ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΥΤΕΥΣΗΣ (ΖΑΡΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ (ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ)
Α. Νοµικό Πλαίσιο
1. Αριθ. Απόφασης: 691/ 18-5-2015 ∆.Σ. Θεσσαλονίκης
2. Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης για τον καθορισµό τελών χρήσης των κοινόχρηστων χώρων έκαστου έτους
3. Αριθ. Απόφαση : 237/ 24-2-2014 ∆.Σ. Θεσσαλονίκης
4. Αριθ. Απόφασης: 224/ 24-2-2014 ∆.Σ. Θεσσαλονίκης
5. Αριθ. Απόφασης: 1000/ 17-6-2013 ∆.Σ.Θεσσαλονίκης
6. N. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) παρ.71 του άρθρου 2
7. Εγκύκλιο 7, ΑΠ 9180/10-6-2010 ΥΠΕΚΑ
8. Εγκύκλιο 3, ΑΠ οικ. 13612/24-3-2011 ΥΠΕΚΑ
9. Οδηγίες Σχεδιασµού “ Σχεδιάζοντας για όλους” Γραφείου Μελετών ΑµεΑ του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως ισχύουν σήµερα.
10. 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»
11. ΦΕΚ 2621 /B/ 31-12-2009 Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών

Β. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης στοιχείων φύτευσης - ζαρντινιερών
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να προβούν σε χρήση κοινόχρηστου χώρου, για την τοποθέτηση στοιχείων φύτευσης,
είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν αίτηση στο Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου Επιχειρήσεων της ∆/νσης Εξυπηρέτησης
Επιχειρηµατία. Για τη χορήγηση της άδειας γνωµοδοτεί το αρµόδιο τµήµα της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όσο αφορά στην
ασφάλεια πεζών ή τροχοφόρων, η ∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος και η αντίστοιχη ∆ηµοτική Κοινότητα.
Πριν εκδοθεί η άδεια, η χρήση κοινόχρηστου χώρου θεωρείται αυθαίρετη.
Γ. ∆ικαιολογητικά για τη χορήγησης άδειας τοποθέτησης στοιχείων φύτευσης
Έντυπη αίτηση της Υπηρεσίας, µε συνηµµένα:

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο
- Βεβαίωση απόδοσης από την Εφορία του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ. ή φωτοαντίγραφο
Εκκαθαριστικού Εφορίας
- Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας
Όταν πρόκειται για εταιρεία
- Φωτοαντίγραφο καταστατικού ή εταιρικού
- Φωτοαντίγραφο Έναρξης Εργασιών Εφορίας ή Περιοδικής ∆ήλωσης Φ.Π.Α
Σχέδιο από µηχανικό, κάτοψης κοινόχρηστου χώρου, σε κλίµακα 1:50. Πρέπει να:

Είναι πλήρες και ακριβές, σε χαρτί διαστάσεων 42 εκ. Χ 30 εκ. (Επιθυµητή διάσταση)

∆ιαθέτει πινακάκι µε θέµα σχεδίου, ηµεροµηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, διαστάσεις των ζαρντινιερών και
πρωτότυπη σφραγίδα του µηχανικού.


