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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 179
Πρακτικό της µε αριθµό 27ης/08.09.2015, συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 8η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2015.
Στην Καισαριανή σήµερα, 08/09/2015, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ , το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ
9654/03-09-2015, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27)
µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι επτά (27) µέλη και ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

Κατηµερτζής Γεώργιος Πρόεδρος ∆.Σ.
1. Πολυχρονάκης Συµεών
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα
3. Περρής Ιωάννης
4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος
5. Καραβασίλης Εµµανουήλ
6. Χατζηδηµητράκης Αργύριος
7. Κολοβού Κων/να
8. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
9. Παπαγιάννης Ιωάννης
10. Βεχλίδη Μαρία
11. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα
12. Βασιλάκη Αικατερίνη
13. Κοντόσταυλος Γεώργιος
14. Κατσαρέλης Νικόδηµος
15. Γαβρίλης Γεώργιος
16. Καµπάκας Αντώνης
17. Λυκούδης Αλεβίζος
18. Βοσκόπουλος Χρήστος
19. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης
20. Ιωαννίδης Θεόδωρος
21. Μαζαράκη Έλλη
22.
23.
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1. Χριστοφής Μιχαήλ
2. Αξιώτης Χρήστος
3. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
4. Σοφιανόπουλος Γεώργιος
5. Βούρλος ∆ηµήτρης

24.
25.
26.
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ∆ήµαρχος κ. Σταµέλος Ηλίας και η
δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί της Θετικής Γνωµοδότησης της Ε.Π.Ζ. για την έγκριση της
Κανονιστικής Απόφασης για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των
Κοινόχρηστων Χώρων από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει
υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , την εισήγηση του Προέδρου/
∆ηµάρχου κ. Σταµέλου Ηλία η καθώς και την κανονιστική απόφαση τα οποία έχουν ως
εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ :
ΑΡ. ΠΡΩΤ.

20/07/2015
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία εισηγείται το πιο πάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το
άρθρο 73 παρ.1Β του Ν.3852/2010, θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα άρθρα 79 και 80
του Ν.3463 (ΦΕΚ 114/8.6.2006), σύµφωνα µε τα οποία οι ∆ηµοτικές Αρχές ρυθµίζουν θέµατα της
αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις
οποίες θέτουν κανόνες για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και
καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των
παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων κλπ.
Σε ∆ήµους πληθυσµού άνω των 10.000, η απόφαση του συµβουλίου δηµοσιεύεται µία φορά σε µία ή δύο
εφηµερίδες της πόλης ή της περιφέρειας.
Στην παρούσα απόφαση περιγράφονται οι όροι και κανονισµοί παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων χωρίς
δηµοπρασία που αφορούν σε χώρους που βρίσκονται µπροστά από τα καταστήµατα ή την προβολή τους
(άρθρο 13 παρ.10 του Β.∆. 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80), και για
πλατείες που παραχωρούνται στα καταστήµατα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε αυτήν (άρθρο 13
παρ.4 του Β.∆.24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).
Επίσης περιγράφονται οι όροι και οι κανονισµοί για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την
λειτουργία των περιπτέρων σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 όπως αντικατέστησε την
υποπαράγραφο ΣΤ.2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012.
Το σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης όπως διατυπώθηκε µε µικρές διαφοροποιήσεις από την οµάδα
σύνταξης της εν λόγω Απόφασης, συζητήθηκε και εγκρίθηκε µε την υπ΄αρ. 9/2015 Απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και στην διαδικασία πριν από την τελική έγκριση από την Ε.Π.Ζ. µπήκε στην διαδικασία
διαβούλευσης όπως ορίζεται από τα άρθρα 79 και 284 του Ν.3463/2006. Η περίοδος διαβούλευσης έχει
παρέλθει και στο παρόν κείµενο έχουν ενσωµατωθεί τόσο τα συµπεράσµατα από την διαβούλευση όσο και
οι παρατηρήσεις της Ε.Π.Ζ. από την πρώτη συνεδρία για το θέµα στις 19-03-2015. Επίσης στο πλαίσιο της
ανοικτής συζήτησης µε τον βασικό πυρήνα αναψυχής της πόλης που είναι οι πλατεία Καισαριανής
(Αναγέννησης και Κοιµήσεως Θεοτόκου), προσκλήθηκαν οι επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται εκεί να
προσέλθουν στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 11-05-2015 για να θέσουν τις απόψεις τους σχετικά
µε το σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θέτει υπόψη των µελών την εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
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ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί της Θετικής Γνωµοδότησης της Ε.Π.Ζ. για τη έγκριση της Κανονιστικής
Απόφασης για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των Κοινόχρηστων Χώρων από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

3

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Όροι & Προϋποθέσεις χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων
Η διαφύλαξη των δηµόσιων χώρων, αλλά και γενικότερα της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας,
αποτελούσε, ειδικά στο αστικό περιβάλλον, κοµβικό ζήτηµα για τη λαϊκή οικογένεια και στο σηµερινό
πλαίσιο της οικονοµικής κρίσης γίνεται πιο κρίσιµο, επίκαιρο και επείγον από ποτέ.
Η επίθεση στους χώρους αυτούς έχει οξυνθεί και η κυρίαρχη ιδεολογία προβάλλει ως
λύση στα οικονοµικά προβλήµατα τους ευρύτερους σχεδιασµούς της για εκποίηση και
εµπορευµατοποίηση του δοµηµένου και αδόµητου δηµόσιου χώρου (κτιριακό απόθεµα, αστικοί
δηµόσιοι ελεύθεροι χώροι -πλατείες κλπ, µνηµεία, υποδοµές, αεροδρόµια, λιµάνια, ανενεργά
στρατόπεδα, παραλίες, δάση).
Ολόκληρες περιοχές του λεκανοπέδιου, συνυφασµένες κοινωνικά και χωροταξικά µε µια
πολυτάραχη εξελικτική διαδροµή δεκαετιών αφανίζονται -µε τη βούλα του νόµου, από τις
οργανωµένες "αναπλάσεις", προκαλώντας βάναυσα- βιάζοντας στην ουσία-, την ιστορική µνήµη
και η Καισαριανή δεν θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.
Ήδη ο πρόσφατος στρατηγικός σχεδιασµός του νέου ρυθµιστικού για την Αττική προβάλλει
ανάγλυφα τον βαθύτερο ταξικό χαρακτήρα της αντίθεσης γύρω από τα ζητήµατα του δηµόσιου χώρου,
τους πραγµατικούς σηµερινούς αλλά και τους εν δυνάµει συµµάχους των λαϊκών στρωµάτων, επίσης δεν
αφήνει περιθώρια για αυταπάτες σχετικά µε την πραγµατική αξία και στόχευση των νόµων, που υποτίθεται
πως λειτουργούν περιοριστικά και σε όφελος του "µέσου πολίτη", ενώ προωθούν την αυθαιρεσία.
Ταυτόχρονα, αναφορικά µε την Καισαριανή µε δεδοµένη την χωροταξική της διαµόρφωση (βασικά
γύρω από την Λεωφόρο Εθν. Αντίστασης) και την επαφή της µε µεγάλους -υπό διαµόρφωση ακόµη-,
οδικούς άξονες υπερτοπικής σηµασίας, η ενίσχυση και εδραίωση του ρόλου της Αθήνας σαν "πόλης-πύλης"
και περιφερειακού µητροπολιτικού διαµετακοµιστικού πόλου της ΕΕ αποτελεί ένα ακόµη καµπανάκι
κινδύνου.
Εποµένως, παράλληλα µε τη διαφύλαξη του Υµηττού και του Σκοπευτηρίου, των προσφυγικών και
των "πυροβοληµένων", η προστασία εκείνου που απέµεινε από τους ελεύθερους δηµόσιους κοινόχρηστους
χώρους -αλλά και η στα πλαίσια του εφικτού επέκτασή τους-, αποτελεί σήµερα ζήτηµα άµεσης
προτεραιότητας που η ∆ηµοτική Αρχή θα αναδείξει µε κάθε τρόπο σαν κεντρική της στόχευση και θα
επιδιώξει να γίνει αντικείµενο καθηµερινής λαϊκής διεκδίκησης και πάλης.
Η παράνοµη ιδιόχρηση Κ/Χ χώρων µε χρόνια παγιωµένες περιπτώσεις αυθαιρεσίας είναι εξόφθαλµη και η
αντιµετώπισή της απαιτεί έναν αποτελεσµατικό, σε βάθος χρόνου σχεδιασµό, που θα κινηθεί στην
κατεύθυνση αποδέσµευσης ελεύθερων χώρων της πόλης, ειδικά σε επιβαρυµένα οικιστικά σηµεία. Έχουµε
επίγνωση ότι για πολλούς η οικονοµική πλευρά αποτελεί δέλεαρ αλλά και άλλοθι, αλλά σε ότι µας αφορά,
η διαφύλαξη των δηµόσιων χώρων, όπως πολιτικά και πρακτικά εκφράστηκε παραπάνω, είναι
αδιαπραγµάτευτη και αποτελεί το πρωτεύον.
Ειδικά τα τελευταία χρόνια οι επαγγελµατίες καταστηµατάρχες διεκδικούν όλο και περισσότερο
κοινόχρηστο χώρο, προκειµένου να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους εις βάρος του περιβάλλοντος και της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης. Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την απόλυτη κατάληψη
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πεζοδροµίων µε τραπεζοκαθίσµατα που κάνουν απαγορευτική την κίνηση των πεζών στα πεζοδρόµια,
δηµιουργούν όχληση στους περιοίκους µε αλυσιδωτά φαινόµενα αυθαιρεσιών από τους επιτηδευµατίες,
που όχι µόνο καταλαµβάνουν χώρο που δεν τους έχει παραχωρηθεί, αλλά τοποθετώντας επιπλέον
αυθαίρετες κατασκευές (τέντες, µουσαµάδες, νάιλον, σταθερά στοιχεία κλπ) υποβαθµίζουν περαιτέρω τους
"ελεύθερους" χώρους. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η προστασία των διατηρητέων κτιρίων που αποτελούν
αναπόσπαστο κοµµάτι της ιστορίας της Καισαριανής, τα οποία προσβάλλονται βάναυσα, βανδαλίζονται
κυριολεκτικά από προσθήκες, διαφηµιστικές πινακίδες και κατασκευές που αλλοιώνουν την όψη και την
µορφή τους.
Είναι εποµένως προφανές ότι πρέπει να εκδοθεί µία Κανονιστική Απόφαση µε την οποία να
ρυθµίζονται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για τις παραχωρήσεις των Κοινόχρηστων Χώρων του ∆ήµου
και ταυτόχρονα να υλοποιηθούν τρόποι (χωρίς όµως µόνιµες - ηµιµόνιµες σταθερές κατασκευές) µε τους
οποίους να οριοθετείται και να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η τήρηση των όρων κατάληψης. Η
Κανονιστική Απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά την απαιτούµενη έγκριση των αρµόδιων Υπηρεσιών του ∆ήµου
(Τεχνικής Υπηρεσίας, Τµήµα Εσόδων κλπ) ούτε την απαιτούµενη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
για την απόκτηση Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου. Η έκδοση αυτής της Κανονιστικής Απόφασης θα
πρέπει να συνοδεύεται και µε απόφαση τήρησης των όρων αυτής, µέσω των απαιτούµενων ελέγχων και
διαδικασιών αποκατάστασης των Κοινόχρηστων Χώρων στη µορφή που η ίδια ορίζει. Αν και οι
αρµοδιότητες (των δήµων γενικά) στο να ρυθµίζουν την χωροταξική ανάπτυξη και διαµόρφωση της πόλης
µε ορθολογικό τρόπο και µε γνώµονα την λειτουργικότητα είναι ασφυκτικά περιορισµένες από την
κεντρική διοίκηση, η δηµοτική Αρχή της Καισαριανής θα κινείται σταθερά στην κατεύθυνση εξασφάλισης
των καλύτερων όρων διαβίωσης των κατοίκων.
Σχετικά µε τις υφιστάµενες αυθαίρετες καταλήψεις θα υπάρξει εύλογη χρονική ευελιξία µε
µεταβατικές διατάξεις ώστε να µπορέσουν να προσαρµοστούν στο νέο Κανονιστικό Πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 1. - ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Εκδίδεται Κανονιστική Απόφαση µε τους όρους και τις προϋποθέσεις παραχώρησης Κοινόχρηστων
Χώρων του ∆ήµου Καισαριανής για χρήση από ιδιώτες. Σκοπός της έκδοσης του παρόντος Κανονισµού
είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών ρυθµίσεων, κανόνων και περιορισµών, που θα διασφαλίσουν την
χρήση των πεζοδροµίων, των οδών, των πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου
Καισαριανής, από τους χρήστες και εκµεταλλευτές αυτών, κατά τρόπο που:
∆εν θα υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και ειδικά των περιοίκων
Θα διαφυλάσσει την απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση και διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ
∆εν θα παρεµποδίζει την ορατότητα και την ασφαλή διέλευση των διερχοµένων οχηµάτων
∆εν θα παρεµποδίζει την πρόσβαση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά κλπ).
Θα διασφαλίζει την αισθητική και την λειτουργικότητα των παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων µε
σεβασµό στα ιστορικά µνηµεία, στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, στην εύρυθµη λειτουργία των
γειτονιών.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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Ο παρόν Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του
Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που
έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου.
Για την σύνταξη του παρόντος Κανονισµού λήφθηκαν υπόψη :
1. Ο Αστικός Κώδικας και ιδιαίτερα τα άρθρα 967,968, 970.
2. Ο Α.Ν.1324/1949 (ΦΕΚ 326Α'/26-11-1949) «Περί προστασίας και αποκατάστασης των Αναπήρων
Πολέµου Οπλιτών και Θυµάτων Πολέµου».
3. Ο Ν.1487/1950 (ΦΕΚ 179Α'/17-08-1950) «Περί κυρώσεως του υπ' αριθ. 1324/49 Α.Νόµου "περί
προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέµου οπλιτών και θυµάτων πολέµου"».
4. Το Β.∆. της 24-09-1958 (ΦΕΚ 171Α'/20-10-1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις
ενιαίον κείµενον νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήµων
και κοινοτήτων» και ειδικότερα το άρθρο 13 «Τακτικά έσοδα εκ τελών και
δικαιωµάτων χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων».
5. Η υπ' αριθ. Φ.443551/24/300030/17-07-1969 (ΦΕΚ 588Β'/16-09-1969) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Συντονισµού και ∆ηµοσίων Έργων «Περί του τύπου και των
διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων».
6. Το Ν.∆.1044/1971 (ΦΕΚ 245Α'/30-11-1971) «Περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και
αντικαταστάσεως διατάξεων του Α.Ν.1324/49 "περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων
Πολέµου Οπλιτών και Θυµάτων Πολέµου"
κυρωθέντος δια του Ν.1487/50, ως ούτως ισχύει νυν».
7. Ο Ν.1043/1980 (ΦΕΚ 87Α'/16-04-1980) «Περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και αντικαταστάσεως
διατάξεων τινών της "περί αναπήρων και θυµάτων πολέµου
ισχυούσης νοµοθεσίας"».
8. Ο Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α'/22-10-1980) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών
της περί των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών
διατάξεων» και ειδικότερα το άρθρο 3 «Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων
χώρων».
9. Ο Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33Α'/14-03-1983) µε θέµα «Επέκταση των πολεοδοµικών
σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 28
«Κοινόχρηστοι χώροι µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια πόλεων».
10. Ο Ν.1416/1984 (ΦΕΚ18Α'/21-02-1984) µε θέµα «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της
δηµοτικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάµωση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 10 «Περίπτερα».
11. Ο Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18Α'/21-02-1984) µε θέµα «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της
δηµοτικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάµωση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 54 «Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης,
εστιατορίων κ.τ.λ.».
12. Ο Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2Α'/03-01-1989) µε θέµα «Αναµόρφωση της φορολογίας εισοδήµατος και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 26 «Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για τα έσοδα των δήµων και
κοινοτήτων».
13. Η υπ' αριθ. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59∆'/03-02-1989) απόφαση Αναπληρωτή
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Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Κτιριοδοµικός Κανονισµός» και ειδικότερα το άρθρο 17 «Κινητά προστεγάσµατα».
14. Ο Ν.1900/1990 (ΦΕΚ 125Α'/17-09-1990) µε θέµα «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του
δηµοτικού

