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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 29/21-11-2016 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Κοζάνης
Απόφαση αριθμ. 676/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Τροποποίηση της αριθμ. 141/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά Έγκριση νέου Κανονισμού
Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Κοζάνης»
Στην Κοζάνη σήμερα, 21 Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο,
οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα,
με αριθμό πρωτ. 54837/17-11-2016, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη παραβρέθηκαν
τα τριάντα δύο (32) ήτοι:
Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι
Α/Α
Παρόντες
1
Κύρινας Αντώνιος
2
Ιωαννίδης Ιωάννης
3
Ζαγάρας Ευθύμιος
4
Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
5
Σιώμος Νικόλαος
6
Βακουφτσής Κωνσταντίνος
7
Πουτακίδης Αριστοτέλης
8
Αθανασιάδου Χρυσούλα
9
Λιάκος Ευθύμιος
10
Δημόπουλος Παναγιώτης
11
Πλεξίδας Νικόλαος
12
Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
13
Βαλαής Γεώργιος
14
Γρηγοριάδης Ιωάννης
15
Δημητριάδης Αχιλλέας
16
Τασοπούλου Ελένη
17
Πεκρίδης Γεώργιος
18
Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
19
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
20
Τσικριτζή Φτάκα Φανή
21
Μαλούτας Λάζαρος
22
Κυριακίδης Κωνσταντίνος
23
Κουϊμτζίδου Ελπίδα

