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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 91/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

18. ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 11 Απριλίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 7.028/7.4.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 21 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 Ζδρου Αικατερίνη  18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Μουράτογλου Ιωάννης   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 ∆ίου Αναστάσιος 6 Ρυσάφης Αντώνιος 

 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21ου θέµατος. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε µόνο 

ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε την αριθµ. 22/2016 απόφασή της, εισηγείται 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση το σχέδιο του Κανονισµού χρήσης των 

κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Έδεσσας, το οποίο έχει ως εξής: 

«1. Αντικείµενο & Σκοπός του Κανονισµού 
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Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & 

κανόνων, για την χρήση των πεζοδροµίων, των οδών, των πλατειών και λοιπών 

κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσµεύουν τις  δηµοτικές υπηρεσίες καθώς και 

τους χρήστες και εκµεταλλευτές αυτών. 

Σκοπός του Κανονισµού αυτού είναι: 

� Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της 

πόλης. 

� Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων 

χώρων. 

� Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους 

χώρους και ειδικότερα των Ατόµων µε ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). 

 

2. Νοµικό Πλαίσιο 

Ο παρών Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 

3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και 

αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου. 

Στις διατάξεις του Κανονισµού εµπεριέχονται ρυθµίσεις : 

� Του Β.∆. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείµενων νόµου των 

ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

� Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980) «Περί τροποποιήσεως και 

συµπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» 

� Του Ν. 2218/1994 

� Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004) 

� Του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» 

� Των Ν. 1337/1983, & Ν. 1512/1985 

� Του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός 

Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις» 

� Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές µεγεθών 

και υλικών κύριας 

� για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ 

� Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ) 

� Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001) 
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� 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. 

 

3. Αρµοδιότητες 

Εκτός του ∆ήµου Έδεσσας, καµία άλλη αρχή ή νοµικό πρόσωπο ή ίδρυµα δεν 

έχει αρµοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο 

∆ήµο Έδεσσας ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκµετάλλευση. 

Για την εφαρµογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρµοδιότητες: 

1. Η ∆ιεύθυνση ∆/κων και Οικονοµικών Υπηρεσιών χορηγεί σύµφωνα µε το Νόµο 

όλες τις απαραίτητες άδειες. 

2. Η Ελληνική Αστυνοµία (Τµήµα Τροχαίας) χορηγεί τη «σύµφωνη γνώµη», για την 

χορήγηση της Άδειας Κατάληψης του Κοινοχρήστου Χώρου και του 

Οδοστρώµατος. 

3. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου, µε τις αρµοδιότητες που αναθέτει ο αρµόδιος 

Αντιδήµαρχος, χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις, για τα λειτουργικά ή διακοσµητικά 

στοιχεία που τοποθετούνται στον κοινόχρηστο χώρο.  

4. Η Ελληνική Αστυνοµία ελέγχει την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Κάθε 

διακοπή και παρεµπόδιση της κυκλοφορίας γίνεται µε έγκριση από την Ελληνική 

Αστυνοµία. 

5. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ή το διάδοχο συλλογικό όργανο επιλύει κάθε 

διαφορά που ανακύπτει από την εφαρµογή αυτού του κανονισµού και 

παραπέµπει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέµατα που έχουν σχέση µε την 

αναδιατύπωση και συµπλήρωση  

 

4. Γενικές Αρχές. 

1. Στα πεζοδρόµια εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών για την κίνηση 

τους, πλάτους 1,50 µ. τουλάχιστον (δεν συµπεριλαµβάνεται το κράσπεδο), 

κατόπιν αυτοψίας της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, είτε από την πλευρά 

της οικοδοµικής γραµµής, είτε από την πλευρά του οδοστρώµατος, ανάλογα 

µε τις επικρατούσες συνθήκες στο εκάστοτε σηµείο.  

(Η «ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών», προσδιορίζει «ζώνη» και όχι διάστηµα 

µεταξύ τεθλασµένων γραµµών, για τη  συνεχή, ασφαλή και ανεµπόδιστη 
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κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, ελεύθερου από κάθε είδους σταθερό ή 

κινητό εµπόδιο. Οποιαδήποτε σήµανση, φύτευση, αστικός εξοπλισµός 

απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της «ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών»). 

2. Ο υπολειπόµενος προς διάθεση χώρος διατίθεται µετά την εξασφάλιση της 

Ζώνης Όδευσης Πεζών ανάλογα µε τη δυναµικότητα του καταστήµατος καθώς 

και την κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας (Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης 

Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων).  

3. Στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, θα χορηγείται άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου, σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. 

4. Τα τραπεζοκαθίσµατα θα τοποθετούνται στις όψεις των καταστηµάτων. Τα 

τραπεζοκαθίσµατα δύναται να τοποθετούνται κατά περίπτωση πάνω σε 

εξέδρα-πατάρι, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο εσωτερικό του 

καταστήµατος, όταν υπάρχει κλίση ή η µορφολογία του εδάφους δεν είναι 

οµαλή. Η εξέδρα-πατάρι θα κατασκευάζεται µε βάση τις προδιαγραφές της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Έδεσσας, δεν θα είναι σταθερή κατασκευή, το δε 

ύψος αυτών θα είναι ίδιο µε το εσωτερικό του καταστήµατος και θα υπάρχει, 

όπου απαιτείται λόγω ύψους, ράµπα για ΑµΕΑ. Το κόστος κατασκευής και 

πολεοδοµικής νοµιµοποίησης, θα το αναλάβει εξολοκλήρου ο επιχειρηµατίας.  

5. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος δύναται να οριοθετείται µε κάγκελα 

ή άλλου είδους διαχωριστικού µεταξύ τραπεζοκαθισµάτων και ΕΖ∆Π, τα οποία 

δεν θα εφάπτονται µε το πεζοδρόµιο. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του 

παραχωρούµενου χώρου θα θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο 

υπεύθυνος του καταστήµατος. 

6. Τα καταστήµατα που βρίσκονται σε γωνία δύνανται να έχουν δικαίωµα 

ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων και στις δύο όψεις τους, εφόσον υπάρχει ο 

απαιτούµενος ελάχιστος χώρος όπως ισχύει µε την υπ αριθµ. 1 περίπτωση και 

να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του Τµήµατος Τροχαίας.  

7. Στα καταστήµατα που υπάρχουν ήδη  στο πλέγµα των πεζόδροµων, θα δίδεται 

άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων λαµβάνοντας υπόψη την εύρυθµη  

λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων, την οµαλή και ασφαλή διέλευση των 

πεζών, την αποκοµιδή των απορριµµάτων, την ασφαλή και απρόσκοπτη 

διέλευση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης , το µέγεθος του καταστήµατος κλπ.  

8. Ο ορισµός του παραχωρούµενου χώρου, θα γίνεται χωριστά για κάθε 

κατάστηµα από Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών 
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∆ραστηριοτήτων µε τη συµβολή της Τεχνικής Υπηρεσίας στα κατασκευαστικά 

θέµατα. Ο χώρος που διατίθεται δεν συνεπάγεται και πλήρη κάλυψη από 

τραπεζοκαθίσµατα για µεγαλύτερο αριθµό εξυπηρετούµενων ατόµων, εάν δεν 

προβλέπεται αντίστοιχος αριθµός, από την άδεια λειτουργίας του 

καταστήµατος.  

9. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε µε την τοποθέτηση τέντας στην όψη του 

κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20 µ. από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα 

στηρίγµατα, είτε µε οµπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση µε αυτή 

του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς διαφηµιστικά µηνύµατα. 

10. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους µε την προϋπόθεση ότι δεν θα  τοποθετηθούν και επί του πεζοδροµίου, 

πρόσθετες κατασκευές όπως κουρτίνες, υλικά κάλυψης από ναύλων (τέντες 

διάφανες κλπ) και οποιαδήποτε άλλη σταθερή κατασκευή κάλυψης του χώρου.  

11. Τα κινητά υαλοπετάσµατα ή άλλου είδους διαχωριστικά κατά τους χειµερινούς 

µήνες, θα είναι µέγιστου ύψους 2,00 µ. τα οποία καθώς και οι πρόσφοροι 

τρόποι θέρµανσης του χώρου, θα είναι χωρίς σταθερή κατασκευή.  

12. Απαγορεύεται η σταθερή σύνδεση µε το φυσικό έδαφος οποιασδήποτε 

κατασκευής καθώς και  η τοποθέτηση γλαστρών ή άλλων αντικειµένων, εκτός 

του παραχωρούµενου χώρου. 

13. Σε χώρους πεζοδροµίων, πεζοδρόµων και άλλων, που δεν έχουν παραχωρηθεί 

δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέµβαση. 