και

κοινοτικού

κώδικα

(π.δ.

323/1989),

δευτεροβάθµιας

τοπικής

αυτοδιοίκησης

(ν.

1622/1986), εσόδων δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 6.
15. Ο Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145Α'/13-07-1995) µε θέµα «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις», όπως
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
16. Ο Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249Α'/30-10-2003) µε θέµα «Τροποποίηση του Ν.2323/1995 "Υπαίθριο Εµπόριο
και άλλες διατάξεις".
17. Η υπ' αριθ. Α2-1149/25-05-2004 (ΦΕΚ 873Β'/14-06-2004) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης µε θέµα
«Ρυθµίσεις σχετικά µε τον τρόπο επιβολής των διοικητικών προστίµων των άρθρων 5 και 7 του
Ν.2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν µε τον Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249Α'/30-10-2003)».
18. Η υπ' αριθ. Α2-1151/25-05-2004 (ΦΕΚ 873Β'/14-06-2004) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης µε θέµα
«Ρυθµίσεις θεµάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και
Υπαίθριου Εµπορίου».
19. Η υπ' αριθ. Φ.900/Α∆.786/Σ.38/10-08-1999 (ΦΕΚ 1665Β'/25-08-1999) απόφαση Υπουργών Εθνικής
Άµυνας και ΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα «Τροποποίηση της
Φ. 443531/24/300030/17.7.69 κοινής απόφασης Υπουργών Εθνικής Άµυνας,
Συντονισµού και ∆ηµοσίων Έργων "Περί του τύπου και των διαστάσεων των
αναπηρικών περιπτέρων"».
20. Ο Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α'/23-03-1999) µε θέµα «Κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας» και ειδικότερα του άρθρου 9 «Σήµανση των εργασιών που
εκτελούνται στις οδούς», της παραγράφου 12 του άρθρου 34 «Στάση και
στάθµευση», του άρθρου 47 «Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς» και του
άρθρου 48 «Κατάληψη τµήµατος οδού και πεζόδροµου».
21. Ο Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50Α'/02-03-2007) µε θέµα «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ 57/Α')».
22. Η υπ' αριθ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/01-07-2003 (ΦΕΚ 946Β'/09-07-2003) απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε
µε θέµα «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης
Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
23. Η υπ' αριθ. 6952/14-02-2011 (ΦΕΚ 420Β'/16-03-2011) κοινή απόφαση των
Υπουργών ΠΕΚΑ και Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων, µε θέµα «Υποχρεώσεις και
µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε
κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία
πεζών».
24. Ο Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224Α'/08-10-2001) µε θέµα «Υπαίθρια ∆ιαφήµιση,
Συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
25. Η υπ' αριθ. οικ.52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663Β'/13-12-2001) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα
«Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισµού για τις οποίες δεν απαιτείται
άδεια οικοδοµής».
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26. Η Εγκύκλιος 12/2002 του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αριθ. πρωτ. 56990/28-03-2002 και θέµα «Κατασκευές και
εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισµού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδοµής
(ΓΟΚ/85 Άρθρον-19)».
27. Η υπ' αριθ. οικ.7588/12-02-2004 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 372Β'/
24-02-2004) µε θέµα «Συµπλήρωση της οικ.52716/20-11-2001 απόφασης περί
κατασκευών και εγκαταστάσεων στους κοινόχρηστους χώρους του οικισµού για τις
οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδοµής».
28. Ο Ν.3254/2004 (ΦΕΚ 137Α'/22-07-2004) µε θέµα «Ρύθµιση θεµάτων των
Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα το άρθρο 16 «Ρυθµίσεις θεµάτων παράνοµης κατάληψης κοινόχρηστων
χώρων».
29. Ο Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202Α'/19-08-2005) µε θέµα «Αρχές και κανόνες για την
εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της
αγοράς - Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης».
30. Το Π.∆.254/2005 (ΦΕΚ 307Α'/16-12-2005) µε θέµα «Ρύθµιση υπαίθριου εµπορίου (πλανόδιου και
στάσιµου)»
31. Ο Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) µε θέµα «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων &Κοινοτήτων».
32. Η υπ' αριθ. Φ.900/12/158489/23-03-2006 (ΦΕΚ 424Β'/07-04-2006) κοινή
απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας και Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα
«Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Φ.443531/24/300030/17.7.1969 κοινής απόφασης
των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Συντονισµού και ∆ηµοσίων Έργων "Περί του
τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων"».
33. Η υπ' αριθ. Κ1-1178/07-06-2007 (ΦΕΚ 1034Β'/25-06-2007) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης µε
θέµα «∆ιαδικασία κατάσχεσης των εµπορευµάτων, της καταστροφής ή της διάθεσης αυτών, αµοιβή των
µελών της εποτροπής που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.3377/2005 και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια».
34. Ο Ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100Α'/14-05-2007) µε θέµα «Τροποποίηση του π.δ.
237/1986 (ΦΕΚ 110/Α') µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν.489/1976 "Περί
υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"
(ΦΕΚ 331/Α') και άλλες διατάξεις».
35. Ο Ν.3648/2008 (ΦΕΚ 38Α'/29-02-2008) µε θέµα «Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου,
προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις».
36. Ο Ν.3769/2009 (ΦΕΚ 105Α'/01-07-2009) µε θέµα «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης
ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και
υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 16
«Ρυθµίσεις υπαίθριου εµπορίου - Κυριακάτικες αγορές και το άρθρο 17
«Συµµετοχή σε υπαίθριο εµπόριο και λαϊκές αγορές».
37. Η υπ' αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009) απόφαση Υπουργού
ΠΕΚΑ µε θέµα «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε
κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία
πεζών».
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38. Η Εγκύκλιος 3/2011 του ΥΠΕΚΑ µε αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011 και θέµα «∆ιευκρινίσεις για την
εφαρµογή των ρυθµίσεων της µε αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ''Ειδικές ρυθµίσεις για
την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών'' (ΦΕΚ 2621 Β΄31-12-2009)».
39. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) µε θέµα «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
40. Η υπ' αριθ. Κ1-164/17-01-2011 (ΦΕΚ 275Β'/22-02-2011) κοινή απόφαση
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Οικονοµικών - Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα «Προσαρµογή διατάξεων
αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά µε τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά».
41. Ο Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α'/25-11-2011) µε θέµα «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου
κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 20 «Συµβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ),
Συγκρότηση» και το άρθρο 21 «Αρµοδιότητες».
42. Ο Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α'/09-04-2012) µε θέµα «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» και κυρίως το
άρθρο 2 «Ορισµοί», το άρθρο 4 «Άδειες ∆όµησης», το άρθρο 10 «Κίνητρα για την περιβαλλοντική
αναβάθµιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδοµηµένες και αστικές περιοχές», το άρθρο 20
«Κατασκευές σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους», το άρθρο 21 «Προσωρινές Κατασκευές» και το άρθρο
28 «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων».
43. Ο Ν.1577/1985 (ΦΕΚ 210Α'/18-12-1985) µε θέµα «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός», ως προς τις
διατάξεις του που εξακολουθούν να ισχύουν, (υπό την
έννοια ότι δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού), έτσι
όπως ίσχυαν µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ΝΟΚ.
44. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1668/09-08-2012 έγγραφο του Γ.Γ. Χωροταξίας & Αστικού
Περιβάλλοντος µε θέµα «Εφαρµογή των άρθρων 4 και 20 του Νέου Οικοδοµικού
Κανονισµού (Ν.4067/2012)».
45. Η Εγκύκλιος 12/2012 του ΥΠΕΚΑ µε αριθ. πρωτ. οικ.63661/20-12-12 και θέµα
«Ανακοίνωση της Αποφ-63234/19-12-12 του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ
"'Εγκριση Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών Εφαρµογής του Νέου Οικοδοµικού
Κανονισµού (ΝΟΚ Ν-4067/12)"».
46. Το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρµογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.), που
εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.63234/19-12-2012 απόφαση Αναπληρωτή
Υπουργού ΠΕΚΑ και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.
47. Η υπ' αριθ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718Β'/08-10-2012) απόφαση Υπουργού Υγείας µε
θέµα «Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών και άλλες
διατάξεις».
Στις διατάξεις του Κανονισµού εµπεριέχονται ρυθµίσεις:
Του Β.∆. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείµενων νόµου των ισχυουσών διατάξεων
περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων».
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Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της περί
των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών
διατάξεων»

Του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α΄/1984)
Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989)
Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990)
Του Ν. 2218/1994
Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004)
Του “Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού»
Των Ν. 1337/1983, & Ν. 1512/1985
Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές µεγεθών και υλικών κύριας για
προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ»
Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ)
Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001)
Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000
Του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» άρθρα 34,47 & 48.
Ποινικός κώδικας άρθρο 292 παρ. 1 & άρθρο 458.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΟΡΙΣΜΟΙ
1.

