεηηθφ κέηξν ηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο. Αληί ηεο αλάθιεζεο ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο, επηβάιιεηαη εθεμήο ην δηνηθεηηθφ κέηξν ηεο δηαθνπήο
ιεηηνπξγίαο, γηα ην δηάζηεκα θαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην σο
άλσ
ζεκείν
ηνπ
π.δ. 180/1979. Νη παξαπάλσ παξαβάζεηο, εθ’ φζνλ θαηαγξαθνχλ, έρνπλ ηζρχ
γηα ην εκεξνινγηαθφ (ηξέρνλ) έηνο.
4. Γηα βεβαίσζε παξάβαζεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο θαηά ηε δηάξθεηα
κεζεκεξηαλνχ σξαξίνπ θαηά ηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία
κνπζηθήο, πξφζηηκν εθαηφ επξψ (100,00 €).

5. Γηα ηελ πξψηε αιιά θαη ηηο επφκελεο βεβαηψζεηο παξάβαζεο γηα ιεηηνπξγία
κνπζηθήο πέξαλ ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ έληαζεο (κέγηζηε
ερνζηάζκε ηα 80 db γηα ηα θαηαζηήκαηα ησλ άξζξσλ 37,38, 39 θαη 40 ηεο
Αηβ/8577/1983 γεηνλνκηθή Γηάηαμε θαη ηα 100 db γηα ηα θέληξα
δηαζθεδάζεσο ηνπ άξζξνπ 41), νξίδνληαη νη πνηλέο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη ζηηο
παξαγξάθνπο 1,2,3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη’ έηνο.
6. Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε γηα µε ηήξεζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο θαηερφκελεο
αδείαο κνπζηθήο [π.ρ. ηνπνζέηεζε ερείσλ εμσηεξηθά, ιεηηνπξγία µε αλνηθηά
παξάζπξα θ.ι.π.] νξίδνληαη νη πνηλέο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη ζηηο
παξαγξάθνπο 1,2,3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη’ έηνο.
7. Ρα αλσηέξσ δηνηθεηηθά πξφζηηκα ζα επηβάιινληαη θαηφπηλ βεβαίσζεο ηεο
παξάβαζεο απφ ηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ελ δπλάκεη απφ ηε
Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ζα βεβαηψλνληαη απφ ην ηκήκα Δζφδσλ θαη
Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, σο ν λφκνο νξίδεη.
8. Ζ ηπρφλ θαζπζηέξεζε εμφθιεζεο ησλ πξνζηίκσλ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ
επηβάξπλζή ηνπο κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο.
Άξζξν 18
Κεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο
1. Όιεο νη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο εθδνζείζεο απνθάζεηο πεξί ηεο
ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο - κνπζηθψλ νξγάλσλ ζα ηζρχζνπλ σο έρνπλ ρνξεγεζεί κέρξη
ηελ ιήμε ηνπο.
2. Όιεο αλεμαηξέησο ηνπ ρξφλνπ έθδνζήο ηνπο απνθάζεηο πεξί ηεο ιεηηνπξγίαο
κνπζηθήο - κνπζηθψλ νξγάλσλ ζα δηέπνληαη σο πξνο ηηο θπξψζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξνχζαο.
Άξζξν 19
Έλαξμε Ηζρχνο θαη Γεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο
19.1 Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο έγθξηζήο ηνπ
απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αζελψλ θαη ηεο
δεκνζίεπζεο απηνχ. Ζ ππ. αξηζκ. 169/2016 πξνεγνχκελε Α.Γ.Π. θαηαξγείηαη
φπσο θαη θάζε άιιε απφθαζε φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ αλαθεξνκέλσλ
παχεη λα ηζρχεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ .
19.2
Ν αλσηέξσ θαλνληζκφο ζα δεκνζηεπζεί κία θνξά ζε ηνπηθφ κέζν, ζχκθσλα
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία.
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Γηα ηελ ηήξεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ππεχζπλνη είλαη ε ΔΙ.ΑΠ., νη
αξκφδηεο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, νη επαγγεικαηίεο θαη νη πνιίηεο.
Ζ ηήξεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ επαθίεηαη ζηελ επζπλεηδεζία ησλ
πνιηηψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επαγγεικαηηψλ
Γηα φπνην ζέκα δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ , απνθαζίδεη
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ .
Δίλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ
ιφγνη φπσο π.ρ. ηξνπνπνίεζε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ , δεκηνπξγία λέσλ
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θιπ. σο ν λφκνο νξίδεη.

Δπίινγνο
Ζ δηαηήξεζε ηεο πφιεο καο θαζαξήο, ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο
ζνβαξφηεηαο ησλ αηπρεκάησλ, ε απάιεηςε ηεο ερεηηθήο θαη αηκνζθαηξηθήο
ξχπαλζεο, ε δεκηνπξγία ειθπζηηθνχ αλζξσπνθεληξηθνχ πεξηβάιινληνο ζε
αξκνλία κε ην θπζηθφ, ε αλάδεημε πνιχ-ιεηηνπξγηθνχ θαη πνιπζήκαληνπ
δηθηχνπ πεδνδξφκσλ, θαηάιιεινπ γηα αλζξψπηλε επαθή θαη επηθνηλσλία θαη
ηέινο, ε θαιιηέξγεηα ζπλείδεζεο αιιειεγγχεο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ απφιπηνπ
ραξαθηήξα ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν, είλαη βαζηθή
επζχλε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Δίλαη ηαπηφρξνλα θαη ππνρξέσζε φισλ ησλ
πνιηηψλ λα ζπλδξάκνπλ ην έξγν ηνπ Γήκνπ θαη λα ζπκβάιινπλ ελεξγά ζε
θάζε απφπεηξα θαιθίδεπζεο ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο γηα ειεχζεξε ρξήζε ησλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πνπ πξνζβάιιεη ην ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλν
δηθαίσκα γηα ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο.

Ν Θαλνληζκφο απηφο ςεθίζηεθε εγθξίζεθε θαη θσδηθνπνηήζεθε ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο
27εο/11/2019 θαη ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 256/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ.
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 256/2019.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.
Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΑ
ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΔΚΟΓΗΑΛΛΖ

ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι

50

ΑΔΑ: Ψ41Υ46ΜΩ0Ι-ΜΞ9

Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Αιεθξαγθή Πνθία
Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Γθνχκα Γαλάε-Δχα
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνχιαο Αιέμαλδξνο
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

Ο ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΔΚΟΓΗΑΛΛΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ Δ.Ξ.Ε.
Αληηδήκαξρν Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Γξαθείν Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ
Ππκβνχιην Θνηλφηεηαο Λέαο Φηιαδέιθεηαο
Ππκβνχιην Θνηλφηεηαο Λέαο Σαιθεδφλαο
Ρκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γ/λζε Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ
Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πεξεζίαο
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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