Το σχέδιο περιλαµβάνει:
1. Αποτύπωση:
•
Μήκους πρόσοψης πολυκατοικίας
•
Εισόδου πολυκατοικίας
•
Σχήµατος και πλάτους του πεζοδροµίου (αποτµήσεις, καµπύλες, εσοχές, διαβάσεις)
•
Άλλων στοιχείων αστικού εξοπλισµού και λοιπών εµποδίων (φωτεινοί σηµατοδότες, διαβάσεις / ράµπες, οδηγοί
τυφλών, γενικές θέσεις ΑµεΑ, περίπτερα, δεντροδόχες – δέντρα κλπ.)
•
Περιγράµµατος του παραχωρούµενου χώρου των όµορων καταστηµάτων
•
Υπάρχουσας όδευσης τυφλών
2. Πρόταση χωροθέτησης:
• Ζαρντινιερών στον εξωτερικό χώρο (διαστάσεις – αρίθµηση)
3. Σηµείωση µε ευδιάκριτο τρόπο:
• Των προσβάσιµων οδεύσεων - οι οποίες θα είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας - και
η σύνδεση αυτών µε τη διάβαση / ράµπα (αν υπάρχει).
∆. Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιµοποιούµενων στοιχείων φύτευσης
Η άδεια χορηγείται µε την προϋπόθεση τήρησης των άρθρων της Αριθ. Απόφασης: 691/18-5-2015 ∆.Σ. Θεσσαλονίκης,
µε την οποία καθορίστηκαν οι προδιαγραφές των ζαρντινιερών ως ακολούθως:
•
Οι ζαρντινιέρες να έχουν σχήµα στρόγγυλο διαµέτρου έως 0,60µ, ή τετράγωνο, διαστάσεων από 0,30µ έως 0,60µ
ή παραλληλόγραµµο, διαστάσεων έως 1,00 µ. µήκος και έως 0,30 µ. πλάτος, µε στρογγυλεµένες και όχι αιχµηρές
ακµές. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφηµίσεων επί των ζαρντινιερών.
•
Να είναι κατασκευασµένες από καλής ποιότητας και υψηλής αντοχής υλικά, από τσιµέντο χρώµατος λευκού, ή
από επεξεργασµένο ξύλο χρώµατος φυσικού ή οποιοδήποτε άλλο καλαίσθητο υλικό τύπου Fiberstone κλπ.,
χρώµατος µαύρου ή άσπρου ή γκρι ή εσπρέσσο και σε ανάλογες περιπτώσεις από µα
ντέµι ή πηλό χρώµατος φυσικού (σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας).
Σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (Ιστορικό Κέντρο, Κάστρα, Λαδάδικα κλπ.) η τοποθέτηση στοιχείων
εξοπλισµού θα πρέπει να εναρµονίζεται µε τη συνολική αισθητική και λει- τουργική οργάνωση του χώρου (γήινα
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υλικά όπως πηλός, ξύλο κ.α.), κατόπιν σύµφωνης γνώµης της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, (∆/νση Αστικού
Σχεδιασµού).
Αποκλείονται εντελώς οι αµιαντοτσιµεντένιες, οι σιδερένιες, οι τσιµεντένιοι σωλήνες αποχέτευσης, οι
υδατοδεξαµενές (ντεπόζιτα, µεταλλικά βαρέλια) και η κάθε είδους κατασκευή από ευτελή πλαστικά και επικίνδυνα
υλικά, ώστε να αποφεύγεται η γρήγορη φθορά.
Με ευθύνη και δαπάνη των ιδιωτών – ενδιαφεροµένων οι ζαρντινιέρες θα φυτεύονται µε φυτά ή θάµνους, αφού
προηγηθεί τοποθέτηση κεραµιδιού στο εσωτερικό τους µε την κυρτή επιφάνεια προς επάνω σε κάθε οπή της
ζαρντινιέρας και πλήρωση µε χώµα, άµµο και κοπριά σε αναλογία 2 : 1 : 1, αντίστοιχα.
Να ποτίζονται τακτικά και όταν χρειάζεται, θα καθαρίζονται και θα διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Η φροντίδα
των φυτών και η συντήρηση ή αντικατάσταση των ζαρντινιερών σε περίπτωση φθοράς αποτελούν υποχρέωση
του καταστήµατος ή του ιδιοκτήτη.
Οι ζαρντινιέρες ενός καταστήµατος να είναι οµοιόµορφες ως προς τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής. Οι
διαστάσεις τους να µην είναι δυσανάλογες του χώρου που διατίθεται για την τοποθέτησή τους.
Το συνολικό ύψος από την επιφάνεια του πεζοδροµίου (πλακόστρωτο ή άλλο υλικό επίστρωσης) δεν θα πρέπει
να ξεπερνάει το 1,20µ συµπεριλαµβανοµένης της επικαθήµενης ζαρντινιέρας και των φυτών ή θάµνων που θα
είναι επιλογής των αιτούντων (ετήσια ή πολυετή φυτά). Τεχνητά φυτά δεν επιτρέπονται.
Οι ζαρντινιέρες τοποθετούνται επί του δαπέδου του κοινοχρήστου χώρου, χωρίς να προκαλείται οποιαδήποτε
αλλοίωση ή φθορά του. Μετά την προσωρινή ή οριστική αποµάκρυνση των, δεν µπορεί να παραµένουν ή να
εξέχουν στοιχεία στο δάπεδο του κοινόχρηστου χώρου, ενώ σε περίπτωση που προκλήθηκε φθορά, η ευθύνη
αποκατάστασης βαρύνει τον υπεύθυνο λειτουργίας του καταστήµατος ή τον ιδιοκτήτη αυτού.

