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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ.  24/2022 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2 του ΒΔ 24-9/20.10.1958  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 όπως ισχύουν σήμερα. 
3. Την υπ. αριθ. 15/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού χρήσης 

παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Βελβεντού.  
4. Την από 14/12/2021 αίτηση της Σουπούρα Μαρίας περί χορήγησης άδειας χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου για το κατάστημα «ΑΙΝΙΓΜΑ»  . 
5. Την αριθμ. 72/2010 Α.Δ.Σ. περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δήμο Βελβεντού 
6. Την αριθμ. 63/2020 Α.Δ.Σ. περί πεζοδρόμησης της οδού Ειρήνης & Φιλίας 

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε  
    Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Σουπούρα Μαρία του Χαραλάμπους  
για το κατάστημα καφετέρια «ΑΙΝΙΓΜΑ» ιδιοκτησίας του που βρίσκεται επί της 
οδού Ειρήνης & Φιλίας 7. Το συγκεκριμένο κατάστημα δεν έχει άμεση προβολή στην 
πλατεία και στη χορήγηση αδειών των κοινόχρηστων χώρων αντιμετωπίζεται ως Β΄ 
προτεραιότητας, μετά κι από γνωμοδότηση δικηγόρου για λογαριασμό του Δήμου.   
   Ο χώρος που παραχωρείται ανέρχεται σε 9,60 τ.μ. και αναλύεται ως εξής σύμφωνα 
με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα:  
α) 4,80 τ.μ. έμπροσθεν του καταστήματος (4 μ. μήκος Χ 1,20 μ. πλάτος όταν η οδός 
λειτουργεί ως πεζόδρομος). 
β) 4,80 τ.μ. έμπροσθεν της οικίας Ελένης Σαμαρά-Μπούτζη (4 μ. μήκος Χ 1,20 μ. 
πλάτος όταν η οδός λειτουργεί ως πεζόδρομος). 
γ) Την υπεύθυνη δήλωση της ιδιοκτήτριας της όμορης κατοικίας. 
    Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι 31/12/2022 με τις παρακάτω προϋποθέσεις, παράβαση 
των οποίων συνεπάγεται την ανάκλησή της: 
- Η κατάληψη του χώρου δεν θα ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο που έχει οριστεί 
παραπάνω.  Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης θα επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο.  
-  Ο χώρος αυτός διατίθεται για διάθεση τραπεζοκαθισμάτων.  
- Δεν θα επιτρέπεται η τοποθέτηση των καθισμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να 
δημιουργούνται προβλήματα ασφαλείας σε καθήμενους, πεζούς και τροχοφόρα. 
- Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα 
νομοθεσία αναφορικά με την κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων.  
- Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, ο προαναφερόμενος υποχρεούται στην 
προσωρινή απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων.  
- Ειδικά η πληρωμή των τελών για το έτος 2022 μπορεί να γίνεται σταδιακά βάσει 
χρηματικού καταλόγου και η εξόφληση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 15/12/2022. 

Βελβεντό 19 / 01 /2022 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

ΚOΙΝOΠOΙΗΣΗ: 
- Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων. 