Α/Α
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1
2
3
4
5
6
7
8

Παρόντες
Τουμπουλίδου Παρθένα
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Κυτίδης Κωνσταντίνος
Σιδηράς Αναστάσιος
Δεληγιάννης Ιωάννης
Χατζαβερίδης Γεώργιος
Χαριτίδης Χαρίλαος
Κανάβας Βασίλειος
Γκουτζηκώστας Γεώργιος
Απόντες
Δινοπούλου Βάϊα
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Φούκας Χαρίσιος
Γκούμας Βασίλειος
Βακουφτσή Ραφαέλα - Βασιλική
Δουγαλής Γεώργιος
Τσιρέκας Αστέριος
Κύργιας Κωνσταντίνος
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Ο Δ.Σ. Δεληγιάννης Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του
1ου θέματος.
Οι Δ.Σ. Κυτίδης Κ., Σιδηράς Αν. και Τουμπουλίδου Π., αποχώρησαν από τη
συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος.
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1)Πλιάτσιος Δ., Δ.Κ. Κρόκου
Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1)Πεχλιβανίδης Θ. Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, 2)Παπαδόπουλος Αρ., Τ.Κ. Αγίας
Παρασκευής, 3)Τσανακτσίδης Γ., Τ.Κ. Δρεπάνου, 4)Μαγγιρίδης Μ., Τ.Κ. Κοίλων, 5)Ζαμίχος
Ε. Τ.Κ. Λευκοπηγής και 6)Κυριαζίδης Φ. Τ.Κ. Ξηρολίμνης
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1)Ζυμάρας Κ., Τ.Κ. Κάτω Κώμης, 2)Αρβανίτης Νικόλαος, Τ.Κ. Ρυμνίου,
3)Ασλανίδης Π. Τ.Κ. Καλαμιάς, 4)Τότσκας Α., Τ.Κ. Κερασέας, 5)Τηλαβερίδης Κ., Τ.Κ.
Ρυακίου.
Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα.
Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης
Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 12ο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο
Δεσποτίδη ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου με αριθμό 3/15-06-2016 Πρακτικό της
Συμβουλευτικής Επιτροπής, «Ονομασίας Οδών – Πλατειών, Κυκλοφοριακού –
Πεζοδρομίων – Περιπτέρων» σχετικά με τροποποίηση της αριθμ. 141/2016 Α.Δ.Σ. που
αφορά «Έγκριση νέου Κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων του Δήμου
Κοζάνης» η οποία έχει ως εξής:
1ο ΘΕΜΑ
Τροποποιήσεις - διορθώσεις της 141/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον
κανονισμό λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων.
1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ : οι περιορισμοί των παραγράφων 5 και 6 θα πρέπει να αντιστοιχηθούν και
κάποιο πρόστιμο, δηλαδή στο άρθρο 12 του Κανονισμού να προβλεφθούν πρόστιμα για
υδρορροές, σταντ εφημερίδων και διαφημιστικών καφέ, πρόστιμα για κλαδιά από
ιδιοκτησίες μέσα σε ΚΧ και γλάστρες από μπαλκόνια που εισέρχονται σε ΚΧ.
2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: η παράγραφος 10 να διαγραφεί.
3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 1: στην παράγραφο 6 : η φράση «κατόπιν άδειας της Δημοτικής
Αστυνομίας» να αντικατασταθεί με την φράση «κατόπιν άδειας της αρμόδιας Τροχαίας»
4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος Γ4: μετά τις λέξεις «…..και τα ορυχεία…», η
υπόλοιπη φράση αντικαθίσταται στο σύνολό της με την φράση «…για επιβίβαση και
αποβίβαση θα χρησιμοποιούν τα σημεία και τις οδούς Γκέρτσου – χώρο ΟΣΕ - κόμβο
Κρόκου - κόμβο Λάρισας – Καραμανλή – Φιλίππου – Μεθώνης - Μ. Αλεξάνδρου - Π. Μελά –
Μοναστηρίου και αντίστροφα τα σημεία και τις οδούς Μοναστηρίου - Π. Μελά – Ε.
Βενιζέλου - 11ης Οκτωβρίου – Αριστοτέλους – χώρο ΟΣΕ - κόμβο Κρόκου - κόμβο
Λάρισας – Κ. Καραμανλή και έξοδο προς Θεσσαλονίκη.»
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 2 παράγραφος Ζ : να προβλεφθεί διοικητικό πρόστιμο, που θα
περιληφθεί στο άρθρο 12 και να συμπληρωθεί η παράγραφος με την επισήμανση ότι οι
συγκεκριμένοι χώροι θα σημανθούν κατάλληλα ώστε απαγορεύεται η στάθμευση.
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 6 παράγραφος 2 : στη διάταξη απαγόρευσης διέλευσης και
στάσης οχημάτων εφοδιασμού καταστημάτων να προστεθούν: 1. η οδός Μουράτη και 2. η
οδός Τσόντζα από το ύψος της οδού Φαρμάκη μέχρι την οδό Κοβεντάρων.
7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 6 παράγραφο 4: στις εξαιρέσεις χρήσης πεζοδρόμων για την
δυνατότητα ολιγόλεπτης στάσης (όχι στάθμευσης), να συμπεριληφθούν: 1. οχήματα
χρηματαποστολών και 2. οχήματα μόνιμων κατοίκων.
8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 6 Β: στη παράγραφο 1.α : η φράση «….των ιδιοκτητών των
απέναντι ιδιοκτησιών….» να αντικατασταθεί με τη φράση «…των ιδιοκτητών των απέναντι
καταστημάτων…» και στη παράγραφο 1.β. να διαγραφεί η φράση «…. με άδεια λειτουργίας
παρεμφερούς δραστηριότητας….».
9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 6 Β παράγραφος 12: η φράση «Απαγορεύεται η κατασκευή…»
να αντικατασταθεί με τη φράση «Απαγορεύεται κάθε κατασκευή….»
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 6 Β να προστεθεί νέα παράγραφος 13: «Επιτρέπεται η
δυνατότητα

οριοθέτησης

του

χώρου,

που

έχει

παραχωρηθεί

για

ανάπτυξη

τραπεζοκαθισμάτων, με κινητά στοιχεία όπως ζαρτινιέρες και γλάστρες. Η πρόταση του
τρόπου οριοθέτησης θα περιλαμβάνει αναλυτικά σχέδια και τεχνική περιγραφή, θα
υποβάλλεται, από τον ενδιαφερόμενο του καταστήματος, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμο
Κοζάνης και θα εξετάζεται από επιτροπή του Δήμου η οποία θα αποτελείται από ένα
υπάλληλο της Δημοτικής Αστυνομίας, ένα υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας , ένα
υπάλληλο του Τμήματος Πρασίνου και ένα Δημοτικό Σύμβουλο».
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 7 Β παράγραφος 2 :