Ε. Προϋποθέσεις λειτουργικότητας που πρέπει να υφίστανται
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση ζαρντινιερών είναι το πεζοδρόµιο να έχει πλάτος πάνω από 2,50 µ.
• Θα πρέπει να εξασφαλίζονται : ελεύθερο πλάτος τουλάχιστον 2,00µ., για την κίνηση των πεζών και ελεύθερες οι
οδεύσεις τυφλών επιπλέον 0,50µ. εκατέρωθεν αυτών, δίχως την ύπαρξη σταθερού ή κινητού εµποδίου.
• Οι ζαρντινιέρες επιτρέπονται ως µεµονωµένα διακοσµητικά στοιχεία στον υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο, που
συµβάλλουν στην αύξηση της φυτικής κάλυψης στην πόλη. ∆εν επιτρέπεται να τροποποιούν ή να προξενούν
φθορές σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαµόρφωσης ή φύτευσης.
• Η χωροθέτηση των ζαρντινιερών στον κοινόχρηστο χώρο, όταν πρόκειται για κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, γίνεται εντός του εγκεκριµένου, από το αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου) χώρου ανάπτυξης
τραπεζοκαθισµάτων. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να περιφράσσουν το χώρο, δηµιουργώντας
περιχαρακωµένες περιοχές, µετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό. Η διάταξη των ζαρντινιέρων θα
πρέπει συνεπώς να είναι τέτοια που να µην καθιστά τον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο. Επίσης,
δεν επιτρέπεται να µετατρέπονται και να χρησιµοποιούνται ως χρηστικά αντικείµενα εξυπηρέτησης όρθιων,
περαστικών κλπ., µε αποτέλεσµα την επέκταση του ωφέλιµου χώρου του καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος. Σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρείται αυθαίρετη η χρήση του κοινόχρηστου χώρου και εφαρµόζονται οι
κυρώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία (αποµάκρυνση αντικειµένων, επιβολή τέλους, ανάκληση άδειας).
Η διάταξη των ζαρντινιέρων, επί του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου, θα είναι τέτοια ώστε να
δηµιουργούνται διάδροµοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Γενικά απαγορεύεται η τοποθέτηση
ζαρντινιερών κάθετα προς την πορεία κίνησης των πεζών.
•
Να λαµβάνεται µέριµνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοίκων στις εισόδους των οικοδοµών και διαφυγή
των, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
•
Εφόσον δεν προκύψουν νέα δεδοµένα στη διαδικασία έκδοσης των αδειών ή στην γενικότερη οργάνωση του
χώρου και εφόσον η διάταξη κατάληψης παραµένει η ίδια, η άδεια θεωρείται από το αρµόδιο Τµήµα του ∆.Θ.,
(Ρύθµισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων), για το επόµενο έτος, ατελώς.
•
Τέλος, (σύµφωνα µε την απάντηση της ∆/νσης Τροχαίας Θεσ/νίκης), ειδικά για την περίπτωση των πεζόδροµων
να προβλέπεται ελεύθερη ζώνη, µε πλάτος 3,50 κατ' ελάχιστο µέτρων, για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση
οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης, όπως πυροσβεστικά , ασθενοφόρα, οχήµατα µεταφοράς ΑΜΕΑ κλπ.
Παρατηρήσεις:
 Η τοποθέτηση τους γίνεται αποκλειστικά για διακοσµητικούς λόγους και όχι για το σχηµατισµό περιορισµένων
χώρων. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, από τα δηµοτικά ή αστυνοµικά όργανα, αυθαίρετη τοποθέτηση
ζαρντινιέρας, επιβάλλεται πρόστιµο που καθορίζεται από την οικεία Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
 Εφόσον δεν προκύψουν νέα δεδοµένα στη διαδικασία έκδοσης των αδειών ή στην γενικότερη οργάνωση του
χώρου και εφόσον η διάταξη κατάληψης παραµένει η ίδια, η άδεια θεωρείται από το Τµήµα Ρύθµισης και Έκδοσης
Αδειών Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων για το επόµενο έτος, έως 28 Φεβρουαρίου.