14. Η καθαριότητα του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του 

υπευθύνου του καταστήµατος. 

15. Απαγορεύεται η κοπή και το κλάδεµα δέντρων. Για περιπτώσεις που υπάρχει 

δέντρο σε χώρους που θα παραχωρηθούν για χρήση θα υπάρχει σχετική 

εισήγηση της Υπηρεσίας Πρασίνου. 

16. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων, τηλεοράσεων, 

λοιπών συσκευών προβολής και διαφηµιστικών στοιχείων σε κοινόχρηστο 

χώρο. 

 

5. Καθορισµός Κοινοχρήστων χώρων 

Τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση 

της χρήσης και τα αντίστοιχα διατειθέµενα µέτρα, καθορίζονται ως εξής : 
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Α. ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ 

(Οδός 

∆ηµοκρατίας και 

κάθετοι οδοί) 

� Οδός ∆ηµοκρατίας   

� Οδός Ηρ. Πολυτεχνείου 

� Οδός Στουγιαννάκη 

� Πλατεία Στουγιαννάκη 

� Οδός Αριστοτέλους  

� Οδός Θεοτοκοπούλου  

� Οδός Κλ. Παναγιώτου  

� Οδός Παπασιβένα  

� Οδός Βουλγαροκτόνου 

έως 3,0 µ. 

έως 2,5 µ. 

έως 2,5 µ. 

έως 4,0 µ. 

έως 2,5 µ. 

έως 2,5 µ. 

έως 2,5 µ. 

έως 2,5 µ. 

έως 2,5 µ. 

 

Β. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

 

Για τα καταστήµατα στην Πλατεία 

Ελευθερίας, δύναται να παραχωρείται 

κοινόχρηστος χώρος, µέχρι την φυσική 

δεντροστοιχία και απόδοση του εξωτερικού 

χώρου εξ’ ολοκλήρου στους πεζούς. Επίσης, 

το όριο της φυσικής δενδροστοιχίας, ισχύει και 

στη νοητή ευθεία που ορίζεται από αυτήν, σε 

όλο το πλάτος της οδού ∆ηµοκρατίας στη 

συµβολή µε την Πλατείας Ελευθερίας. 

 

Γ. 1) ΑΓΓΕΛΗ ΓΑΤΣΟΥ, 2) ∆ΗΜ. 

ΡΙΖΟΥ, 3) ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ & 

Ι. ΒΛΑΧΟΥ 

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

των οδών αυτών, σε όλο το µήκος τους, 

δύναται να παραχωρείται χώρος κατά 

περίπτωση και κατ’ εξαίρεση των περιορισµών 

του παρόντος Κανονισµού, µετά από σχετική 

εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας. 

Γ. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ Ο∆ΟΙ  � Όπου υπάρχει τουλάχιστον 1,50 ΕΖ∆Π, 

δύναται να παραχωρείται χώρος, µέχρι 

αυτό το όριο.  

Σε διαφορετική περίπτωση πλήρης    

απαγόρευση τραπεζοκαθισµάτων 

Σε περίπτωση που έναντι του καταστήµατος, υπάρχει ελεύθερος κοινόχρηστος 

χώρος, δύναται να παραχωρείται επιπλέον χώρος, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται 

στον παρόντα Κανονισµό. 
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6. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων. 

Ο καθορισµός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, καθορίζεται µε 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Για τη διαµόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισµάτων 

εκδίδεται από το ∆ήµο άδεια χρήσης µε ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσης της έως το 

τέλος του έτους που εκδόθηκε. 

Ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται µε αίτηση του στη ∆/νση ∆ιοικητικών και 

Οικονοµικών Υπηρεσιών, πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης, 

προσκοµίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 

• Άδεια λειτουργίας καταστήµατος 

• Σχεδιάγραµµα κάλυψης. 

• Βεβαίωση του ενδιαφερόµενου περί µη οφειλής στον ∆ήµο. 

• Ταµειακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ της επιχείρησης  

• Και ότι άλλο απαιτηθεί από την κείµενη Νοµοθεσία  

Με τη λήξη των αδειών και µε ευθύνη της επιχείρησης αποµακρύνονται από τον 

κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείµενα. 

 

7.  Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιµα 

Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη 

άδεια του ∆ηµάρχου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση 

των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την 

έκταση του παραχωρούµενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας . 

 Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του 

υπόχρεου µε απόφαση του ∆ηµάρχου και σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Ν. 

1900/90, εκτός από το αναλογούν τέλους και: 

• Σε χώρους για τους οποίους έχει παραχωρηθεί άδεια, επιβάλλεται χρηµατικό 

πρόστιµο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος χρήσης 

• Σε χώρους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια επιβάλλεται χρηµατικό 

πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο 

που έχει προσδιοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για περιπτώσεις 

χώρων που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. 

• Εάν συνεχίζεται ή επαναλαµβάνεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται, κάθε 

φορά, και µέχρι δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιµα. 
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• Αν εξακολουθεί η παράβαση αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του 

κοινόχρηστου χώρου και ο ∆ήµος µε τα συνεργεία του προβαίνει στην 

αφαίρεση κάθε αντικειµένου, µε τη συνδροµή της οικείας Αστυνοµικής Αρχής 

και επιβάλλει ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο µε 

το διπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, που καθορίστηκε 

µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει 

επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. 

• Εκτός του χρηµατικού προστίµου, για την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου 

χώρου καθώς και την χρήση καθ’ υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, ο 

υπόχρεος έχει και ποινικές ευθύνες και τιµωρείται µε τις ποινές του Ποινικού 

Κώδικα». 

Η ∆ηµοτική Κοινότητα Έδεσσας µε την αριθ. 20/2016 οµόφωνη απόφασή της 

γνωµοδότησε θετικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έκδοση Κανονισµού Χρήσης 

Κοινόχρηστων Χώρων ∆ήµου Έδεσσας, σύµφωνα µε το σχέδιο που αναφέρεται 

ανωτέρω. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε κάποιες επιφυλάξεις ως προς την 4η παρ. του 

4ου άρθρου, όπου διαφωνεί και προτείνει την τοποθέτηση των τραπεζοκαθισµάτων σε 

εξέδρα – πατάρι, προκειµένου να ελέγχονται και να τηρούν τις διαστάσεις των αδειών 

που έχουν λάβει και ως προς το τελευταίο εδάφιο του 5ου άρθρου, όπου συµφωνεί 

µόνο για τα καταστήµατα εντός πεζόδροµων, ενώ στα εκτός πιστεύει ότι θα 

επικρατήσει άναρχη κατάσταση και δεν θα µπορούν να εποπτεύονται εύκολα. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Ευτυχία 

Ταµβίσκου, Βασίλειο ∆ηµητριάδη, ∆ηµήτριο Γιώγα, ∆ηµήτριο Ταπαζίδη, Ιωάννη 

Σόντρα, Μιχαήλ Φουνταλή, στον πολίτη κ. Ευάγγελο Κωνσταντινίδη καθώς και στον 

∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το 

θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 & 79 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 Εγκρίνει το σχέδιο του κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων 

χώρων του ∆ήµου Έδεσσας, όπως το εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την 

αριθµ. 22/2016 απόφασή της και αναφέρεται  στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. 

ΑΔΑ: ΩΦΓΤΩΡΠ-Π57



 10 

Παύουν να ισχύουν οι αριθµ. 152/2011 & 229/2011 αποφάσεις ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου που αφορούσαν τον κανονισµό χρήσης παραχωρούµενων 

κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Έδεσσας.  

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίνει τον παραπάνω κανονισµό 

εκτός από την 4η παρ. του 4ου άρθρου και το τελευταίο εδάφιο του 5ου άρθρου. 

 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµήτριος Γιώγας εγκρίνει τον παραπάνω κανονισµό 

εκτός από τη δυνατότητα παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου 4µ. στην Πλ. 

Στουγιαννάκη. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος ∆ασκάλου, Ελισάβετ 

Φράγκου – Κυανίδου και Ζωγράφα Αρβανιτίβου – Ιωσηφίδου µειοψηφούν µε την 

παραπάνω απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  91/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  18.4.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  Λαµπρόπουλος 

Κωνσταντίνος,  Μουράτογλου Ιωάννης, Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Γ.Γ. ∆ήµου κ. Γ. ∆αλκαλίτση  

- Τµήµα αδειοδοτήσεων & ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων κ. Ε. 

Βιληγέννη 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης κ. ∆. Μεταξά 

- Τµήµα εσόδων & περιουσίας κα Μ. Μήτσου 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου  
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