στις απαγορεύσεις κατάληψης

πεζοδρομίων να προστεθούν η) η οδός Ερμού από Πλ.Λασσάνη έως οδό Βενιζέλου και θ) η
οδός Συντεχνιών
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 7 Β παράγραφος 3: να αφαιρεθεί όλη η παράγραφος 3.
13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 9 παράγραφος 1: να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου η
φράση

«Η

μέγιστη

δυνατή

καταλαμβανόμενη

επιφάνεια

πρέπει

να

είναι

(1.70*1.50+2*0,5*0,5+1,5*0,80=4.90 τμ)»
14. ΑΡΘΡΟ 10 παράγραφος 1: η φράση «…και ώρες 09:00 έως 13:00 και 15:30….» να
αντικατασταθεί με τη φράση «…και ώρες 09:00 έως 13:00 και 15:30 έως 17:30…»
15. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΤ’

–

ΑΡΘΡΟ

12

παράγραφος

6

:

να

αντικατασταθεί

η

φράση

«…Ν.2080/1980…» με την ορθή «..Ν.1080/1980…»
16. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 12 : να προστεθεί νέα παράγραφος με διοικητικά πρόστιμα
40,00 € για υδρορροές επί των πεζοδρομίων, σταντ εφημερίδων και διαφημιστικών καφέ,
πρόστιμα για κλαδιά από ιδιοκτησίες μέσα σε ΚΧ και γλάστρες από μπαλκόνια που
εισέρχονται σε ΚΧ.
17. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 12 : Να προστεθεί να παράγραφος επιβολής προστίμου 40,00 €
για είσοδο ή/και στάθμευση οχημάτων χωρίς άδεια σε κοινόχρηστους χώρους ή χώρους
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πρασίνου ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους όπου δεν προβλέπονται ρητά από διάταξη του
ΚΟΚ.
Πρόταση Υπηρεσίας:
Να γίνουν οι τροποποιήσεις - διορθώσεις.
Εισήγηση Επιτροπής:
Τα μέλη της Επιτροπής διαφωνούν στο σύνολό τους με τη ρύθμιση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ
12 (σημείου 17), καταψηφίζοντάς το.
Τα μέλη της Επιτροπής συμφωνούν ομόφωνα σε όλες τις τροποποιήσεις-διορθώσεις εκτός των
παρακάτω:
1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 6 παράγραφο 4 (σημείο 7), όπου αναφέρεται «ολιγόλεπτη
στάση (όχι στάθμευση ) των μόνιμων κατοίκων» αρνητικά ψηφίζουν οι εκπρόσωποι της
τροχαίας και της δημοτικής αστυνομίας, καθώς κάτι τέτοιο δε προβλέπεται από τον ΚΟΚ.
2. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 7Β παράγραφος 2 (σημείο 11) αρνητικά ψηφίζουν οι
εκπρόσωποι της τροχαίας και των αστικών.
14ο ΘΕΜΑ
Σας αποστέλλουμε πρόσθετες αλλαγές στην ΑΔΣ 141/2016, άρθρο 8, παρ.1.
ΑΡΘΡΟ 8 – ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Χρήση πλατειών
1. Απαγορεύεται η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στις εξής πλατείες:
Πλατεία Νίκης, στον χώρο που ορίζεται από: ανατολικά το κράσπεδο του πεζοδρομίου κατά μήκος
της οδού Π. Μελά, νότια την προέκταση της οικοδομικής γραμμής της οδού Ειρήνης, βόρεια το
κτίριο της Εθνικής Τράπεζας και δυτικά από τη τους ιστούς φωτισμού του πεζοδρόμου της
Τσόντζα, προς τη πλατεία.
Στην πλατεία Ι. Τιάλιου, στον χώρο που ορίζεται περιμετρικά από το κράσπεδο της νησίδας
πρασίνου, όπου υφίσταται και το άγαλμα του Γ. Κασομούλη.
Στην πλατεία Ελευθερίας, στον χώρο που ορίζεται βόρεια από το όριό της με τον πεζόδρομο της
οδού Ειρήνης, δυτικά από το πεζοδρόμιο της παρόδιας οδού και νοτιοανατολικά από το όριό της με
τον ανώνυμο πεζόδρομο, που συνδέει την οδό Ειρήνης με την οδό Γ. Μπουσίου.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προσωρινής χρήσης χώρου των παραπάνω πλατειών μετά από
σχετική απόφαση Δημάρχου. Η προσωρινή χρήση αφορά σε εποχιακές ψυχαγωγικές
δραστηριότητες .Στα χορηγούμενα τετραγωνικά μέτρα περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις
