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Αριθµ. Συνεδρίασης: 27η /5-11-2012 
Αριθµ. Απόφασης: 1748 / 2012 
Αριθµ. Πίνακα: 28 

ΑΠΟΦΑΣ Η  
 
Εγκρίνει οµόφωνα τη διάθεση κοινοχρήστου 
χώρου περιµετρικά του διατηρητέου µνηµείου 
«Παζάρ Χαµάµ» (Γεχουντί Χαµάµ) στην περιοχή 
Λουλουδάδικα της Θεσσαλονίκης. 

Σήµερα στις  5-11-2012  µέρα  ∆ευτέρα και  ώρα  14.00  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνεδρίασε 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θεσσαλονίκης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους 
τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των  άρθρων  65,  67,  69  του Ν. 3852/2010 που επιδόθηκε  
στις 30-10-2012 

Από τα 49 µέλη ήταν: Παρόντες: 47 Απόντες: 2 (Χ. Γιαταγάνα, Θ. Σεβαστιάδης) 
Από τους 6 Προέδρους των 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων: 

Παρόντες: 5 Απόντες: 1 (Π. ∆ηµητρακόπουλος) 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και 
ήταν απών ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Μπουτάρης (αρθ. 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010)  
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέµα µε αριθµό 7 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
∆ιάθεση κοινοχρήστου χώρου περιµετρικά του διατηρητέου µνηµείου «Παζάρ Χαµάµ» (Γεχουντί 
Χαµάµ) στην περιοχή Λουλουδάδικα της Θεσσαλονίκης. 
Έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την υπ’ αρ. 401/12 αποφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε το υπ’ αρ. 
87152/12 διαβ/κό έγγραφο, την υπ’ αρ. 65074/2333, 3302/12 εισήγηση  ∆/νσης Μελετών Αρχ/ Έργων, 
την υπ’ αρ. 505/12 αποφ. Συµβουλίου 1ης ∆ηµ. Κοινότητας, το υπ’ αρ. 2324/12 έγγραφο 9ης Εφορείας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 
 
και το κάλεσε ν΄ αποφασίσει. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 
65, 67, 69 του Ν. 3852/2010, 79 και 82 του Ν. 3463/06 

Αποφάσισε οµόφωνα 
Α) 1. Εγκρίνεται η διάθεση χρήσης κοινοχρήστου χώρου επί του πεζοδρόµου της οδού Φραγκίνη για 
την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, σύµφωνα µε το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα και µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων για την παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων 
χώρων (άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, ΦΕΚ 264/τ.Α/1980). Ο χώρος για την ανάπτυξη των 
τραπεζοκαθισµάτων περιορίζεται περιµετρικά του µνηµείου, σε απόσταση κατ’ ελάχιστο 5,00 µ. από 
το Παζάρ Χαµάµ,  ως ζώνη προστασίας του µνηµείου και διέλευσης των πεζών, µε την υποχρέωση 
εξασφάλισης της δυνατότητας ανεµπόδιστης πρόσβασης και διέλευσης των οχηµάτων έκτακτης 
ανάγκης επί του πεζοδρόµου Φραγκίνη µε την τήρηση ελάχιστου πλάτους 3,5 µ. ελεύθερης όδευσης 
στον πεζόδροµο, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Υ.Α. 52907/28-12-2009 του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ 
2621/τ.Β/31-12-2009).  
 
