
Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης  νέων αδειών  ΚΥΕ  

στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται  

κορεσµένο. 

Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το 

άρθρο 79 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) «Κύρωση του 

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»(Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄ /08-06-2006), σύµφωνα µε 

το οποίο οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της 

αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο 

της κείµενης νοµοθεσίας , µε αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων πού 

λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους. 

 

Επί πλέον στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτη»(ΦΕΚ 87/Τ. Α΄/07-06-

2010) και στις διατάξεις του άρθρου 73   περί της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και των αρµοδιοτήτων αυτής ορίζεται στην παρ. 1Β  ότι η Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µεταξύ άλλων το σχέδιο 

κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων. 

 

Συνεπώς στα πλαίσια του άρθρου 79 παρ 2  του Κ∆Κ στο οποίο ορίζεται ότι 

για τη διαµόρφωση της εισήγησης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαµβάνει 

υπ΄όψη της τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρµοδίων κοινωνικών και 

επαγγελµατικών φορέων και οµάδων πολιτών της περιφέρειας του ∆ήµου µε 

τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές µελέτες πού 

έχουν εκπονηθεί για την αντιµετώπιση των ανωτέρω ζητηµάτων, ο ∆ήµος 

κάλεσε σε δηµόσια διαβούλευση τους αρµόδιους κοινωνικούς και 

επαγγελµατικούς φορείς και οµάδες πολιτών. 

 

Με βάση τα προηγούµενα από όπου προκύπτει το αναφαίρετο δικαίωµα της 

ΕΠΖ να εισηγείται κανονιστικές διατάξεις και µε βάση: 

1. Την διαβούλευση µετά από κάλεσµα του προέδρου της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής µε τα καταστήµατα των πεζοδρόµων και µε το 

προεδρείο του συλλόγου τους  στο κτήριο των συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου στις αρχές Οκτωβρίου. 

2. Την παρουσίαση της µελέτης κορεσµού του κέντρου στην συνέλευση 

του Σωµατείου Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 

Χαλανδρίου καθώς και της παρούσης κανονιστικής στις αρχές Ιουνίου 

3. Την ηλεκτρονική επιστολή µε προτάσεις επί των κανονιστικών που 

αποστάλθηκε στις 11/6 στον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

από το εν λόγω σωµατείο. 



4. Την επιστολή του Αστυνοµικού Τµήµατος  µε αριθ. Πρωτ. 17173 / 17-

6-2015 που αφορά σχολιασµό και προτάσεις  για τις κανονιστικές 

διατάξεις  

5. Την επιστολή της ∆Ε∆∆ΗΕ µε αρ. πρωτ. 13/728 -  21/5 σχετικά µε τις 

διακοπές ρεύµατος στο κέντρο της πόλης την περίοδο των γιορτών των 

Χριστουγέννων του 2014 

6. Την διαβούλευση µε τους κατοίκους του κέντρου στην ίδια αίθουσα 

την 1/4/2014 όπου υπήρξε συζήτηση για τα ζητήµατα των ΚΥΕ 

7. Την σειρά µετρήσεων για τις συνθήκες στάθµευσης στο κέντρο και την 

εκτίµηση του κυκλοφοριακού φόρτου από την σύµβουλο µελετητή 

συγκοινωνιολόγο  του δήµου Χαλανδρίου Α. Μαυρογιώργη 

8. Τις δύο σειρές µετρήσεων θορύβου σε 32 συνολικά σηµεία νυχτερινές 

ώρες από ερευνητές του Εργαστηρίου Ακουστικής τεχνολογίας του 

τµήµατος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ 

9. Την οργάνωση από το τµήµα Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας του 

αρχείου ειδοποιήσεων και καταγγελιών του δήµου Χαλανδρίου 

προκειµένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία για αυτό 

10. Την βοήθεια της οµάδας ελέγχου που έχει ιδρυθεί από την αρχή της 

χρονιάς όπου µε την καθοδήγηση της ΤΥ οργανώθηκαν το σύνολο των 

καταγραφών της υφιστάµενης κατάστασης (απογραφή ΚΥΕ, 

καταγραφή θαµώνων 

 

Η τοπική αυτή κανονιστική απόφαση συνιστά  ‘αυτοδέσµευση’ του ∆ήµου 

σχετικά µε τον τρόπο πού θα ασκήσει δια των αρµοδίων οργάνων του την 

διακριτική του ευχέρεια βάσει του νοµικού πλαισίου για την αδειοδότηση 

καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και βάσει των εξουσιοδοτικών 

διατάξεων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.  