λειτουργίας και συντήρησης και τα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού. Η σχετική άδεια θα χορηγείται
με την προκαταβολή του αναλογούντος τέλους και την υποχρέωση του καθαρισμού της
χρησιμοποιούμενης έκτασης από τον χρήστη του κοινόχρηστου χώρου καθώς και την πλήρη
επαναφορά – αποκατάστασή του στην εν γένει αρχική του μορφή.
Η ακριβής χωροθέτηση προσδιορίζεται από τις υπηρεσίες του Δήμου (Τεχνικής και
Περιβάλλοντος), ενώ οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά αξιολογούνται από την Οικονομική
υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Όσον αφορά στη χρήση των κλειστών χώρων της πλατείας Νίκης, αυτή κατά περίπτωση θα
δίδεται κατά προτεραιότητα στον ΟΑΠΝ, την Κοινωφελή επιχείρηση και το ΔΗΠΕΘΕ, για την
προώθηση δράσεων, καθώς και σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ατελώς, μετά από
απόφαση Δημάρχου.
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2. Στις λοιπές πλατείες του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Κοζάνης και των
Τοπικών και Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Κοζάνης, επιτρέπεται η κατάληψη τμήματος
αυτών, εφόσον διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 1080/80) που
αφορούν στην ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πεζών και Α.Μ.Ε.Α.
3. Για την έκδοση της σχετικής αδείας, για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία, από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, είναι απαραίτητη η έγγραφη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και του Τμήματος Πρασίνου & Περιβ/κής Διαχ/σης, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
σχετικά με τις επιπτώσεις στη λειτουργία της συγκεκριμένης πλατείας, που αφορά στις
υφιστάμενες υποδομές της και εξοπλισμό. Η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στις πλατείες
επιτρέπεται μόνο όπου ο χώρος είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για αυτόν το σκοπό και σε καμία
περίπτωση στους διαδρόμους και στους χώρους πρασίνου. Σε κάθε περίπτωση θα εξετάζεται αν
τηρούνται οι προϋποθέσεις για ανεμπόδιστη χρήση της πλατείας από ΑΜΕΑ και οχήματα εκτάκτου
ανάγκης, κατά αναλογία με τα Άρθρο 11 β (Κατάληψη πεζοδρόμων) και σύμφωνα με την
Πολεοδομική κ.λ.π. νομοθεσία για τις πλατείες.
Προφορικώς συμφώνησαν όλα τα μέλη της επιτροπής πλην του κ.Μίγγου Μιχαήλ , εκπροσώπου
συλλόγου Α.με.Α. που επιφυλάσσεται.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των
δημοτικών
συμβούλων,
όπως
αυτές
αναλυτικότερα
αναγράφονται
στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη:
1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου.
2. Το αριθμ. 3/2016 Πρακτικό της Συμβουλευτικής Επιτροπής, «Ονομασίας Οδών –
Πλατειών, Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων».
3. Την αριθμ. 141/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας
και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Κοζάνης»
Ύστερα από ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία (Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κύρινας Αντ. και η Δ.Σ.
Κουϊμτζίδου Ελπ. Ψήφισαν «Παρών». Ο Δ.Σ. Γκουτζηκώστας Γ., ψήφισε Λευκό)
Αποφασίζει
Α. Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. 141/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά στον Κανονισμό
Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα:
1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ : οι περιορισμοί των παραγράφων 5 και 6 θα πρέπει να
αντιστοιχηθούν και κάποιο πρόστιμο, δηλαδή στο άρθρο 12 του Κανονισμού να