Κοινόχρηστοι χώροι: Είναι οι χώροι που σύµφωνα µε το νόµο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους

προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο ∆ήµο Καισαριανής.
Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγµατα εκτός συναλλαγής, σύµφωνα µε το άρθρο 970 του Αστικού
Κώδικα, ενώ “σε κοινόχρηστα πράγµατα µπορούν να αποκτηθούν µε παραχώρηση της αρχής, κατά τους
όρους του νόµου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώµατα, εφόσον µε τα δικαιώµατα αυτά εξυπηρετείται ή δεν
αναιρείται η κοινή χρήση”.
Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφερόµενοι είναι όλοι οι δρόµοι και τα πεζοδρόµιά τους, οι πλατείες
και τα πεζοδρόµιά τους, οι πεζόδροµοι, οι στοές και το υπέδαφος όλων αυτών, οι αποτµήσεις γωνιών
οικοδοµικών τετραγώνων και το υπέδαφος αυτών, ο δάπεδος χώρος µεταξύ θέσεως των προσόψεων των
ισογείων οικοδοµών και των εγκεκριµένων οικοδοµικών γραµµών, αποτελούντων των χώρων τούτων
προεκτάσεις πεζοδρόµων και χώρων αφεθέντων σε κοινή χρήση και γενικά κάθε δηµοτικός ή δηµόσιος
χώρος ή οικόπεδο, που έχει αφεθεί προσωρινά ή µόνιµα σε κοινή χρήση.
2.

Τέλος: Η χρηµατική παροχή, που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγµατος

για την χρησιµοποίηση ορισµένου δηµοτικού χώρου, έργου ή υπηρεσίας. Έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα
(ΣΤε 140/89, ∆ι.∆ικ. 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.
3.

Άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου: Οι ατοµικές διοικητικές πράξεις παραχώρησης χρήσης

κοινόχρηστου χώρου σε ιδιώτη, που υπόκεινται σε ανάκληση σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του
∆ιοικητικού ∆ικαίου και του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
1080/80,

όπως

τροποποιήθηκε

και

συµπληρώθηκε

µεταγενέστερα.

Η

χορήγηση

άδειας

χρήσης

κοινόχρηστου χώρου ειδικά για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και εµπορικά προϋποθέτει την
νόµιµη λειτουργία αυτών.
4.
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Ανάκληση αδείας: Η διοικητική πράξη κύρωσης µε την οποία αίρεται η ισχύς προηγούµενης

διοικητικής πράξης και αποσκοπεί στην συµµόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθµίσεις του νόµου και του
παρόντος κανονισµού.
5.

Αυθαίρετη χρήση: Η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς προηγούµενη άδεια του ∆ήµου

Καισαριανής, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της ήδη
χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή την έκταση του
παραχωρούµενου χώρου, είτε την διάρκεια της άδειας.
6.

Πεζοδρόµιο: Το υπερυψωµένο ή µε άλλο τρόπο διαχωριζόµενο τµήµα της οδού, που προορίζεται

για τους πεζούς.
7.

Πεζόδροµος: Η οδός που χρησιµοποιείται αποκλειστικά από πεζούς και για την είσοδο-έξοδο

οχηµάτων προς χώρους στάθµευσης παρόδιων ιδιοκτησιών και οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης και
ανεφοδιασµού.

ΑΡΘΡΟ 4- ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Ο ∆ήµος Καισαριανής είναι η µόνη αρµόδια αρχή για να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων
χώρων που ανήκουν στο ∆ήµο ή έχουν παραχωρηθεί σ' αυτόν για εκµετάλλευση. Η αρµοδιότητα για την
τήρηση και πιστή εφαρµογή του Κανονισµού ανήκει στην ∆ηµοτική Αρχή δια των αρµοδίων υπηρεσιών
της.
•

Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών λόγω των εξειδικευµένων γνώσεων και της σφαιρικής αντίληψης
αναφορικά µε τον (αστικό & περιαστικό, δοµηµένο ή αδόµητο κλπ) ∆ηµόσιο Χώρο έχει τον
βαρύνοντα ρόλο -τόσο για την έκδοση όσο και για τους µετέπειτα ελέγχους-, στις άδειες χρήσης
των κοινόχρηστων χώρων και πρέπει -µέσω της εσωτερικής της υπηρεσιακής ιεραρχίας- να
εξασφαλίζει σε µόνιµη βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις, ώστε να ανταποκρίνεται µε επάρκεια
και αµεσότητα, αποτρέποντας στο µέτρο του δυνατού «τετελεσµένα γεγονότα». (Βλ & άρθρο 12
«Επιτροπή Ελέγχου Καταλήψεων των Κ.Χ.»). Η ∆ΤΥ χορηγεί επίσης κάθε είδους εγκρίσεις ή
«σύµφωνη γνώµη» στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας για την άδεια κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου, που αφορούν στα όρια παραχώρησης, στα λειτουργικά ή διακοσµητικά
στοιχεία που τοποθετούνται στον κοινόχρηστο χώρο. Επίσης ελέγχει την εφαρµογή της, καθώς και
τη διακοπή και παρεµπόδιση της κυκλοφορίας. Η ∆ΤΥ τέλος, γνωµοδοτεί κατά περίπτωση στις
αιτήσεις των ενδιαφερόµενων, σχετικά µε την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

•

Το Τµήµα Εσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών συντάσσει σύµφωνα µε το Νόµο όλες
τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση του χώρου (άδεια χρήσης - κατάληψης Κοινόχρηστου χώρου),
τις οποίες εκδίδει ο ∆ήµαρχος (παρ.11, αρ.3 του Ν.1080/1980) και τις οποίες ανακαλεί (παρ.7,
αρ.3 του Ν. 1080/80).

•

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι επίσης αρµόδια για την είσπραξη των αναλογούντων
τελών και προστίµων, που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία και από σχετικές αποφάσεις
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Επίσης θα παραλαµβάνει της εγγυητικές επιστολές (παρ. 5.8.5 του
άρθρου 5) και θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωσή τους.

•

Η Ελληνική Αστυνοµία (Τροχαία) ελέγχει την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και γνωµοδοτεί
για την χορήγηση της άδειας κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου, αν υφίστανται δηλαδή λόγοι
ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων, που επιβάλλουν τη µη χορήγηση της άδειας. Η
γνωµάτευση της είναι δεσµευτική στη χορήγηση της αιτούµενης άδειας (άρθρο 13 παρ.6 Β∆. 24/9-
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20/10/1958, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80) και εκδίδεται µέσα σε 15
µέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήµατος του ∆ήµου.
•

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατ' αρχήν εξετάζει και παραπέµπει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέµατα
που έχουν σχέση µε την αναδιατύπωση, συµπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος Κανονισµού.

•

Η Τριµελής Επιτροπή Καταλήψεων Κοινόχρηστων Χώρων πραγµατοποιεί ελέγχους κατά τακτά
χρονικά διαστήµατα ως προς την τήρηση των όρων παραχώρησης χρήσης των κοινόχρηστων
χώρων και διαπιστώνει τις παραβάσεις και τις αυθαίρετες καταλήψεις καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους, ενώ πιστοποιεί τα τέλη και τα πρόστιµα στην περίπτωση αυθαιρεσιών.

•

Για θέµατα που έχουν οικονοµικό αντικείµενο (π.χ. επιβολή τελών) την ειδική αρµοδιότητα έχει η
Οικονοµική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ

5

-

ΓΕΝΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ

&

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Α∆ΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ο προτιθέµενος να χρησιµοποιήσει τους κοινόχρηστους χώρους, υποβάλλει πριν από την χρήση σχετική
αίτηση στο ∆ήµο Καισαριανής, όπου αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του αιτούντος, το
είδος, η διεύθυνση της ασκούµενης επιχείρησης, η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούµενου προς χρήση
χώρου, καθώς και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται την παραχώρηση της χρήσης αυτού (άρθρο 13
παρ.6 του Β.∆.24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ.4 του Ν.3254/04). Σε κάθε
περίπτωση απαγορεύεται ρητά η όποια «προσωρινή» λειτουργία (τραπεζοκαθίσµατα, κατασκευές κλπ) σε
κοινόχρηστο χώρο, αν αυτή δεν έχει την τελική οριστική έγκριση, όπως ο νόµος και αυτή η Κανονιστική
Απόφαση ορίζουν.
Σε περίπτωση που το κατάστηµα είναι υγειονοµικού ενδιαφέροντος απαιτείται η κατάθεση της
άδειας λειτουργίας του καταστήµατος µε την οποία καθορίζεται ο αριθµός των εξυπηρετούµενων ατόµων
που προβλέπονται στον κοινόχρηστο χώρο. Ο αριθµός των εξυπηρετούµενων ατόµων συνοδεύεται από την
έγκριση της υγειονοµικής υπηρεσίας και σε καµία περίπτωση ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος δεν
µπορεί να υπερβαίνει σε επιφάνεια τον εγκεκριµένο από τις παραπάνω υπηρεσίες υπαίθριο χώρο του
καταστήµατος. Όµως ο εγκεκριµένος αριθµός εξυπηρετούµενων ατόµων δεν είναι δεσµευτικός για τις
υπηρεσίες του ∆ήµου Καισαριανής, οι οποίες για λόγους λειτουργικότητας και αισθητικής των
παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων, σεβασµού στα ιστορικά µνηµεία, του φυσικού και δοµηµένου
περιβάλλοντος και της εύρυθµης λειτουργίας των γειτονιών, µπορούν να παραχωρήσουν µικρότερο από
αυτόν που ορίζεται στην άδεια λειτουργίας, κοινόχρηστο χώρο.
Σε περίπτωση αίτησης µεταφοράς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ σε άλλο πρόσωπο είναι
δυνατή και η αντικατάσταση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για
την έκδοση νέας άδειας. Η αντικατάσταση της άδειας χρήσης υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του
∆ήµου, γίνεται εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, µε την προϋπόθεση πως δεν υπάρχουν οφειλές από
τον προηγούµενο ιδιοκτήτη και δεν ανανεώνεται αυτοδίκαια. Για την αντικατάσταση άδειας χρήσης
κοινόχρηστου χώρου, υποβάλλονται αίτηση και το προβλεπόµενο τέλος κατάληψης του χώρου. Ο
ενδιαφερόµενος µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήµο (άρθρο 6
ΚΥΑ∆ΙΑ ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β').

5.1.
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Σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν.3463/2006 (∆ΚΚ) απαραίτητη προϋπόθεση

για τη χορήγηση οποιασδήποτε µορφής άδειας είναι η µη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόµενου, ή εφόσον
ο ενδιαφερόµενος για τη χορήγηση άδειας είναι

νοµικό πρόσωπο, η µη ύπαρξη σε βάρος εταίρου ή

µετόχου αυτού, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς αυτούς, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις
εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία (άρθρο 285
∆ΚΚ).
5.2.

