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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 571 / 14-04-2014
ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 122
Απόσπασμα από το πρακτικό της 8ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2014 του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ:

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το κανονιστικό πλαίσιο χορήγησης
αδειών χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη Λεωφόρο Νίκης από
Δημοσθένους μέχρι την Πλατεία Αριστοτέλους και από την
Πλατεία Αριστοτέλους ως την οδό Πλουτάρχου.

Σήμερα την 14 Απριλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 το Δημοτικό
Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους τους Συμβούλους, που
επιδόθηκε στις 08-04-2014 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν.
3852/2010.
Από τα 49 μέλη ήταν:
Παρόντες:42
1. Παναγιώτης Αβραμόπουλος
2. Χαράλαμπος Αηδονόπουλος
3. Ελένη Τζιούτζια
4. Ευστάθιος Αβραμίδης
5. Άννα Αγγελίδου
6. Δήμητρα Αγκαθίδου
7. Μαρία Ακριτίδου
8. Γεώργιος Αρβανίτης
9. Σοφία Ασλανίδου
10. Γεώργιος Ασπασίδης
11. Βασίλειος Γάκης
12. Καλυψώ Γούλα
13. Ιωάννης Δελής
14. Γεώργιος Δημαρέλος
15. Πολυξένη Δρίτσα
16. Χρήστος Ελευθεριάδης
17. Άννα Ευθυμίου
18. Λάζαρος Ζαχαριάδης
19. Κωνσταντίνος Ζέρβας
20. Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος
21. Κωνσταντίνος Καζαντζίδης
22. Στέλιος Κανάκης
23. Χασδάι Καπόν
24. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου

25. Αντώνιος Καρούμπης
26. Ελευθέριος Κιοσέογλου
27. Λεμονιά (Λίτσα) Κολοβού
28. Ανδρέας Κουράκης
29. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης
30. Θεοδώρα Λειψιστινού
31. Πέτρος Λεκάκης
32. Τριαντάφυλλος Μηταφίδης
33. Νικόλαος Παπαδόπουλος
34. Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου
35. Αθανάσιος Παππάς
36. Θεόφιλος Πατέλης
37. Σπύρος Πέγκας
38. Κυβέλη Ρουμελιώτου
39. Θεμιστοκλής Σεβαστιάδης
40. Στεφανία Τανιμανίδου
41. Αναστάσιος Τελίδης
42. Έλλη (Ελένη) Χρυσίδου
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Απόντες: 7
1. Χρυσούλα Γιαταγάνα
2. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας
3. Χρήστος Μάτης
4. Στυλιανός Παπαθεμελής
5. Μαρία Πασχαλίδου
6. Μαρία Σταυρίδου
7. Αρμόδιος Στεργίου
Από τους 6 Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας
Τριανδρίας:
Παρόντες: 6
1. Πέτρος Δημητρακόπουλος
2. Χιονία Αδάμ – Καρυπίδου
3. Ελισσάβετ Καλαϊτζίδου
4. Σοφία Σαμαρά
5. Στέλιος Λιακόπουλος
6. Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα
Απόντες: 0
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην
οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μπουτάρης, σύμφωνα με το
αρθ. 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.
Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του
Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου κ. Έλσα Ζησοπούλου και
από την υπάλληλο του ανωτέρω τμήματος κ. Θεανώ Δαπέργουλα.
Αριθμός θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 88
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το υπ’ αρ. 88 θέμα Ημερήσιας
Διάταξης «Κανονιστικό πλαίσιο χορήγησης αδειών χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη
Λεωφόρο Νίκης από Δημοσθένους μέχρι την Πλατεία Αριστοτέλους και από την
Πλατεία Αριστοτέλους ως την οδό Πλουτάρχου» αναφερόμενος στην υπ’ αρ. 64/2703-2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και στην υπ' αρ. 16808/4319/14
εισήγηση Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία (Τμ. Ρύθμισης και Έκδοσης
Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων) η οποία έχει ως εξής:
Με τις υπ’ αρ. 40764/2979/2013 και 42285/3792/13 εισηγήσεις της Δ/νσης
Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία και συγκεκριμένα του τμήματος Ρύθμισης και Έκδοσης
Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, ως αρμόδιο για την έκδοση αδειών
χρήσης κοινοχρήστου χώρου, έγινε εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
κατά το έτος 2013, γενικές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις για τη χορήγηση των εν λόγω
αδειών, σε συγκεκριμένους οδούς που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Στη συνέχεια όμως, όταν η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με σχετικές αποφάσεις
της, παρέπεμψε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 73 του Ν.3852/2010
«Νόμος Καλλικράτης»), προκειμένου να εκδοθούν κανονιστικές αποφάσεις ανά οδό,
στις οποίες αναφέρονται οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη χορήγηση αδειών χρήσης
κοινοχρήστου χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο απέσυρε το θέμα, με αποτέλεσμα
μέχρι σήμερα να μην έχουν εκδοθεί οι κανονιστικές αποφάσεις, γεγονός που έχει
δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στη χορήγηση των αδειών χρήσης κοινοχρήστου
χώρου.
Επειδή σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1636/21-10-2013 κανονιστική απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, «περί καθορισμού των τελών κοινοχρήστου χώρου»,
καταλυτική ημερομηνία για την καταβολή των τελών και την έκδοση αδειών χρήσης
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κοινοχρήστου χώρου έχει ορισθεί η 31-4-2014, υπάρχει άμεση ανάγκη για την
έκδοση των προαναφερόμενων αποφάσεων, προκειμένου τηρηθεί η
νομιμότητα στην έκδοση τους.
Οι εν λόγω ρυθμίσεις, αφορούν κυρίως σε απαγορεύσεις και περιορισμούς
ως προς τη χορήγηση των αδειών χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε οδούς του
ιστορικού κέντρου της πόλης.
Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων ελήφθησαν υπόψη τα εξής:
8. Η ανάδειξη της αισθητικής φυσιογνωμίας της πόλης της Θεσσαλονίκης και την
προστασία της από τις αυθαιρεσίες που αλλοιώνουν και το ιστορικό και το
περιβαλλοντολογικό της προφίλ.
9. Η ανάδειξη των ιστορικών της μνημείων καθώς και την προστασία των οδών
και πλατειών που έχουν καθορισθεί ως μνημειακοί άξονες της πόλης.
10. Η διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης των πεζών στα πεζοδρόμια και του
πεζόδρομους της πόλης, τα οποία αποτελούν χώρους αναψυχής για τους