προβλεφθούν πρόστιμα για υδρορροές, σταντ εφημερίδων και διαφημιστικών καφέ,
πρόστιμα για κλαδιά από ιδιοκτησίες μέσα σε ΚΧ και γλάστρες από μπαλκόνια που
εισέρχονται σε ΚΧ.
2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: η παράγραφος 10 Διαγράφεται.
3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 1: στην παράγραφο 6 : η φράση «κατόπιν άδειας της
Δημοτικής Αστυνομίας» αντικαθίσταται με την φράση «κατόπιν άδειας της
αρμόδιας Τροχαίας»
4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος Γ4: μετά τις λέξεις «…..και τα
ορυχεία…», η υπόλοιπη φράση αντικαθίσταται στο σύνολό της με την φράση «…για
επιβίβαση και αποβίβαση θα χρησιμοποιούν τα σημεία και τις οδούς Γκέρτσου –
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χώρο ΟΣΕ - κόμβο Κρόκου - κόμβο Λάρισας – Καραμανλή – Φιλίππου – Μεθώνης
- Μ. Αλεξάνδρου - Π. Μελά – Μοναστηρίου και αντίστροφα τα σημεία και τις οδούς
Μοναστηρίου - Π. Μελά – Ε. Βενιζέλου - 11ης Οκτωβρίου – Αριστοτέλους – χώρο
ΟΣΕ - κόμβο Κρόκου - κόμβο Λάρισας – Κ. Καραμανλή και έξοδο προς
Θεσσαλονίκη.»
5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 2 παράγραφος Ζ : να προβλεφθεί διοικητικό πρόστιμο,
που θα περιληφθεί στο άρθρο 12 και να συμπληρωθεί η παράγραφος με την
επισήμανση ότι οι συγκεκριμένοι χώροι θα σημανθούν κατάλληλα ώστε
απαγορεύεται η στάθμευση.
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 6 παράγραφος 2 : στη διάταξη απαγόρευσης διέλευσης
και στάσης οχημάτων εφοδιασμού καταστημάτων προστίθενται: 1. η οδός
Μουράτη και 2. η οδός Τσόντζα από το ύψος της οδού Φαρμάκη μέχρι την
οδό Κοβεντάρων.
7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 6 παράγραφο 4: στις εξαιρέσεις χρήσης πεζοδρόμων για
την δυνατότητα ολιγόλεπτης στάσης (όχι στάθμευσης), συμπεριλαμβάνονται και : 1.
οχήματα χρηματαποστολών 2. οχήματα μόνιμων κατοίκων.
8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 6 Β: στη παράγραφο 1.α : η φράση «….των ιδιοκτητών
των απέναντι ιδιοκτησιών….» αντικαθίσταται με τη φράση «…των ιδιοκτητών των
απέναντι καταστημάτων…» και στη παράγραφο 1.β. διαγράφεται η φράση «….
με άδεια λειτουργίας παρεμφερούς δραστηριότητας….».
9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 6 Β παράγραφος 12: η φράση «Απαγορεύεται η
κατασκευή…» αντκαθίσταται με τη φράση «Απαγορεύεται κάθε κατασκευή….»
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 6 Β προστίθεται νέα παράγραφος 13: «Επιτρέπεται η
δυνατότητα οριοθέτησης του χώρου, που έχει παραχωρηθεί για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, με κινητά στοιχεία όπως ζαρτινιέρες και γλάστρες. Η
πρόταση του τρόπου οριοθέτησης θα περιλαμβάνει αναλυτικά σχέδια και
τεχνική περιγραφή, θα υποβάλλεται, από τον ενδιαφερόμενο του
καταστήματος, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμο Κοζάνης και θα εξετάζεται
από επιτροπή του Δήμου η οποία θα αποτελείται από ένα υπάλληλο της
Δημοτικής Αστυνομίας, ένα υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας, ένα
υπάλληλο του Τμήματος Πρασίνου και ένα Δημοτικό Σύμβουλο».
11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 7 Β παράγραφος 2 : στις απαγορεύσεις κατάληψης
πεζοδρομίων προστίθενται: η) η οδός Ερμού από Πλ.Λασσάνη έως οδό
Βενιζέλου και θ) η οδός Συντεχνιών
12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 7 Β παράγραφος 3: Αφαιρείται όλη η παράγραφος 3.
13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 9 παράγραφος 1: προστίθεται στο τέλος της
παραγράφου η φράση «Η μέγιστη δυνατή καταλαμβανόμενη επιφάνεια πρέπει
να είναι (1.70*1.50+2*0,5*0,5+1,5*0,80=4.90 τμ)»