Οι οποιεσδήποτε τυχόν κατασκευές στους κοινόχρηστους χώρους θεωρούνται ∆ηµοτικό έργο

κατασκευασµένο µε δαπάνες των ιδιωτών.
5.3.

Οι τυχόν διαµορφώσεις που πρέπει να γίνουν προκειµένου να υλοποιηθεί ο παρών Κανονισµός

αναλογικά θα βαρύνουν τους επαγγελµατίες που εκµεταλλεύονται τον κοινόχρηστο χώρο.
5.4.

Οι χρήστες των παραχωρηµένων χώρων οφείλουν να φροντίζουν µε δικά τους µέσα για την

καθαριότητα, τη συντήρηση και γενικά την καλή κατάστασή τους.
5.5.

∆εν επιτρέπεται καµία ενέργεια από τους καταστηµατάρχες που θα µπορούσε να προκαλέσει

οποιασδήποτε µορφής και έκτασης υποβάθµιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που συνάδει µε την
ιστορία, τις διαχρονικές αξίες και τον πολιτισµό του δήµου, το ήθος των κατοίκων και τους κανόνες των
χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και τους κανόνες της καλής εν γένει συµπεριφοράς, όπως
επίσης να συµµορφώνονται γενικά µε τις διατάξεις των νόµων, Π∆, εγκυκλίων και οδηγιών όπως ισχύουν
κάθε φορά, καθώς και µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
5.6.

Απαγορεύεται αυστηρά κάθε επέµβαση στα δέντρα που υπάρχουν στους κοινόχρηστους χώρους

(κλάδεµα, κόψιµο κ.λπ.). Για οποιοδήποτε τέτοιο αίτηµα αρµόδιες είναι οι υπηρεσίες πρασίνου του ∆ήµου
Καισαριανής.
5.7.

∆εν επιτρέπεται στον παραχωρηµένο κοινόχρηστο χώρο καµία µόνιµη κατασκευή ή επέµβαση και

οποιαδήποτε τυχόν τέτοια -που σε κάθε περίπτωση είναι πολεοδοµικά αυθαίρετη-, θα επιφέρει σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης (δηλ. άµεσης επαναφοράς του χώρου στην πρότερη κατάσταση), ανάκληση
της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Ρητά αναφέρεται ότι η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για
τραπεζοκαθίσµατα δεν συµπεριλαµβάνει σε καµιά περίπτωση την (αυθαίρετη) τοποθέτηση άλλων
στοιχείων, όπως δαπέδων, σκιαδίων, διακοσµητικών κάθε είδους κλπ. Με την αίτηση για την άδεια χρήσης
θα προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήµατος µε την οποία αυτός παρέχει στον
∆ήµο ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ο τελευταίος δια των αρµοδίων οργάνων του, στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αυθαίρετη / παράνοµη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου είτε µε
σταθερές κατασκευές είτε µε κινητά αντικείµενα είτε άλλη (µε εγκαταστάσεις κλπ), να τα καθαιρεί και να
τα αποµακρύνει µε συνεργεία ευθύνης του ∆ήµου Καισαριανής. Η προκύπτουσα δαπάνη επιβάλλεται σε
βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήµατος.
5.8.

Σε κάθε περίπτωση µαζί µε την αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου,

συνυποβάλλεται σχεδιάγραµµα και ακριβής τεχνική έκθεση από µηχανικό κατάλληλης ειδικότητας, µε
αναλυτική περιγραφή των στοιχείων (τυπικές διαστάσεις, υλικό, τρόπος στερέωσης -αν χρειάζεται κλπ) για
τα οποία θα πρέπει να γνωµοδοτήσει µετά από έλεγχο η Τεχνική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που η άδεια
αφορά σε κτίρια που έχουν να κάνουν µε την ιστορική και κοινωνική παράδοση της πόλης, θα ζητούνται
και συµπληρωµατικά στοιχεία (πχ είδος επιγραφής κλπ) ώστε να διασφαλίζεται ο χαρακτήρας της όψης.
5.8.1

Για τα εγκριµένα από την ΤΥ του ∆ήµου προς τοποθέτηση στοιχεία, πρέπει να εξασφαλίζεται η

σταθερότητα τους, µε ευθύνη του αιτούντος και µε τρόπο που να µην προξενεί εκτεταµένη φθορά στη
δαπεδόστρωση. Στην περίπτωση περιστασιακής (πχ. κατά τη νύχτα) ή οριστικής αποµάκρυνσης αυτών των
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στοιχείων δεν πρέπει να εξέχουν επικίνδυνα στοιχεία στήριξης και η αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς
του κοινόχρηστου χώρου θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη του καταστήµατος.
5.8.2

∆εν επιτρέπονται ΗΛΜ εγκαταστάσεις στον κοινόχρηστο χώρο. Ειδικά απαγορεύεται ρητά η

σύνδεση των στοιχείων που τοποθετούνται µε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Για την εγκατάσταση
γραµµών και παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος από το κατάστηµα στον κοινόχρηστο χώρο απαιτείται η
έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθώς η εγκατάσταση πρέπει να κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους
κανόνες ασφάλειας για τις ηλεκτρικές παροχές στους υπαίθριους δηµόσιους χώρους (κατ' εξαίρεση και εφ
όσον κριθεί απαραίτητο η έγκριση υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του ∆ήµου).
5.8.3

Τυχόν αίτηση -µαζί µε κατάλληλη µελέτη-, για τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων (άβοκ) στην

παραχωρούµενη και µόνο επιφάνεια του κοινόχρηστου χώρου, ύψους έως 15 εκατοστά από τη στάθµη του
πεζοδροµίου ή της πλατείας, τίθεται υπόψη της ∆ΤΥ η οποία γνωµοδοτεί και εγκρίνεται -αν η γνωµοδότηση
είναι θετική- από την ΕΠΖ και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε κατασκευή που
παρεµποδίζει, έστω και στο ελάχιστο, την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών γενικά, των αµεα ειδικά, καθώς
και την οµαλή αποχέτευση όµβριων υδάτων ή να δηµιουργεί εστίες σκουπιδιών. Απαγορεύεται
οποιαδήποτε µόνιµη κατασκευή αλλοίωσης της αρχικής στάθµης (ΑΣ∆) µε σταθερές υποβάσεις, σκυρόδεµα
κλπ.
5.8.4

Μετά από την έγκριση της Τεχνικής υπηρεσίας και της ΕΠΖ επιτρέπεται στις εγκεκριµένες

κατασκευές πέργκολας -όπου επιτρέπονται-, η τοποθέτηση τέντας από υπόλευκο ειδικό αδιάβροχο PVC
υλικό, που φέρει φιλµ που απωθεί την ζέστη.
5.8.5

Για την τοποθέτηση κάθε είδους κατασκευών και στοιχείων -εκτός από τραπεζοκαθίσµατα- σε

κοινόχρηστο χώρο θα καταβάλλεται εγγυητική επιστολή αξίας 100,00€/µ2 κατάληψης χώρου, η οποία θα
εκπίπτει υπέρ ∆ήµου σε περίπτωση παράβασης των όρων παραχώρησης σύµφωνα µε τους οποίους
εκδόθηκε, ή αν οι στηρίξεις των κατασκευών προκαλέσουν φθορές στον Κοινόχρηστο Χώρο. Το ανώτατο
ύψος της εγγυητικής επιστολής θα είναι 1.500€. Η εγγυητική επιστολή είναι αποτρεπτικού χαρακτήρα και
δεν θα χρησιµοποιηθεί σαν µέτρο εσόδων του ∆ήµου. Στην περίπωση που η εγγυητική επιστολή που
κατατίθεται έχει ηµεροµηνία λήξης, θα πρέπει ο εγγυητής να ανανεώσει την ισχύ της, σε περίπτωση που
συνεχίζει να κάνει χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Θα επιστρέφεται στην επιχείρηση όταν αυτός
καταθέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου µετά από την σύµφωνη γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας
εφόσον διαπιστώσει την τήρηση των όρων κατάληψης και ο απελευθερωµένος κοινόχρηστος χώρος δεν
έχει υποστεί ζηµιές και αλλοιώσεις.

Επίσης σε περίπτωση µεταβίβασης της άδειας λειτουργίας του

καταστήµατος και της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, η εγγυητική θα επιστρέφεται στον
προηγούµενο ιδιοκτήτη και ο νέος θα υποχρεούται σε έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
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6.1.

∆εν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στις πλατείες των Ιερών Ναών.

Συγκεκριµένα σε:
Πλατεία Αγ. Νικόλαου · Κιουπετζόγλου · Κοιµήσεως Θεοτόκου -στο τµήµα µε πρόσοψη επί
της λεωφόρου Εθν. Αντίστασης · Τριών Ιεραρχών.
Ειδικότερα για την πίσω τµήµα της πλατείας Κοιµήσεως Θεοτόκου (πίσω από την εκκλησία)
επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµατων µόνο στους χώρους όπως φαίνεται στο
συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα (Τ1) που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
6.2.

∆εν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στις βασικές οδεύσεις προς και στα

πεζοδρόµια γύρω από τα σχολικά συγκροτήµατα, τους παιδικούς σταθµούς τις παιδικές
χαρές και τους δηµοτικούς αθλητικούς χώρους.
Βάσει αυτού -όπως φαίνεται στο συνηµµένο διάγραµµα (Τ1)- δεν επιτρέπονται τα
τραπεζοκαθίσµατα στις οδούς (πεζοδρόµια):
• Ηρώς Κωνσταντοπούλου στο διαπλατυσµένο πεζοδρόµιο µπροστά από τα σχολικά
συγκροτήµατα από την οδό Σουκατζίδη µέχρι την οδό Νέας Εφέσου. Ειδικότερα στο τµήµα
από την οδό Ναυπακτίας έως την οδό Νέας Εφέσου (Ο.Τ. 206 & 208) δεν επιτρέπεται και
στα δύο πεζοδρόµια της οδού.
• Ηρώων Πολυτεχνείου στο δεξί πεζοδρόµιο της ανόδου από την πλατεία Αναγέννησης έως
την οδό Οδεµησίου.
• Στα πεζοδρόµια που περιβάλλουν το Οικοδοµικό Τετράγωνο 128° (Νήαρ Ηστ), επί των
οδών Εθν. Αντίστασης, Φιλαδελφείας, και Οδεµησίου
• Στα πεζοδρόµια που περιβάλλουν το Οικοδοµικό Τετράγωνο 51 (∆ηµαρχείο και Α'
Βρεφονηπιακός Σταθµός) επί των οδών Βρυούλων, Κλαζοµενών και Μιχ. Καραολή.
• Στα πεζοδροµηµένα τµήµατα της οδού Φιλαδελφείας.
• Στα πεζοδρόµια του Οικοδοµικού Τετραγώνου 52 (σχολικό συγκρότηµα Βενιζέλου)
• Στο αριστερό πεζοδρόµιο της οδού Χίου κατά την πορεία των οχηµάτων, από την οδό
Υµηττού έως την Ανδρ. ∆ηµητρίου.
• Στα πεζοδρόµια της οδού Λεων. Μανωλίδη στο τµήµα από την οδό Υµηττού έως το
πάρκο Αλεξάνδρου.
• Στα πεζοδρόµια που περιβάλλουν το ∆ηµοτικό Στάδιο «Κρητικόπουλος»
• Στα πεζοδρόµια του Οικοδοµικού Τετραγώνου 33 (∆' Βρεφονηπιακός Σταθµός), επί των
οδών Νέας Εφέσου, Ανδρ. ∆ηµητρίου και Μοσχονησίων. Επίσης στο πεζοδροµηµένο τµήµα
της οδού Τσάφου που είναι όµορο του Βρεφονηπιακού Σταθµού.
• Στο πεζοδρόµιο της οδού Σµύρνης επί του Οικοδοµικού Τετραγώνου 13, µεταξύ των
οδών Βρυούλων και Ηρ. Πολυτεχνείου.

