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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση-συμπλήρωση του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρη-
στων Χώρων (καθορισμός χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στο Πάρκο Παπάκια). 

Με την αριθμ. 638/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  η οποία εγκρίθηκε με το
Α.Π.  9154/1210-2018 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  τροποποιήθηκε  ο  Κανονισμός
Χρήσης Παραχωρούμενων Χώρων του Δήμου Βέροιας, και ειδικότερα με την προσθήκη της πα-
ράγραφου Δ στο άρθρο 7 ως εξής :

«7.Δ. Πάρκα
7.Δ.1 Πάρκο Παπάκια 
Στο πάρκο Παπάκια επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από Κ.Υ.Ε. που βρί-

σκονται γύρω από αυτό. Η ακριβής θέση και οι διαστάσεις του παραχωρούμενου χώρου θα καθο-
ριστούν μετά την εισήγηση της επιτροπής της παρ. Γ3 του άρθρου 9 του Κ.Χ.Κ.Χ.»

θέτουμε υπόψιν σας:

1. Το υπαρίθμ. 1/19-7-2019  πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 9Γ του κανονισμού
χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Βέροιας, συνοδευόμενο από το σχετι-
κό τοπογραφικό διάγραμμα.
2. Τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων (ΕΦΑ Ημαθίας, Τμήμα Τροχαίας Βέροιας, Πυροσβε-
στική Υπηρεσία Βέροιας,)  
3. Την 17/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας

   Και παρακαλούμε: 

   Για την τροποποίηση-συμπλήρωση του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων
Χώρων και ειδικότερα την προσθήκη παραγράφου Β στο άρθρο 7.Δ.1 σύμφωνα με το τοπογραφι-
κό διάγραμμα που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή και εισηγείται με την από 19-7-2019 πρότασή
της ως εξής:
«Β. Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από τα καταστήματα που βρίσκονται είτε απέναντι,
είτε εντός της πλατείας, στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται περιμετρικά της πλατείας «παπάκια» και σε
όλους τους πλακοστρωμένους χώρους της πλατείας εκτός από τα τμήματα που λειτουργούν σαν γε-
φυράκια.



Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε σημείο να εξασφαλί-
ζεται ελεύθερο πλάτος 1,5μ για τη διέλευση πεζών.
Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πάνω στους χώρους φύτευσης (γκαζόν)»
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