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14. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΡΘΡΟ 10 παράγραφος 1: η φράση «…και ώρες 09:00 έως
13:00 και 15:30….» αντικαθίσταται με τη φράση «…και ώρες 09:00 έως 13:00 και
15:30 έως 17:30…»
15. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 12 παράγραφος 6 : αντικαθίσταται η φράση
«…Ν.2080/1980…» με την ορθή «..Ν.1080/1980…»
16. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 12 : προστίθεται νέα παράγραφος 7. Επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο 40,00 € για υδρορροές επί των πεζοδρομίων, σταντ
εφημερίδων και διαφημιστικών καφέ, πρόστιμα για κλαδιά από ιδιοκτησίες
μέσα σε ΚΧ και γλάστρες από μπαλκόνια που εισέρχονται σε ΚΧ.
17. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 12 : Προστίθεται νέα παράγραφος 8. Επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο 40,00 € για είσοδο ή/και στάθμευση οχημάτων χωρίς
άδεια σε κοινόχρηστους χώρους ή χώρους πρασίνου ή λοιπούς
κοινόχρηστους χώρους όπου δεν προβλέπονται ρητά από διάταξη του ΚΟΚ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΡΘΡΟ 8 – ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Διαμορφώνεται ως εξής:
Χρήση πλατειών
1. Απαγορεύεται η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στις εξής πλατείες:
Πλατεία Νίκης, στον χώρο που ορίζεται από: ανατολικά το κράσπεδο του πεζοδρομίου
κατά μήκος της οδού Π. Μελά, νότια την προέκταση της οικοδομικής γραμμής της οδού
Ειρήνης, βόρεια το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας και δυτικά από τη τους ιστούς φωτισμού
του πεζοδρόμου της Τσόντζα, προς τη πλατεία.
Στην πλατεία Ι. Τιάλιου, στον χώρο που ορίζεται περιμετρικά από το κράσπεδο της
νησίδας πρασίνου, όπου υφίσταται και το άγαλμα του Γ. Κασομούλη.
Στην πλατεία Ελευθερίας, στον χώρο που ορίζεται βόρεια από το όριό της με τον
πεζόδρομο της οδού Ειρήνης, δυτικά από το πεζοδρόμιο της παρόδιας οδού και
νοτιοανατολικά από το όριό της με τον ανώνυμο πεζόδρομο, που συνδέει την οδό Ειρήνης
με την οδό Γ. Μπουσίου.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προσωρινής χρήσης χώρου των παραπάνω πλατειών μετά
από σχετική απόφαση Δημάρχου. Η προσωρινή χρήση αφορά σε εποχιακές ψυχαγωγικές
δραστηριότητες .Στα χορηγούμενα τετραγωνικά μέτρα περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις
λειτουργίας και συντήρησης και τα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού. Η σχετική άδεια θα
χορηγείται με την προκαταβολή του αναλογούντος τέλους και την υποχρέωση του
καθαρισμού της χρησιμοποιούμενης έκτασης από τον χρήστη του κοινόχρηστου χώρου
καθώς και την πλήρη επαναφορά – αποκατάστασή του στην εν γένει αρχική του μορφή.
Η ακριβής χωροθέτηση προσδιορίζεται από τις υπηρεσίες του Δήμου (Τεχνικής και
Περιβάλλοντος), ενώ οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά αξιολογούνται από την Οικονομική
υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Όσον αφορά στη χρήση των κλειστών χώρων της πλατείας Νίκης, αυτή κατά περίπτωση
θα δίδεται κατά προτεραιότητα στον ΟΑΠΝ, την Κοινωφελή επιχείρηση και το ΔΗΠΕΘΕ,
για την προώθηση δράσεων, καθώς και σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ατελώς,
μετά από απόφαση Δημάρχου.
2. Στις λοιπές πλατείες του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Κοζάνης και των
Τοπικών και Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Κοζάνης, επιτρέπεται η κατάληψη
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τμήματος αυτών, εφόσον διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.