6.3.
•
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∆εν επιτρέπεται επίσης η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων:

Στα πεζοδρόµια όπου η όδευση Αµεα και οι υποχρεωτικές αποστάσεις από αυτήν δεν

επιτρέπουν την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµατων.
•

Στους ποδηλατοδρόµους ή στα πεζοδρόµια µε µικτή χρήση για διέλευση πεζών ή

ποδηλάτων (αν κατασκευαστούν τέτοια).
• Στις νησίδες των λεωφ. Υµηττού, Εθν. Αντίστασης και Α. Τσάφου.
• Στους χώρους πρασίνου.
•

Στα πάρκα αλλά και στα πεζοδρόµια που τα περιβάλλουν: Σκοπευτηρίου, Αη Γιάννη,

Ειρήνης (2ας Μάη) και Αλεξάνδρου από την οδό Πριήνης έως την Ευφρονίου, εκτός αν
πρόκειται για εκµετάλλευση από τον ∆ήµο Καισαριανής.
• Σε όλη την οδό Καραµολέγκου
• Στο αριστερό πεζοδρόµιο της ανόδου της οδού Γρ. Θεολόγου που βρίσκονται οι
προσφυγικές πολυκατοικίες.

6.4.

Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων µόνο σε πεζοδρόµια µε πλάτος

µεγαλύτερο των 2,00µ. Τα τραπεζοκαθίσµατα θα αναπτύσσονται σε επαφή µε την πρόσοψη
του καταστήµατος µε την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ελεύθερο τµήµα πεζοδροµίου προς
την πλευρά του κρασπέδου για την κίνηση των πεζών τουλάχιστον 1,20µ από το ρείθρο. Σε
πεζοδρόµια µε πλάτος µικρότερο των 2,00µ. επιτρέπεται η τοποθέτηση -σε επαφή µε το
κατάστηµα-, πάγκου εξυπηρέτησης όρθιων πελατών ο οποίος θα προεξέχει αυστηρά µόνο
40 εκ. από την ρυµοτοµική γραµµή του οικοπέδου. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να
τηρούνται οι παραπάνω διαστάσεις για την διέλευση των πεζών.

6.5. Στα διατηρητέα κτίρια αλλά και σε αυτά που περιγράφονται στην από 23-9-2005
Αιτιολογική Έκθεση για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης του Τµήµατος Παραδοσιακών
Οικισµών της ∆/νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε, καθώς και στα κτίρια που
έχουν να κάνουν µε την ιστορική και κοινωνική παράδοση της πόλης, ισχύουν οι όροι και οι
περιορισµοί που περιγράφονται για τα διατηρητέα της πλατείας Αναγέννησης (βλέπε
παρακάτω). Συγκεκριµένα, δεν επιτρέπεται καµία κατασκευή που κρύβει ή αλλοιώνει την
όψη του κτιρίου. Οι πινακίδες των καταστηµάτων πρέπει να είναι διακριτικές µε
παραδοσιακά υλικά και ύφος και να σέβονται τη µορφή του κτιρίου. Οποιαδήποτε προσθήκη
τέντας ή άλλης κατασκευής, θα επιτρέπονται µόνο εφόσον υπάρχει η έγκριση της αρµόδιας
Υπηρεσίας για τα διατηρητέα κτίρια.

6.6. Ειδικότερα για τις παρακάτω οδούς, οι οποίες αποτελούν τους εµπορικούς άξονες της
Καισαριανής,

θα

ισχύουν

συγκεκριµένοι

όροι

προκειµένου

η

ανάπτυξη

των

τραπεζοκαθισµάτων να µην εµποδίζει την λειτουργία των λοιπών εµπορικών καταστηµάτων
και να εξυπηρετείται η απρόσκοπτη κίνηση των πεζών.
Οι οδοί αυτοί είναι:
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• Λεωφόρος Εθν. Αντίστασης -για το τµήµα από την Λεωφ. Υµηττού έως την οδό 2ας
Μάη,
•

Λεωφόρος Υµηττού

•

Φορµίωνος

•

Ευφρονίου

•

Φιλολάου

•

Μισούντος

Στα πεζοδρόµια των παραπάνω οδών επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων µε την
προϋπόθεση ότι το εναποµείναν τµήµα του πεζοδροµίου έχει πλάτος τουλάχιστον 1,60µ από
το ρείθρο. Τα τραπεζοκαθίσµατα αναπτύσσονται στο τµήµα του πεζοδροµίου προς το
κράσπεδο σε απόσταση 40εκ. από την άκρη του κρασπέδου αφήνοντας ελεύθερο για
διέλευση το τµήµα προς την ρυµοτοµική ή την οικοδοµική γραµµή των οικοδοµικών
τετραγώνων.
Επιτρέπονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις και την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Καισαριανής:
•

η τοποθέτηση κινητών οµπρελών για σκίαση, που καλύπτουν µόνο το τµήµα του

κοινόχρηστου χώρου που έχει παραχωρηθεί και πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές
ασφαλείας,
•

η τοποθέτηση ζαρντινιέρων εις βάρος του παραχωρηµένου χώρου για την οριοθέτηση

της κατάληψης και σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή τους στο οδόστρωµα,
•

η

τοποθέτηση

κινητών

µόνο

θερµαντικών

σωµάτων

εξωτερικού

χώρου

εφόσον

πληρούνται τα µέτρα ασφαλείας,
•

η τοποθέτηση, όπως περιγράφεται παραπάνω, πάγκου επί της προσόψεως των

καταστηµάτων για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών ο οποίος θα προεξέχει αυστηρά µόνο 40
εκ. από την ρυµοτοµική γραµµή. Σε αυτήν την περίπτωση ο απαιτούµενος χώρος για την
κίνηση των πεζών -όπως ορίζεται για κάθε περιοχή- θα µετατοπίζεται και θα διατηρεί το
πλάτος του, όπως ορίζεται στις προδιαγραφές,
•

η

τοποθέτηση

σκιάστρων

και

τεντών

ηλιοπροστασίας

επί

της

πρόσοψης

του

καταστήµατος, µε στήριξη µόνο στον τοίχο του κτιρίου χωρίς κατακόρυφα σταθερά στοιχεία
στο πεζοδρόµιο και µε άδεια από τον αρµόδιο φορέα όπου απαιτείται, όπως ορίζεται στον
Οικοδοµικό Κανονισµό.
∆εν επιτρέπονται οι µόνιµες σταθερές κατασκευές επί του πεζοδροµίου, οι τέντες, τα
νάιλον, οι

διαφηµιστικές πινακίδες κλπ.

Οι παραπάνω κατασκευές θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου πριν τοποθετηθούν, ώστε να υπάρξει οµοιοµορφία.

6.7. Πλατεία Αναγέννησης:

Η πλατεία Αναγέννησης που αποτελεί το κεντρικό και πιο

σηµαντικό σηµείο συνεύρεσης και αναψυχής των κατοίκων της πόλης. Λόγω του
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υπερτοπικού χαρακτήρα που έχει αποκτήσει παρουσιάζει εικόνα υπερ-κατάληψης των
κοινόχρηστων χώρων και υποβάθµισης περιβαλλοντικής και αισθητικής λόγω των διάφορων
αυθαίρετων και ανοµοιόµορφων κατασκευών που υπάρχουν. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η
ύπαρξη του µνηµείου της Εθνικής Αντίστασης και των διατηρητέων κτιρίων που έχουν
πρόσοψη στην πλατεία, τα οποία αυτή τη στιγµή κρύβονται και αλλοιώνονται από τις
κατασκευές που τοποθετούνται µπροστά τους. Επειδή ακριβώς η ύπαρξη των κτιρίων αυτών
δίνει και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πλατείας, η προστασία τους εκτός από επιβεβληµένη
λόγω της ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας τους, έχει να κάνει και µε την αντίληψη περί
κοινόχρηστων χώρων χώρων που εκθέσαµε εισαγωγικά.
Υπάρχει και σχετική µελέτη ανάπλασης της πλατείας Αναγέννησης, που εάν και εφ όσον
βρεθούν πόροι υλοποίησης πρέπει να επικαιροποιηθεί.
Μέχρι τότε προτείνεται η -ως ένα βαθµό- διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης, όµως οι
καταστηµατάρχες θα πρέπει να αποµακρύνουν όλα τα στοιχεία που έχουν τοποθετηθεί εκτός
του παραχωρηµένου χώρου όπως και τα στοιχεία εκείνα που έχουν τοποθετηθεί στις
σταθερές κατασκευές και δηµιουργούν κλειστούς χώρους. Τέτοια είναι πχ. τα κατακόρυφα
υαλοστάσια ή τα νάιλον πετάσµατα και ότι άλλο υλικό χρησιµοποιείται σαν τέτοιο, κάποια
φωτιστικά κλπ. Εξυπακούεται πως δεν θα υπάρξει καµιά ανοχή για κάθε είδους κατασκευές,
καταλήψεις και οριοθετήσεις έξω από την παραχωρηµένη περιοχή.
Επίσης δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα διατηρητέα κτίρια της πλατείας Αναγέννησης τα οποία
έχουν υποστεί αλλοιώσεις λόγω των προσθηκών διακοσµητικών και άλλων στοιχείων από τα
καταστήµατα. Μετά από έλεγχο της Επιτροπής Ελέγχου Καταλήψεων Κοινόχρηστων Χώρων
θα προταθούν οι παρεµβάσεις που θα πρέπει να γίνουν µε ευθύνη και έξοδα των ιδιοκτητών
των καταστηµάτων ώστε να αποκτήσουν τα κτίρια ξανά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους.
• Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων µόνο στους χώρους της πλατείας που
προβλέπονται για αυτό.
• ∆εν επιτρέπονται τα τραπεζοκαθίσµατα στο κεντρικό τµήµα της πλατείας και στους
εγκάρσιους διαδρόµους αυτής, όπως επίσης και η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων,
φωτιστικών σωµάτων κα.
• Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπονται οι κλειστές σταθερές κατασκευές σε κανένα τµήµα
της πλατείας.
• ∆εν

επιτρέπεται

η

τοποθέτηση

τραπεζοκαθισµάτων,

διαφηµιστικών

πινακίδων

ή

οποιασδήποτε άλλης κατασκευής στα παρτέρια και στους χώρους πρασίνου. Επίσης τα
δέντρα πρέπει να προστατεύονται, να έχουν τον απαιτούµενο χώρο, χώµα και ηλιασµό και
να µην χρησιµοποιούνται οι κορµοί για στήριξη κατασκευών.
• Σχετικά µε άλλες κατασκευές ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (παράγραφος 5.8
του άρθρου 5)
• ∆εν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισµάτων, οµπρελών, σκιαδίων ή λοιπών στοιχείων
που φέρουν επιγραφές ή διαφηµίσεις. Επιτρέπεται µόνο η διακριτική εκτύπωση της
επωνυµίας του καταστήµατος στα παραπάνω στοιχεία.
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• Επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση ζαρντινιέρων εις βάρος του παραχωρηµένου χώρου για
την οριοθέτηση της κατάληψης.
• Επιτρέπεται η τοποθέτηση διακριτικών κινητών µόνο θερµαντικών σωµάτων εξωτερικού
χώρου, ή δροσισµού εφόσον πληρούνται τα µέτρα ασφαλείας.
• Στα διατηρητέα κτίρια της πλατείας, δεν επιτρέπεται καµία κατασκευή που κρύβει ή
αλλοιώνει τις όψεις τους. Οι πινακίδες των καταστηµάτων πρέπει να είναι διακριτικές µε
παραδοσιακά υλικά και ύφος και να σέβονται τη µορφή του κτιρίου. Οποιαδήποτε προσθήκη
τέντας ή άλλης κατασκευής, θα επιτρέπεται µόνο εφόσον υπάρχει η έγκριση της αρµόδιας
Υπηρεσίας για τα διατηρητέα κτίρια.
Ο ∆ήµος Καισαριανής, έχει το δικαίωµα -µικρής ή µεγαλύτερης έκτασης, τροποποιήσεων
στα

υφιστάµενα

παρτέρια

µε

πράσινο,

ορισµένα

από

τα

οποία

είναι

παντελώς

κατεστραµµένα προκειµένου να βελτιωθεί η εικόνα της Πλατείας και να γίνει πιο φιλική και
προσιτή η χρήση της στο κοινό.