2. Εγκρίνεται η διάθεση χρήσης κοινοχρήστου χώρου επί του πεζοδροµίου της οδού Κοµνηνών από 
την οδό Βασ. Ηρακλείου έως την Τσιµισκή από την πλευρά των ζυγών αριθµών, για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων, σύµφωνα µε το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα και µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων για την παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 
του Ν. 1080/1980, ΦΕΚ 264/τ.Α/1980), µε την υποχρέωση εξασφάλισης  ελεύθερης όδευσης πλάτους 
2,00 µέτρων για τη διέλευση των πεζών, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 52907/28-12-2009 απόφαση του 
Υ.ΠΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ 2621/τ.Β/31-12-2009) και λόγω αυξηµένης κυκλοφορίας πεζών στην συγκεκριµένη 
περιοχή (εµπορικό κέντρο). 
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3. Εγκρίνεται η παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου στα ανθοπωλεία (Λουλουδάδικα) της οδού 
Βασ. Ηρακλείου, για την διάθεση των εµπορευµάτων τους, επί του πεζοδροµίου της οδού Βασ. 
Ηρακλείου από την οδό Φραγκίνη έως την οδό Κοµνηνών, σύµφωνα µε το συνηµµένο τοπογραφικό 
διάγραµµα, λαµβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθµ. 1751/21-11-2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και την υπ΄αριθµ. 52907/28-12-2009 απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ 2621/τ.Β/31-12-2009). 
 
4. Εγκρίνεται η παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου επί του πεζοδροµίου της οδού Κοµνηνών 
από την οδό Βασ. Ηρακλείου έως την Τσιµισκή από την πλευρά του οθωµανικού µνηµείου “Παζάρ 
Χαµάµ” (Γεχουντί Χαµάµ), για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
τοπογραφικό διάγραµµα και µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων για την 
παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων (το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, ΦΕΚ 264/τ.Α/1980). 
 
5. Επιτρέπεται η χρήση µεταφερόµενου (κινητού, πτυσσόµενου, λυόµενου) κατακόρυφου 
προστατευτικού πετάσµατος στους κοινοχρήστους χώρους περιµετρικά του µνηµείου Παζάρ Χαµάµ 
που διατίθενται στα ΚΥΕ για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, σύµφωνα µε τις ενδεικτικές 
κατασκευαστικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη ∆ιεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων 
και συνοδεύουν την παρούσα απόφαση, µε σκοπό την οριοθέτηση του νοµίµως καταλαµβανόµενου 
κοινοχρήστου χώρου από τα αντίστοιχα Κ.Υ.Ε.  

 
 
6. Επιτρέπεται για τη σκίαση του διατιθέµενου κοινοχρήστου χώρου η τοποθέτηση κατά το δυνατό 
οµοιόµορφων, κινητών (µη πακτωµένων) οµπρελών, από αδιαβροχοποιηµένο ύφασµα, λευκού 
χρώµατος, διαµέτρου µέχρι 4,0 µ., µε δυνατότητα διακριτικής αναγραφής της επωνυµίας του 
καταστήµατος στο περιθώριο (κρέµαση) του υφάσµατος.  Απαγορεύεται η χρήση της επιφάνειας της 
οµπρέλας για διαφηµιστικούς σκοπούς. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην κανονιστική απόφαση 1751/21-11-2011 του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου όπως ισχύει κάθε φορά. 
 
Β) Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος παραβιάζει τα όρια ή τους 
λοιπούς περιορισµούς για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων ή εµπορευµάτων (ανθοπωλεία), όπως 
καθορίζονται στο σχέδιο και το λεκτικό της κανονιστικής απόφασης, ανακαλείται άµεσα η ατοµική 
διοικητική πράξη (Απόφαση ∆ηµάρχου) µε την οποία διατέθηκε στο συγκεκριµένο Κ.Υ.Ε. ή 
ανθοπωλεία αντίστοιχα τµήµα του κοινοχρήστου χώρου γύρω από το προστατευόµενο µνηµείο του 
Παζάρ Χαµάµ. 

ΑΔΑ: Β4Μ9ΩΡ5-53Π



 3 

 
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο την παραπέρα ενέργεια. 
 
Οι ∆.Σ. κ.κ. Γεράκης Γ., ∆ηµαρέλος Γ., Παπαθεµελής Στ., Πατέλης Θ., Σταυρίδου Μ., Στεργίου Αρµ., 
δεν ήταν παρόντες κατά την ψήφιση του θέµατος. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Θεσσαλονίκη 13-11-2012 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
   
   
   
   

Π. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΛ. ΤΖΙΟΥΤΖΙΑ 
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