1080/80) που αφορούν στην ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πεζών και Α.Μ.Ε.Α.
3. Για την έκδοση της σχετικής αδείας, για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία, από
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, είναι απαραίτητη η έγγραφη γνωμοδότηση της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Πρασίνου & Περιβ/κής Διαχ/σης, της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σχετικά με τις επιπτώσεις στη λειτουργία της συγκεκριμένης
πλατείας, που αφορά στις υφιστάμενες υποδομές της και εξοπλισμό. Η τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων στις πλατείες επιτρέπεται μόνο όπου ο χώρος είναι κατάλληλα
διαμορφωμένος για αυτόν το σκοπό και σε καμία περίπτωση στους διαδρόμους και στους
χώρους πρασίνου. Σε κάθε περίπτωση θα εξετάζεται αν τηρούνται οι προϋποθέσεις για
ανεμπόδιστη χρήση της πλατείας από ΑΜΕΑ και οχήματα εκτάκτου ανάγκης, κατά
αναλογία με τα Άρθρο 11 β (Κατάληψη πεζοδρόμων) και σύμφωνα με την Πολεοδομική
κ.λ.π. νομοθεσία για τις πλατείες
.
4.Αν παρεμβάλλεται δρόμος μεταξύ πλατείας και πεζοδρομίου μπροστά από κατάστημα το
όποιο δεν έχει ικανοποιητικό χώρο για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων του στη
πρόσοψη του, τότε του παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος απέναντι στην πλατεία που θα
τηρεί όλες τις προϋποθέσεις αυτού του κανονισμού εκτός των οδών του κυρίου οδικού
δικτυού. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης μιας πλατείας από τραπεζοκαθίσματα δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 30% της επιφάνειάς της. Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της σχετικής
άδειας θα δίδεται κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας Τεχνικής, Πρασίνου και Δημοτικής
Αστυνομίας.
Σε περίπτωση πρόκλησης φθορών των τεχνικών - κατασκευαστικών και φυσικών
στοιχείων των πλατειών από τους χρήστες το κόστος αποκατάστασης αυτών, θα
καταλογίζεται σε βάρος του κατόχου της άδειας χρήσης, σύμφωνα και με τα
προβλεπόμενα του Κανονισμού Καθαριότητας.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει ης αριθμ. 141/2016 Α.Δ.Σ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 676/2016
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Α/Α
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κοζάνη 21 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
Αντώνης Κύρινας

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Παρόντες Δ. Σ.
Ιωαννίδης Ιωάννης
Ζαγάρας Ευθύμιος
Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
Σιώμος Νικόλαος
Βακουφτσής Κωνσταντίνος
Πουτακίδης Αριστοτέλης
Αθανασιάδου Χρυσούλα
Λιάκος Ευθύμιος
Δημόπουλος Παναγιώτης
Πλεξίδας Νικόλαος
Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
Βαλαής Γεώργιος
Γρηγοριάδης Ιωάννης
Δημητριάδης Αχιλλέας
Τασοπούλου Ελένη
Πεκρίδης Γεώργιος
Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
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Α/Α
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Παρόντες Δ. Σ.
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Τσικριτζή Φτάκα Φανή
Μαλούτας Λάζαρος
Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Κουϊμτζίδου Ελπίδα
Τουμπουλίδου Παρθένα
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Κυτίδης Κωνσταντίνος
Σιδηράς Αναστάσιος
Δεληγιάννης Ιωάννης
Χατζαβερίδης Γεώργιος
Χαριτίδης Χαρίλαος
Κανάβας Βασίλειος
Γκουτζηκώστας Γεώργιος
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