6.8. Πλατεία Κοιµήσεως Θεοτόκου (Παναγίτσα) επί της οδού Χρυσοστόµου Σµύρνης
Ισχύουν οι ίδιοι όροι και οι προϋποθέσεις µε την Πλατεία Αναγέννησης στα προκαθορισµένα
µέρη.

6.9.

Σε ειδικές χρήσεις καταστηµάτων όπως συνεργεία αυτοκινήτων, βενζινάδικα κλπ,

όπου απαιτούνται ειδικές κατασκευές (στέγαστρα, ράµπες κλπ), αυτές θα γίνονται µετά από
την έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και χωρίς σε καµία περίπτωση αυτές να
δυσχεραίνουν την κίνηση των πεζών στα πεζοδρόµια. Για τις κατασκευές αυτές πριν την
τοποθέτησή τους, θα γνωµοδοτεί η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.

6.10. Σε σηµεία της πόλης όπου το διαµορφωµένο ή το προς διαµόρφωση πεζοδρόµιο έχει
πλάτος µεγαλύτερο των 5,00µ. Συγκεκριµένα στις περιοχές:
• Στην οδό Αντήνορος (περιοχή Κάραβελ)
• Στην οδό Βασ. Αλεξάνδρου στο τµήµα µεταξύ της λεωφ. Εθν. Αντίστασης και Λεωφ.
Υµηττού
• Στην λεωφ. Εθν. Αντίστασης στο τµήµα από την οδό 2ας Μάη έως στο δηµοτικό
χώρο στάθµευσης απέναντι από το πάρκο του Αη Γιάννη.
Σε αυτές τις περιοχές µπορούν, µετά από εισήγηση της ΤΥ και έγκριση της Επιτροπής
Ποιότητας

Ζωής,

στο

παραχωρηµένο

τµήµα,

να

γίνουν

παρεµβάσεις,

όπως

αυτές

περιγράφονται για την πλατεία Αναγέννησης.
Σηµειώνεται

ότι

αυτήν

την

στιγµή

λειτουργούν

καταστήµατα

στις

περιοχές

που

περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα (6.11) όπου στον παραχωρηµένο κοινόχρηστο χώρο
έχουν διαµορφωθεί κλειστοί χώροι µε σταθερές κατασκευές.
Για όποιες κατασκευές υπάρχουν εκθέσεις αυθαιρέτων από το αρµόδιο πολεοδοµικό
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γραφείο θα ακολουθηθεί η νόµιµη διαδικασία.
Σε αυτές τις περιοχές, οι κατασκευές αυτές, όπου υπάρχουν και δεν παρεµποδίζουν
την κίνηση των πεζών, µπορούν να διατηρηθούν, µε την δέσµευση ότι σε περίπτωση
αντικατάστασης ή έκδοσης οποιασδήποτε νέας άδειας για τα συγκεκριµένα καταστήµατα, ο
νέος ιδιοκτήτης θα υποχρεούται να τις αποξηλώσει και να επαναφέρει τον κοινόχρηστο
χώρο στην αρχική του µορφή σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
και µε Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.(#)
(#)

Στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες της
επιχείρησης δεν προβούν στην αποξήλωση αυτών
των κατασκευών και συνεχίζουν να τις διατηρούν, -χωρίς αυτό να

σηµαίνει ότι κατοχυρώνουν τη νοµιµότητα των κατασκευών-

τα τέλη χρήσης του

κοινόχρηστου χώρου θα είναι διπλάσια.
6.11. Υπάρχει η δυνατότητα τοπικών παρεκκλίσεων από την παρούσα Κανονιστική
Απόφαση εγκεκριµένων από την Τεχνική Υπηρεσία, σχετικά µε τα σηµεία παραχώρησης
κοινοχρήστων χώρων, σε περιπτώσεις που η ανάγκη για την απρόσκοπτη διέλευση των
πεζών υπαγορεύει µικρές τροποποιήσεις.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Τα περίπτερα αποτελούν χαρακτηριστικές κατασκευές των κοινόχρηστων χώρων.
Στην πόλη της Καισαριανής παρατηρούνται προβλήµατα κατά την λειτουργία των
περιπτέρων µε αυθαίρετες καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων που υποβαθµίζουν την
αισθητική της πόλης και την ασφάλεια της κίνησης πεζών και Αµεα. Στην παρούσα απόφαση
θα προσδιοριστούν µε σαφήνεια οι επιτρεπόµενες επιφάνειες κατάληψης χώρου για τη
λειτουργία

των

περιπτέρων

και

οι

ειδικές

διαδικασίες

προκειµένου

οι

πεζοί

να

διευκολύνονται στην κίνηση τους αλλά και οι περιπτερούχοι να διευκολύνονται κατά την
εργασία τους. Κρίνεται απαραίτητο να τεθεί ανώτατο όριο στις προς παραχώρηση επιφάνειες
πεζοδροµίων για την τήρηση των κανόνων ασφαλούς διέλευσης και χρηστής διοίκησης του
∆ήµου.

Επίσης

θα

θέσει

κανόνες

σε

περίπτωση

υπέρβασης

ή

τροποποίησης

της

χορηγηθείσας άδειας.
Για τα νέα περίπτερα των οποίων οι θέσεις θα καθοριστούν µε απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 76 του
Ν.4527.1 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τ.Α').
Για τα υφιστάµενα περίπτερα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 10 του ίδιου
νόµου, χρεώνονται τα τετραγωνικά κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από το περίπτερο, τα
συνοδευτικά ψυγεία και πάγκους που χρησιµοποιούνται και τους διαδρόµους κίνησης των
πελατών ανάµεσα στα ψυγεία κλπ.
Οι γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων είναι οι εξής:
(1)

Ορίζονται

τα

12,00µ2

σαν

την

µέγιστη

επιτρεπόµενη

επιφάνεια

κατάληψης

κοινόχρηστου χώρου για χρήση περιπτέρου. Στην επιφάνεια αυτήν συνυπολογίζονται,
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τέντες προστασίας, παρελκόµενα καθώς και οι διάδροµοι για την κίνηση και εξυπηρέτηση
των πελατών των περιπτέρων. Η επιφάνεια του κουβουκλίου του περιπτέρου υπολογισµένο
από το περίγραµµα των ρολών ασφαλείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5,00µ2
(2)

Θα πρέπει υποχρεωτικά να διασφαλίζεται διάδροµος διέλευσης πεζών 1,50µ. µπροστά

ή πίσω από το περίπτερο για την κίνηση των πεζών. Εφόσον το πλάτος του πεζοδροµίου δεν
επιτρέπει αυτή την πρόσβαση θα καθορίζεται ο µέγιστος δυνατός ελεύθερος χώρος, που
πάντως δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 1µ.
(3)

∆εν επιτρέπεται η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.

(4)

∆εν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή επί του κοινόχρηστου χώρου (παγκάκια,

ζαρντινιέρες υποστυλώµατα κλπ).
(5)

Επιτρέπεται η χρήση τέντας µε στήριξη στο πάνω µέρος του περιπτέρου, χωρίς

κατακόρυφα στηρίγµατα που θα προεξέχει περιµετρικά ως ένα µέγιστο 1,50µ από το
περίγραµµα του περιπτέρου χωρίς να υπερβαίνει τα 12,00µ2 (µέγιστη επιτρεπόµενη
επιφάνεια κατάληψης) και σε ύψος τέτοιο (τουλάχιστον 2,50µ), ώστε να µην παρεµποδίζει
την κίνηση των πεζών, και σε καµία περίπτωση δεν θα έχει κατακόρυφη προβολή επί του
οδοστρώµατος.
(6)

Επιτρέπεται η χρήση διάφανων στοιχείων (τέντες ή νάιλον) µόνο σε έντονες καιρικές

συνθήκες (βροχές και άνεµοι) για την προστασία του εργαζόµενου και των εµπορευµάτων.
(7)

Επιτρέπονται οι φωτεινές διαφηµίσεις όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α 52138/03 και τον

Ν.2946/2001 "Περί υπαίθριας διαφήµισης".
(8)

Επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων για τις ενεργειακές ανάγκες

του περιπτέρου. Σε αυτήν την περίπτωση οι ειδικοί όροι για το µέγεθος και τις τεχνικές
προδιαγραφές των "ηλιακών" περιπτέρων καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης, Εθν. Άµυνας και ΥΠΑΠΕ (πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε).
(9)

Η τοποθέτηση πιστοποιηµένων παιχνιδιών ή παιχνιδοµηχανών δίπλα στα περίπτερα θα

εξετάζεται ξεχωριστά και θα εγκρίνεται µετά τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής µετά από εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.
(10)

Για τις περιπτώσεις που το πλάτος του πεζοδροµίου δεν επιτρέπει την ανάπτυξη των

περιπτέρων σύµφωνα µε τους παραπάνω όρους, είτε βρίσκονται µπροστά από εµπορικά
καταστήµατα ή γενικότερα εµποδίζουν τη πρόσοψη άλλων καταστηµάτων, η επιφάνεια της
παραχώρησης και η διάταξη των ψυγείων θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής µετά από εισήγηση και σχετικό σχεδιάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Καισαριανής.
(11)

Για την έκδοση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει

µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου κάθε έτους να έχουν καταθέσει στο γραφείο Εσόδων του ∆.
Καισαριανής όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια χρήσης του επόµενου έτους.
Στα δικαιολογητικά συµπεριλαµβάνεται και σχέδιο κάτοψης όπου απεικονίζεται ο υπό
κατάληψη κοινόχρηστος χώρος µε τα λειτουργικά του στοιχεία, υπογεγραµµένο από τον
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ενδιαφερόµενο. Στην άδεια

θα αναγράφεται

η τοποθεσία και

η έκταση του πα-

ραχωρουµένου χώρου, το είδος και η διάρκεια της χρήσης καθώς και το τέλος σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4527.1 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τ.Α).
(12)
την

Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος οριοθετείται µε λευκή ή κίτρινη γραµµή από
∆/νση

Τεχνικών

Υπηρεσιών

του

∆ήµου.