 

Σύµφωνα µε την προσαρτώµενη µελέτη τεκµηρίωσης (Μελέτη 

κορεσµού ΚΥΕ ) που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας 

κανονιστικής παρατηρείται ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση 

καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος    στις κατηγορίες 

«Εστίαση» – «Αναψυχή»  σε συγκεκριµένα οικοδοµικά τετράγωνα και 

οδούς της περιοχής του Κέντρου της πόλης.  
 

Τεκµηρίωση – πλήρης εµπεριστατωµένη µελέτη κορεσµού 
 

Συγκεκριµένα µε βάση τα στοιχεία της εν λόγω µελέτης όπως αυτά 

παρουσιάζονται σε αυτήν όπως : 

 



1. Την καταγραφή των υπαρχόντων ΚΥΕ στο κέντρο της πόλης  όπου 

σε σύνολο 237 υπαρχόντων ΚΥΕ υπάρχουν 88 καταστήµατα 

Εστίασης και 85 Αναψυχής Καφέ Μπαρ (ΜΚ – κεφ 2 σελ 6-7) 

2. Την ανάπτυξη των ΚΥΕ σε 43 οικοδοµικά τετράγωνα του κέντρου 

σύµφωνα µε το αντίστοιχο γράφηµα (ΜΚ – κεφ 2 σελ 9) 

3. Την καταγραφή του συρρέοντος κόσµου στο κέντρο του 

Χαλανδρίου όπου µετρήθηκαν πάνω από 3.500 θαµώνες σε ΚΥΕ 

αναψυχής και εστίασης συγκεκριµένες ώρες και µε πιθανή εκτίµηση 

του συνολικού αριθµού ατόµων που βρίσκονται τις βραδινές ώρες 

σε άνω των 5.000  (ΜΚ κεφ 3 σελ 12) 

4. Την αύξηση των παράνοµα σταθµευµένων αυτοκινήτων επί της 

οδού Αγ. Παρασκευής κατά 22% (ΜΚ – κεφ 4 σελ16) 

5. Το αρνητικό ισοζύγιο στάθµευσης που προκύπτει για τα βράδια του 

Σαββάτου στο ίδιο δρόµο (ΜΚ – κεφ 4 σελ17) 

6. Το αρνητικό ισοζύγιο στάθµευσης που προκύπτει για την οδό 

Σωκράτους  για το βράδια του Σαββάτου (ΜΚ – κεφ 4 σελ 21) 

7. Την αύξηση της παράνοµης στάθµευσης στην οδό Αριστοφάνους 

από το 9% που ήταν το 2013 στο 47% της συνολικής ζήτησης το 

2015 (ΜΚ – κεφ 4 σελ23) 

8. Την αύξηση της παράνοµης στάθµευσης κατά 17% στην οδό 

Αριστοτέλους σε σχέση µε το 2013 (ΜΚ – κεφ 4 σελ23) 

9. Την αύξηση της παράνοµης στάθµευσης στην οδό Κολοκοτρώνη 

που έχει φτάσει στο 73% της ζήτησης (ΜΚ κεφ 4 σελ 23) 

10. Την καταγραφή παρανόµως σταθµευµένων αυτοκινήτων πλέον και 

επί της οδού 25ης Μαρτίου (ΜΚ κεφ4 σελ23) 

11.  Την αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων το Σάββατο  που 

εκφράζουν µετακινήσεις µε σκοπό την αναψυχή  (ΜΚ κεφ5 σελ27) 

12. Την συνεισφορά της κυκλοφοριακής κίνησης που προκύπτει στην 

ρύπανση της ατµόσφαιρας του κέντρου (ΜΚ κεφ6 σελ 36) 

13. Την µέτρηση θορύβου σε ΚΥΕ Εστίασης και Αναψυχής σε 

κοινόχρηστους χώρους που τους γειτνιάζουν όπου οι  max 

ηχοστάθµες που µετρήθηκαν ξεπερνούν τα όρια των 80db σε 16 

από τις 32 µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν βραδινές ώρες στο 

