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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.∆.24/9-20/10/1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 3 του Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α) και τροποποιήθηκε ή συµπληρώθηκε από τα άρθρα 54 
και 57 του Ν.1416/84, ΦΕΚ (18/Α),26 του Ν.1828/89 (ΦΕΚ 2/Α), 6 του Ν.1900/90 (ΦΕΚ 
125/Α) και 16 του Ν 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α) του Ν.3731/2008 ΦΕΚ 263/23-12-2008 αρθ.1 
παρ.27. 
2. Την υπ’ αριθ. 151/1999 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία καθορίσθηκαν 
οι κοινόχρηστοι χώροι των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης. 
3. Την υπ’ αριθ. 400/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία καθορίσθηκαν 
τα τέλη χρήσεως των κοινοχρήστων χώρων. 
4. Την από 29-11-2011 αίτηση του ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΥ ΙΟΡ∆ΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
αριθ.πρωτ.37828/29-11-2011 που ζητά τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για 
είσοδο- έξοδο αυτοκινήτων σε ιδιωτικό χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων που βρίσκεται επί της 
οδού Στρατ. Οθωνάσου 3 στην  ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ιαβατών.  
5. Την υπ’ αριθµό πρωτ.1016/49/166-α/2011, γνωµάτευση της ∆/νσης Τµήµα Τροχαίας  
Χαλκηδόνας από την οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας για την κυκλοφορία 
πεζών ή τροχοφόρων που να επιβάλουν τη µη χορήγηση της άδειας. 
6. Την υπ’ αριθµό πρωτ.39323/13-12-2011 γνωµάτευση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου 
∆έλτα, από την οποία προκύπτει ότι δεν αναιρείται η κοινή χρήση του πεζοδροµίου και δεν 
υφίσταται πρόβληµα ορατότητας και κυκλοφοριακής ικανότητας.  

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε 

Στον ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΥ ΙΟΡ∆ΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, που 
βρίσκεται επί της οδού Στρατ. Οθωνάσου 3 στην ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ιαβατών για την είσοδο 
– έξοδο αυτοκινήτων από σήµερα 9-1-2012 µέχρι τροποποιήσεως της παρούσης µε τον όρο ότι 
δεν θα κατασκευάσει ράµπα στο κράσπεδο, δεν θα µεταβάλλει το ύψος της στάθµης του 
πεζοδροµίου, δεν θα τοποθετήσει σε αυτό εµπόδια και δεν θα επισκευάζει αυτοκίνητα στο 
πεζοδρόµιο και δεν θα δηµιουργεί προβλήµατα στην ασφαλή κίνηση πεζών και οχηµάτων. 
Η διέλευση των αυτοκινήτων από το πεζοδρόµιο θα γίνεται µε ευθύνη του κάθε οδηγού ή 
ιδιοκτήτη του οχήµατος ο οποίος θα εισέρχεται ή θα εξέρχεται και θα φέρει ακέραια την ευθύνη 
σε περίπτωση ατυχήµατος 
Σε περίπτωση µη τηρήσεως των παραπάνω όρων, ανακαλείται η σχετική άδεια. 
Η παρούσα χορηγείται ατελώς. 
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