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ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 188/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.,  
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».

Στην αριθμ. 188/2015 (ΑΔΑ: 6Μ8ΔΩ9Ο-ΘΛΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Βέροιας «Έγκριση του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Χώρων του Δήμου Βέροιας» 
και ειδικότερα στα παρακάτω άρθρα προβλέπεται:

 «Άρθρο 6.5 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι διάδρομοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν την λειτουργία του 
καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη». Και

«Άρθρο 7.Γ. Πεζοδρόμια

Σε όλα τα πεζοδρόμια θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη 
συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. 
(του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο. Οποιαδήποτε 
εξυπηρέτηση, όπως φύτευση, σήμανση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης 
ζώνης όδευσης πεζών (Απόφαση 52907/28-12-2009 του ΥΠΕΚΑ, άρθρο 2, παρ. 1). Σε όλα τα πεζοδρόμια των 
οδών ο χώρος που παραχωρείται προς χρήση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν θα ξεπερνά σε 
πλάτος το 40% του πλάτους του πεζοδρομίου.
Αν με την εφαρμογή των παραπάνω παραγράφων απομένει χώρος προς χρήση μικρότερος του 0,5μ., τότε 
αυτός δεν παραχωρείται».

Με αφορμή αιτήματα επιτηδευματιών, α) για το εάν εμπεριέχεται στον υπολογισμό του χώρου που 
παραχωρείται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ο χώρος έμπροσθεν της εισόδου του 
καταστήματος  και β) την παραχώρηση χρήσης του χώρου που απομένει μετά την αφαίρεση του 
ελαχίστου πλάτους 1,5 μ. που προβλέπεται στον παραπάνω κανονισμό, 

θέτουμε υπόψιν σας:

1. Την αρίθμ. 37/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας.
2. Την από 04-11-2020 εισήγηση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βέροιας.
3. Την αρίθμ. 31/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας.

  Και παρακαλούμε: , 



  Για την συμπλήρωση του άρθρου 6.5 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ το οποίο πλέον θα διαμορφωθεί ως 
εξής: 

«6.5 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι διάδρομοι, που ευρίσκονται εντός του παραχωρούμενου χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και 
εξυπηρετούν την λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη,  πλην του 
χώρου έξωθι της εισόδου».

 2.   Για την απαλοιφή της τρίτης υποπαραγράφου της παρ. 7.Γ. η οποία πλέον θα 
διαμορφωθεί ως εξής:

«Γ. Πεζοδρόμια 
Σε όλα τα πεζοδρόμια θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για 

τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 
1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο. 
Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση, όπως φύτευση, σήμανση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός 
της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών (Απόφαση 52907/28-12-2009 του ΥΠΕΚΑ, άρθρο 2, παρ. 1).

Σε όλα τα πεζοδρόμια των οδών ο χώρος που παραχωρείται προς χρήση στα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος δεν θα ξεπερνά σε πλάτος το 40% του πλάτους του πεζοδρομίου». 
                                                                                   
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπαρίθμ. 188/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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