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Α ∆ Ε Ι ΑΑ ∆ Ε Ι Α
ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

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),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 ζώνες για την χρέωση των τελών χρήσης πεζοδροµίου.

3. Την υπ' αριθ. 508/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία καθορίσθηκαν 

τα τέλη χρήσεως των κοινοχρήστων χώρων.

4. Την υπ' αριθ. 1119/15-1-2013 αίτηση του ΡΑΧΩΒΑΛΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ που ζητά 

τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο κατάστηµά του που βρίσκεται επί της 

οδού Ελ. Βενιζέλου & ∆ηµ. Καραολή στην ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ιαβατών για το έτος 2013.

5. Την υπ’ αριθ. 1016/49/178-α/24-4-2012 γνωµάτευση του Τµήµατος Τροχαίας Χαλκηδόνας 

από την οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας για την κυκλοφορία πεζών ή 

τροχοφόρων που να επιβάλουν τη µη χορήγηση της αδείας.

6. Την υπ’ αριθ. 11022/9-4-2012 γνωµάτευση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου,µε την 

οποία προκύπτει ότι δεν αναιρείται η κοινή χρήση του πεζοδροµίου.

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ

Στον ΡΑΧΩΒΑΛΗ  ΑΓΓΕΛΟΥ  του  ΚΩΝ/ΝΟΥ  άδεια  χρήσης  κοινοχρήστου  χώρου,  εµβαδού 

15,5 m², που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου & ∆ηµ. Καραολή στην ∆ηµοτική Κοινότητα 

∆ιαβατών για το έτος 2013 ,µε την προϋπόθεση να αφεθεί ελεύθερος χώρος για την διέλευση 

των πεζών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 Υ.Α.οικ.52488/2002 (ΦΕΚ Β 18)

Σε περίπτωση µη τηρήσεως των παραπάνω όρων, ανακαλείται η σχετική άδεια.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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