κατοίκους της πόλης αλλά και για τους τουρίστες που επισκέπτονται κατά
καιρούς την πόλη μας.
11. Η προστασία των χώρων λατρείας (εκκλησίες, χώροι συνάθροισης κ.λ.π.).
12. Η διευκόλυνση στη λειτουργία των διάφορων νοσοκομείων και κλινικών που
δραστηριοποιούνται στη πόλη μας και εξυπηρετούν τους κατοίκους της.
13. Η διασφάλιση της προσπελασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, τα οποία
πρωτίστως θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα στην
πόλη που διαμένουν και εργάζονται.
14. Το γεγονός ότι η λελογισμένη ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων έχει
αποδειχθεί ότι δημιουργεί υγιείς συνθήκες διαβίωσης των πολιτών με διάθεση
συνάθροισης και ζωντάνιας.
15. Η υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να λειτουργεί ως ρυθμιστής ανάμεσα στα
συμφέροντα των πολιτών - πεζών, των ιδιοκτητών ακινήτων αλλά και των
επιχειρηματιών της κάθε περιοχής, με γνώμονα πάντα τους κανόνες Δικαίου,
και την διαφύλαξη του κοινού συμφέροντος.
Επιπλέον αναφέρεται ότι για όλες τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις, έχει ήδη
γνωμοδοτήσει θετικά η Α΄ Δημοτική Κοινότητα, στα διοικητικά όρια της οποίας
ανήκουν οι οδοί που υπάγονται σε ρυθμίσεις (άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 «Νόμος
Καλλικράτης») και πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες αυτοψίες, τόσο σε καταστήματα,
αλλά και σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους του ιστορικού κέντρου της πόλης, από το
τμήμα τεχνικού ελέγχου της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία, προκειμένου να
αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση αναφορικά με το πλάτος των πεζοδρομίων,
καθώς και θέματα ελεύθερης όδευσης πεζών. Σημειώνεται ότι η γνώμη της Δ/νσης
Τροχαίας, στην παρούσα φάση, δεν είναι απαραίτητη, διότι σύμφωνα με το άρθρο 3
του Ν. 1080/80, αυτή ζητείται πριν τη χορήγηση της άδειας χρήσης κοινοχρήστου
χώρου.
Αναφορικά, με την Λεωφόρο Νίκης από Δημοσθένους μέχρι την Πλατεία
Αριστοτέλους και από την Πλατεία Αριστοτέλους ως την οδό Πλουτάρχου,
απαγορεύεται η χορήγηση αδειών χρήσης κοινοχρήστου χώρου εντός στοάς και
επιτρέπεται η χορήγηση τους έξω από τους πεσσούς μέχρι και το τέλος των
δενδροδόχων.
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με το θέμα.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
 την υπ' αρ. 64/27-03-2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με το
υπ' αρ. 25276/14 διαβ/κο έγγραφο
 την υπ' αρ. 16808/4319/14 εισήγηση Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία
(Τμ. Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων)
 το υπ' αρ. 86/17-06-2013 Πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου
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την υπ' αρ. 181/13 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
την υπ' αρ. 648/13 απόφαση Συμβουλίου Α΄ Δημοτικής Κοινότητας
τις υπ' αρ. 42285/3792/13 και 40764/2979/13 εισηγήσεις Δ/νσης
Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία
το υπ' αρ. 22637/1949/14 έγγραφο Αυτοτελούς Τμ. Δ.Υ. Δημάρχου
το από 27-03-2014 έγγραφο της Ένωσης για τα Δικαιώματα των Πεζών
τον νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης
(ΦΕΚ 3360/τ. Β΄/2012 και ΦΕΚ 190/τ. Β΄/2013)
τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων
Δήμων και Κοινοτήτων» το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.
3852/2010 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων»
αρθ. 79 του Ν. 3463/06

και μετά από διαλογική συζήτηση, προχώρησε στη λήψη της παρακάτω απόφασης,
με βάση τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010
Αποχώρησε ο Δ.Σ. κ. Ερ. Θεοτοκάτος
Δεν ήταν παρόντες κατά την ψήφιση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Β. Γάκης, Θ.
Λειψιστινού, Θ. Πατέλης, Λ. Κολοβού
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνεται η μη χορήγηση αδειών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, στην Λεωφόρο
Νίκης από Δημοσθένους μέχρι την Πλατεία Αριστοτέλους και από την Πλατεία
Αριστοτέλους ως την οδό Πλουτάρχου, εντός στοάς και επιτρέπεται η χορήγηση
αδειών έξω από τους πεσσούς μέχρι και το τέλος των δενδροδόχων.
Αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
Απασχόλησης τις περαιτέρω ενέργειες.

Οικονομικών,

Επιχειρηματικότητας

και

Μειοψηφούν οι Δ.Σ. κ.κ. Β. Καρακωστάνογλου, Ν. Παπαδόπουλος, Κ.
Καζαντζίδης, Π. Δρίτσα, Α. Ευθυμίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θεσσαλονίκη 07-05-2014

Π. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛ. ΤΖΙΟΥΤΖΙΑ
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