Κάθε

κατάληψη

εκτός

ορίων

του

παραχωρηµένου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του
καταστήµατος.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΝΤΙΝΕΣ
Οι καντίνες και βάσει προηγούµενων αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Καισαριανής δεν επιτρέπονται. Από την παρούσα εξαιρείται η άδεια που έχει δοθεί
και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε προηγούµενο έτος, για την τοποθέτηση καντίνας στα
διοικητικά όρια του ∆ήµου, επί της οδού Ούλοφ Πάλµε µπροστά από την περίφραξη του
Πανεπιστηµίου. Σε περίπτωση αιτήµατος για τοποθέτηση καντίνας για περιορισµένο χρονικό
διάστηµα και ωράριο λειτουργίας, θα εξετάζεται κατά περίπτωση από την ∆ΤΥ, θα
αποφασίζεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ενώ αρµόδια για τα τέλη θα είναι η
Οικονοµική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 9 - ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ
Οι παράνοµες και επικίνδυνες πινακίδες, φυσικά χωρίς άδεια, ειδικά αυτές µε στύλο
και φουρούσι στις άκρες των πεζοδροµίων (ειδικά στη Λεωφόρο, αλλά και αλλού) που
µάλιστα κάποιες είναι σκουριαµένες / εγκαταλειµµένες, είναι πλέον για την Καισαριανή
κοινός τόπος.
Για τις διαφηµιστικές πινακίδες - επιγραφές απαιτείται, ως γνωστό, άδεια του
∆ήµου. Η εφαρµογή των νόµων και των διατάξεων που αφορούν στην προβολή των
επιχειρήσεων και καταστηµάτων, καθώς και γενικά την υπαίθρια διαφήµιση έχει να κάνει µε
την ευταξία , την αισθητική της πόλης και κυρίως µε την προστασία των διερχοµένων
(ατόµων και οχηµάτων)
Η νοµιµοποίηση του µέσου προβολής κάθε επιχείρησης (πινακίδα - επιγραφή)
σηµαίνει ότι έχει ελεγχθεί και έχει εγκριθεί από τη ∆ΤΥ η αισθητική , η στατικότητα, και η
ασφάλεια που απαιτείται σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις (Νέος
Οικοδοµικός Κανονισµός).
Σε καµία περίπτωση δεν εκδίδεται άδεια για διαφηµιστικές πινακίδες - επιγραφές και
κάθε άλλο µέσον προβολής που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους, ξένες ιδιοκτησίες,
πεζοδρόµια, έχουν αντικανονικό ύψος και απόσταση από το ρείθρο του πεζοδροµίου ή την
ρυµοτοµική γραµµή καθώς και σε δηµόσια κτίρια, µνηµεία, δασικές περιοχές, δηµόσια έργα,
ναούς, ηλεκτρικούς και τηλεφωνικούς στύλους, φανάρια, κουτιά ∆ΕΗ-ΟΤΕ κτλ και έχουν
υπερβολικό όγκο και θέση που εµποδίζει την προβολή διπλανών επιχειρήσεων και
καταστηµάτων και µορφή που να προκαλεί το κοινό αίσθηµα.
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∆εν επιτρέπεται η διαφήµιση µε αεροπανώ, µπαλόνια ή άλλο µέσον που τέµνει το
οδόστρωµα, τα πεζοδρόµια και τους κοινόχρηστους χώρους, επίσης απαγορεύονται οι
µικρές κατευθυντήριες πινακίδες των επιχειρήσεων σε στύλους, γωνίες κλπ.
Η σύµφωνα µε το νόµο, ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης κάθε µέσου προβολής από
το ρείθρο του πεζοδροµίου είναι ένα µέτρο και φυσικά µέσα στον ιδιόκτητο χώρο της
επιχείρησης, ενώ το ελάχιστο ύψος του κάτω µέρους πρέπει να υπερβαίνει τα 2,30 µέτρα
ώστε να διέρχεται µε ασφάλεια ένας πεζός.
Η τοποθέτηση επιγραφών επιτρέπεται µόνο στο ισόγειο του κτιρίου και παράλληλα
µε την όψη, κατ' εξαίρεση οι επιγραφές φαρµακείων, κλινικών κλπ µπορεί να είναι κάθετες
προς την όψη. Η τοποθέτηση επιγραφής άνωθεν του ισογείου, επιτρέπεται µόνο µετά από
έγκριση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), της πολεοδοµίας, αλλά απαγορεύεται η
ανάρτηση στα στηθαία ή κιγκλιδώµατα των ορόφων.
Οι φωτιζόµενες δεν επιτρέπεται να έχουν ένταση του φωτισµού >250 lm (που
υπερκαλύπτει τον υπάρχοντα τοπικό δηµόσιο οδικό φωτισµό), δεν επιτρέπεται και η
δηµιουργία οπτικών εντυπωσιασµών, µε χρωµατικές εναλλαγές, κινούµενες προβολές κλπ
που αποτελεί κίνδυνο για τα διερχόµενα οχήµατα Για την τοποθέτηση πινακίδων στα
πρατήρια υγρών καυσίµων ισχύουν οι προδιαγραφές του Π.∆ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α και το
Β.∆ 465/9-7-70 (ΦΕΚ 156/Α.) για πρατήρια εντός και εκτός σχεδίου αντίστοιχα.
Η ισχύς της άδειας που εκδίδει ο ∆ήµος είναι ετήσια, ανανεώνεται κάθε χρόνο µε
την καταβολή του διαφηµιστικού τέλους στην ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου, χωρίς να
απαιτείται η κατάθεση άλλων δικαιολογητικών εκτός εάν έχει αλλάξει το µέγεθος και η
µορφή του διαφηµιστικού µέσου.
Ο

νόµος για

τους παραβάτες προβλέπει

διοικητικές και

ποινικές κυρώσεις

(ενδεικτικά: τα πρόστιµα του Ν.2649/2001 είναι από 1.500 έως 30.000€).
Οι παράνοµες πινακίδες- επιγραφές όταν εντοπίζονται πρέπει να αποµακρύνονται
άµεσα µε φροντίδα του παραβάτη, αλλιώς -σύµφωνα µε το νόµο αποµακρύνονται σαν
απορρίµµατα

µε

συνεργεία

του

δήµου

και

επιβαρύνεται

ο

παραβάτης

µε

έξοδα

αποµάκρυνσης και ανάλογο πρόστιµο που θα καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου. Όταν απαιτείται -σε περίπτωση δυστροπίας του παραβάτη-, ο νόµος προβλέπει
και την συνδροµή Αστυνοµικών οργάνων.
Ο ∆ήµος θα προβεί στους απαραίτητους ελέγχους µε αποξήλωση -καταρχήν όσων
είναι επικίνδυνες- για την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων

ΑΡΘΡΟ 10 - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΚΑ∆ΟΙ ΜΠΑΖΩΝ
Πολλοί

κάτοικοι

ή

κατασκευαστές,

όταν

κάνουν

οικοδοµικές

εργασίες

καταλαµβάνουν αυθαίρετα Κ/Χ χώρο (πεζοδρόµια, ακόµη και τµήµα του καταστρώµατος)
χωρίς άδεια ενώ και πάλι χωρίς άδεια µπαίνουν κάδοι για τα µπάζα (στο δρόµο) µε
επικίνδυνες αυτοσχέδιες εναέριες σέσουλες κλπ. Μερικές φορές µάλιστα, οικοδοµικά υλικά ή
και κατεδάφισης αφήνονται ή πετάγονται οπουδήποτε, χωρίς να πληρώνεται το σχετικό
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(ασήµαντο σε σχέση µε το κόστος αποκοµιδής τους από τον ∆ήµο) τέλος.
Επίσης παρατηρείται η αυθαίρετη τοποθέτηση µεταλλικών ή άλλων εµποδίων
(κολωνάκια, ζαρντινιέρες κλπ) στα πεζοδρόµια ή στο οδόστρωµα από ιδιώτες, µε σκοπό την
αποτροπή από τη στάθµευση αυτοκινήτων στα συγκεκριµένα σηµεία. Σηµειώνουµε ότι η
τοποθέτηση εµποδίων απαγορεύεται ρητά για λόγους ασφάλειας πεζών και οχηµάτων από
τον Κ.Ο.Κ. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη τοποθέτηση τέτοιων στοιχείων τα
συνεργεία

του

∆ήµου

Καισαριανής

χωρίς

προηγούµενη

ειδοποίηση

µπορούν

να

αποξηλώσουν τα επικίνδυνα εµπόδια και να µεταφέρουν τα στοιχεία που αποξηλώνουν στην
αποθήκη της ∆/νσης Περιβάλλοντος για φύλαξη.
Για την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για οικοδοµικά υλικά κλπ, οι ενέργειες του
ενδιαφερόµενου είναι οι εξής:
α. Ο ιδιοκτήτης ή ο κατασκευαστής µετά από αίτησή τους στον ∆ήµο Καισαριανής,
λαµβάνουν άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µετά από έγκριση της ΕΛ.ΑΣ. εάν
πρόκειται για κατάληψη οδοστρώµατος, ή την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
εάν πρόκειται για κατάληψη πεζοδροµίου, πεζοδρόµου ή πλατείας.
β. Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωµένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
πρόληψη ατυχήµατος.
γ. Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να σηµανθεί κατάλληλα, ώστε να είναι ορατός και κατά τις
βραδινές ώρες.
δ. Σε περίπτωση κατάληψης ολόκληρου του πεζοδροµίου, υποχρεούνται να κατασκευάσουν
πρόσθετο πεζοδρόµιο ή να λάβουν άλλα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή διέλευση των
πεζών και οχηµάτων.
ε. ∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση οικοδοµικών υλικών σε παραχωρούµενους κοινόχρηστους
χώρους, εφόσον δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και οχηµάτων.
στ.

∆εν

επιτρέπεται

η

αποθήκευση

οικοδοµικών

υλικών

σε

παραχωρούµενους

κοινόχρηστους χώρους, εφόσον υπάρχει πιθανότητα να παρασυρθούν από όµβρια. Σε αυτήν
την περίπτωση τα

οικοδοµικά

υλικά

θα

τοποθετούνται

στο

πεζοδρόµιο µόνον σε

συσκευασίες (παλέτες, κάδους, κοντέινερ κλπ).
Τα τέλη χρήσης για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση οικοδοµικών
υλικών διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
1. Άδεια χρήσης κάδου αδρανών υλικών, µε µηνιαίο τέλος χρήσης
2. Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, µε µηνιαίο τέλος χρήσης
3. Άδεια τοποθέτησης ικριώµατος, µε µηνιαίο τέλος χρήσης.
Συγκεκριµένα για τοποθέτηση ικριώµατος, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να καταθέσει
Οικοδοµική Άδεια ή Άδεια Μικρής Κλίµακας για την έγκριση των εργασιών από το αρµόδιο
πολεοδοµικό γραφείο. Επίσης οφείλει να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασµα ή στοά
µε σκάφη (όταν γίνεται χρήση ολόκληρου του πεζοδροµίου), για την προστασία των
διερχοµένων από πιθανή πτώση αντικειµένων. Επίσης να τοποθετήσει την σκαλωσιά /
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ικρίωµα µε ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδοµή και να τοποθετήσει προστατευτικό
πανί ή δίχτυ. Οφείλει επίσης να πάρει όλα τα µέτρα σήµανσης (ταινία σήµανσης µε ερυθρό
και λευκό χρώµα, προειδοποιητικές πινακίδες και φώτα και ανακλαστικά στοιχεία που να
λειτουργούν και τις νυχτερινές ώρες.
Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου αποκαθίσταται από τον ιδιοκτήτη ή τον
κατασκευαστή του ακινήτου.
Η αρµόδια υπηρεσία πρέπει σε µόνιµη βάση να ενεργοποιήσει ελέγχους για
εντοπισµό αυτών των παραβατών.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΚΥΡΩΣΕΙΣ / ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια του
∆ήµου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της
χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν στο είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του
παραχωρουµένου χώρου, είτε στην διάρκεια της άδειας. Η έγκαιρη αίτηση έκδοσης και
ανανέωσης της απαιτούµενης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, αποτελεί ευθύνη του
ιδιοκτήτη του καταστήµατος.
Οι απαιτούµενες άδειες πρέπει να βρίσκονται στο κατάστηµα ώστε να επιδειχθούν σε
οποιοδήποτε έλεγχο από τα αρµόδια όργανα.
9.1. Ανάκληση Άδειας
9.1. α.

Χορηγηθείσα άδεια χρήσεως των χώρων ανακαλείται υποχρεωτικώς από το

δήµαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας εντός δεκαηµέρου από την έγγραφη ειδοποίηση του από
την αστυνοµική αρχή, ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων
ή ένεκα ληφθέντων µέτρων παρά δηµοσίας, δηµοτικής ή κοινοτικής αρχής. Αυτή η
ανάκληση

συνεπάγεται

επιστροφή

µόνο

του

καταβληθέντος

ποσού

τέλους

που

αντιστοιχούσε στη χρονική περίοδο για την οποία ανακλήθηκε η χορηγηθείσα άδεια,
καθοριζοµένου µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου (άρθρο 13 παρ.7 του
Β.∆ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80.)
9.1. β.

Η εκπρόθεσµη καταβολή ή µη καταβολή έστω και µίας εκ των δόσεων που

προβλέπονται στην παρ.3γ του άρθρου 13 του Β.∆.24-9/10-10-1958, όπως συµπληρώθηκε
µε την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') συνεπάγεται
αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη
χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ µέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις
δεν επιστρέφονται, (άρθρο 13 παρ.3γ του Β.∆ 24-9/20-10-1958, όπως συµπληρώθηκε µε
την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α')

9.2.

Αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου- Κυρώσεις

9.2. α Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων των οποίων έχει επιτραπεί η
παραχώρηση της χρήσης, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη µε απόφαση του δηµάρχου,
εκτός από το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιµο, ανεξάρτητα από το διάστηµα της
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αυθαίρετης χρήσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1828/89.
9.2 β Με όµοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιµο, σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε
αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί,
ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε
µε απόφαση του οικείου συµβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η
παραχώρηση για όµοια χρήση.
Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από το δήµο ή τις αστυνοµικές αρχές. Σε
περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ υποτροπή, τα ανωτέρω πρόστιµα
επιβάλλονται µέχρι και δύο φορές και αν διαπιστωθεί για τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο
δήµος µε συνεργείο του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειµένων, δυνάµενος να
ζητήσει για το σκοπό αυτόν τη συνδροµή της οικείας αστυνοµικής αρχής. Τα αντικείµενα
καταγράφονται σε ειδική κατάσταση που υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου
και δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και
αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για τους
χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Αν το ανωτέρω ειδικό
πρόστιµο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ηµέρα
της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να
καταστρέφονται από το δήµο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 199 του ν. 3463/2006. (άρθρο
13 παρ.8 του Β.∆ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.
1080/80 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 5 του άρθρου 26 Ν.
1828/1989, ΦΕΚ 2/1989 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από το το άρθρο 6 του Ν.
1900/1990, ΦΕΚ 125/1990 τεύχος Α', και αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 50
του Ν.4257/14)
Οφειλές από πρόστιµα της ανωτέρω παραγράφου που έχουν επιβληθεί από
1.1.2010 και µέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4257/14 (ηµερ. έναρξης 14.04.2014)
καταβάλλονται µειωµένα κατά ποσοστό 50% ανεξαρτήτως άλλων τυχόν µειώσεων. Τυχόν
καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται, (παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.4257/14)
Σηµειώνεται ότι οι οφειλές από τα ανωτέρω πρόστιµα που αποµένουν κατόπιν της
εν λόγω µείωσης, δύνανται, εφόσον αυτά έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµα, να υπαχθούν στις
διατάξεις

του

άρθρου

51

του

Ν.4257/14

περί

ρύθµισης

οφειλών.

(ΥΠ.ΕΣ.

εγκ.

36/23334/06.06.2014)
Ο άνευ άδειας ποιούµενος χρήση των κοινοχρήστων χώρων, τιµωρείται µε τις
ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Με αυτές τις ποινές τιµωρείται και ο καθ'
υπέρβαση της χορηγηθείσης σε αυτόν άδειας ποιούµενος χρήση αυτών των χωρών, καθώς
και όποιος χορηγεί άδεια χρήσεως των χώρων αυτών, κατά παράβαση των διατάξεων του
παρόντος άρθρου. Η αστυνοµική αρχή, είτε αυτεπαγγέλτως επιλαµβανοµένη είτε κατόπιν
αιτήσεως του δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητος, υποχρεούται να απαγορεύει την άνευ
άδειας χρήση των χώρων των οποίων απαγορεύεται. Η αποµάκρυνση των αυθαιρέτως
τοποθετουµένων αντικειµένων και κατασκευών ενεργείται από τους υπόχρεους για αυτό,
κατόπιν εντολής προς αυτούς της αστυνοµικής αρχής και σε περίπτωση άρνησης αυτών από
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όργανα του δήµου µε τη συνδροµή της αστυνοµικής αρχής, (άρθρο 13 παρ.15 του Β.∆ 249/20-10-1958, όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Λ. 1080/80.)
Εάν, ο τυχόν άδειας χρήσεως πεζοδροµίων, πλατειών και εν γένει κοινοχρήστων
χώρων ή του υπεδάφους αυτών, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, στερηθεί της
χρήσεως ταύτης εν όλω ή εν µέρει λόγω µέτρων ληφθέντων παρά δηµοσίων, δηµοτικών ή
κοινοτικών αρχών, δικαιούται σε επιστροφή µόνο του αναλογούντος τέλους, (άρθρο 13
παρ. 16 του Β.∆ 24-9/20-10-1958, όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Λ. 1080/80.)

9.3.

Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσµητικά, που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους

παραχωρηµένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευήκατάληψη.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου µε
σταθερές κατασκευές ή κινητά αντικείµενα που δεν αναφέρονται στην σχετική άδεια Κ.Υ.Ε.
ή καθ' υπέρβαση της χορηγηθείσης σχετικής άδειας, η αρµόδια ∆/νση θα προβαίνει στην
άµεση ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου και όλων των
σχετικών εγκρίσεων, τα δε καταβληθέντα τέλη τα σχετικά µε την κατάληψη του
κοινόχρηστου χώρου δεν επιστρέφονται ακόµα και στην περίπτωση που η ανάκληση της
άδειας γίνεται πριν από την λήξη της. Επίσης η αρµόδια ∆/νση θα εισηγείται προς την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την αφαίρεση της άδειας και λειτουργίας του καταστήµατος,
σύµφωνα µε την Υ1γ/Γ.Π./οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/Β72012) Υγειονοµική ∆ιάταξη και την
εγκύκλιο 2 µε αρ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 4476/14.01.2013 του Υπουργείου Υγείας, λόγω
επέκτασης

και

ουσιώδους

τροποποίησης

των

υγειονοµικών

όρων

λειτουργίας

του

καταστήµατος. Οι άδειες θα δύναται να επαναχορηγηθούν µόνο κατόπιν της διαπιστωµένης
συµµόρφωσης του σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας του καταστήµατος. Σε περίπτωση
προσωρινής αφαίρεσης της άδειας δύο (2) φορές, η αρµόδια Υπηρεσία θα δύναται να
εισηγηθεί οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος.
Σε περίπτωση διαπιστωµένης αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µε
σταθερές κατασκευές ή κινητά αντικείµενα, αυτά καθαιρούνται και αποµακρύνονται µε
συνεργεία ευθύνης του ∆ήµου Καισαριανής και η προκύπτουσα δαπάνη βαρύνει τον
ιδιοκτήτη του καταστήµατος, σύµφωνα µε την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του
καταστήµατος ο οποίος χορηγεί ανέκκλητη εντολή στον ∆ήµο Καισαριανής να προβεί σε
αυτήν την ενέργεια.
Για την εφαρµογή των παραπάνω, θα λαµβάνονται υπόψη εκτός των ελέγχων της
∆/νσης Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τοµέα Αθηνών και οι έλεγχοι από την Ελληνική Αστυνοµία καθώς επίσης και των
υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής και της Επιτροπής
Καταλήψεων Κοινόχρηστων Χώρων.
∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων στους κοινόχρηστους
χώρους.
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Σε

περίπτωση

αυθαίρετης

χρήσεως

µεγαφωνικών

εγκαταστάσεων

στους

κοινόχρηστους χώρους επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο που καθορίζεται µε απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου, δια της οποίας καθορίζονται τα ετήσια τέλη χρήσης κοινόχρηστου
χώρου, ενώ ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια µουσικής του καταστήµατος.
Η επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων δεν αποκλείει την επιβολή κυρώσεων ή τη λήψη
µέτρων που προβλέπονται από άλλα νοµοθετήµατα µη αποκλειόµενης της ποινικής ευθύνης.
Οι θέσεις των παραχωρηµένων κοινόχρηστων χώρων για κάθε επιχείρηση θα διαβιβαστούν
στο αστυνοµικό τµήµα, ώστε να είναι σε θέση κάθε φορά στην περίπτωση υπέρ-κατάληψης
των κοινοχρήστων

χώρων να

βεβαιώνει

παράβαση και

να

ενηµερώνει

τον ∆ήµο

Καισαριανής.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
Για τον έλεγχο των καταλήψεων των κοινόχρηστων χώρων και την πιστοποίηση
των τελών και των προστίµων αρµόδια θα είναι η ορισµένη µε απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου
τριµελής επιτροπή που θα αποτελείται από έναν υπάλληλο του γραφείου καταστηµάτων,
έναν υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας και έναν αιρετό ∆ηµοτικό Σύµβουλο και τους
αναπληρωτές τους, µε αρµοδιότητες:
• Έλεγχο σε κατά τακτά χρονικά διαστήµατα της τήρησης των όρων παραχώρησης χρήσης
των κοινόχρηστων χώρων και διαπίστωση των παραβάσεων και αυθαίρετων καταλήψεων
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
• Παραλαβή καταγγελιών σχετικά µε τις οχλήσεις που πιθανόν δηµιουργούνται από τη
χρήση του κοινόχρηστου χώρου από τα καταστήµατα, που θα τις διαβιβάζει στα αρµόδια
τµήµατα.
• Τήρηση αρχείων µε τους παραχωρούµενος ανά έτος κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου
• Ενηµέρωση του γραφείου Εσόδων ώστε να πιστοποιούν τα τέλη και το αρµόδιο τµήµα
της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά µε τις αυθαίρετες καταλήψεις και κατασκευές που
διαπιστώνονται, ώστε αυτή να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αίρονται οι
αυθαιρεσίες.
Προκειµένου η παραπάνω 3µελής επιτροπή να λειτουργεί αποτελεσµατικά, να παίζει
σωστά τον ελεγκτικό της ρόλο και να µην υπάρχει διάχυση αρµοδιοτήτων, η ∆νση Τεχνικών
Υπηρεσιών λόγω των εξειδικευµένων γνώσεων και της σφαιρικής αντίληψης -αναφορικά µε
τον (αστικό & περιαστικό, δοµηµένο ή αδόµητο κλπ) ∆ηµόσιο Χώρο- έχει τον βαρύνοντα
ρόλο για τους ελέγχους, στις άδειες χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και εποµένως
ορίζοντας αρµόδιο υπάλληλο -µε αναπληρωµατικό, από το δυναµικό της, πρέπει, µέσω της
εσωτερικής της υπηρεσιακής ιεραρχίας να εξασφαλίζει σε µόνιµη βάση τους όρους και τις
προϋποθέσεις, ώστε αυτός να ανταποκρίνεται σε µόνιµη βάση, µε επάρκεια και - χρονικά,
άµεσα, αποτρέποντας στο µέτρο του δυνατού «τετελεσµένα γεγονότα». Οι έλεγχοι γίνονται
σε τακτά χρονικά διαστήµατα και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
• Η τήρηση των αρχείων διενεργείται από το αρµόδιο γραφείο (καταστηµάτων) της ∆νσης
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Οικονοµικών Υπηρεσιών). Ο υπάλληλος που θα οριστεί -µε αναπληρωµατικό, συνοδεύει
αυτόν της ∆ΤΥ στους ελέγχους και συνυπογράφει το πρακτικό.
• Συντονιστής της 3µελούς επιτροπής θα είναι ο ∆ηµ. Σύµβουλος. Φροντίζει να την
συγκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα και έκτακτα όταν χρειάζεται. Λαµβάνει γνώση όλων
των καταγγελιών κλπ.

Η κανονιστική υπερισχύει κάθε άλλης διάταξης και αναπροσαρµόζεται µε τυχόν
σχετικές Νοµοθετικές ρυθµίσεις. Οποιαδήποτε τροποποίηση της Κανονιστικής
Απόφασης γίνεται µόνο µε Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Με την εφαρµογή της
κανονιστικής δεν ισχύουν σηµεία των αδειοδοτήσεων που δεν συµβαδίζουν µε
αυτή και αναπροσαρµόζονται οι αποφάσεις.
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Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για
την λήψη σχετικής απόφασης
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Κανονιστική Απόφαση για τους όρους και τις προϋποθέσεις
χρήσης των Κοινόχρηστων Χώρων .

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους: 2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4)
Περρής Ιωάννης 5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 6) Καραβασίλης
Εµµανουήλ 7)Χατζηδηµητράκης Αργύριος 8) Κολοβού Κων/να 9)
Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 10) Παπαγιάννης Ιωσήφ 11) Βεχλίδη Μαρία 12)
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 13) Βασιλάκη Αικατερίνη 14)Κοντόσταυλος
Γεώργιος 15) Κατσαρέλης Νικόδηµος 16) Γαβρίλης Γεώργιος 17)Καµπάκας
Αντώνιος 18) Λυκούδης Αλεβίζος 19) Βοσκόπουλος Χρήστος 20)
Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 21) Ιωαννίδης Θεόδωρος 22) Μαζαράκη Έλλη.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 09/09/2015
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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