κέντρο της πόλης (ΜΚ κεφ7 σελ40 – 42  - 43) 

14. Την διαπίστωση ότι όπως και  στο Χαλάνδρι, σε αναλογία και µε 

αντίστοιχα αστικά κέντρα, οι διαφανείς προσόψεις και οι συνθήκες 

ηµι-υπαίθριας λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος, η πυκνότητα των εγκαταστάσεων και η ανάµιξή 

τους µε κτίρια κατοικιών µπορούν να αποτελέσουν βασικές αιτίες 

ηχητικών οχλήσεων καταστρατηγώντας την επιβεβληµένη 

ακουστική άνεση των περιοίκων αλλά και των καλών και µη 



επιβλαβών ακουστικών συνθηκών για τους θαµώνες και τους 

εργαζόµενους. (ΜΚ κεφ7 σελ 41) 

15. Το γεγονός ότι οι µετρήσεις θορύβου χαρακτηρίζονται επιστηµονικά 

ως απαράδεκτες για στάθµες άνω των 81db (ΜΚ κεφ7 σελ 43) 

16. Το γεγονός ότι σε σύνολο 500 περίπου µηνύσεων για ΚΥΕ το 90% 

αυτών αφορά καταστήµατα εστίασης και αναψυχής 

17.  Το γεγονός ότι σχεδόν οι µισές από αυτές αφορούν παραβιάσεις 

αδειών  χρήσης µουσικών οργάνων  (168 ή 34.6%) και παραβιάσεις 

διατάραξης κοινής ησυχίας (82 ή 16,8% - ΜΚ κεφ8 σελ.47) 

18. Το γεγονός ότι υπήρξαν 85 µηνύσεις για καταστήµατα που 

λειτουργούσαν χωρίς άδεια  (ΜΚ κεφ8 σελ47) 

19.  Την καταστροφή, τις φθορές και την κακή χρήση κάδων 

απορριµµάτων στην πέριξ του κέντρου περιοχή (ΜΚ κεφ9 σελ 49) 

20. Την αυξηµένη ποσότητα οργανικών στους κάδους ανακύκλωσης 

που υπάρχουν στο κέντρο του Χαλανδρίου. (ΜΚ κεφ9 σελ 49) 

21. Την αδυναµία του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας να 

διαχειριστεί την ζήτηση σε συγκεκριµένα οικοδοµικά τετράγωνα και 

περιόδους του έτους µε βάση την πρόσφατη εµπειρία (ΜΚ κεφ9 σελ 

50) 

 

αναγνωρίζεται  η περιοχή που περικλείεται από τα οικοδοµικά τετράγωνα   

 

32-31-30-29-23-20-19-24-27-29-50-50α-51-52-54-79-78-54-51-49-55-77-46-

56α-56-76-75-74-60-59-58-57-61-62-73-88-87-87α-96-95-84-96-95-94-93-92-

43-44-45 

 

Καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι που αυτά περιβάλλουν όπως φαίνεται στο 

  

Σχέδιο Νο1: πεδίο εφαρµογής των κανονιστικών διατάξεων 

 

που συνοδεύει την παρούσα διάταξη ως  περιοχή µε οικοδοµικά τετράγωνα 

κορεσµένα σε ΚΥΕ που σχετίζονται µε πάσης φύσης δραστηριότητα Εστίασης 

και Αναψυχής. Στα ΟΤ που αναφέρθηκαν ήτοι στην περιοχή που περικλείεται 

από διακεκοµµένη γραµµή στο σχέδιο Νο1 αναστέλλεται η έκδοση νέων 

αδειών σε ΚΥΕ µε κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα που αφορά Εστίαση 

και Αναψυχή. 

 

Ταυτοχρόνως , για την ίδια περιοχή αναστέλλονται όλες οι πιθανές 

τροποποιήσεις αδειών λειτουργίας ή επεκτάσεις δραστηριοτήτων  σε ΚΥΕ που 

αφορούν παροχή υπηρεσιών ή εµπόριο και που θέλουν να επεκταθούν σε 

δραστηριότητες Εστίασης ή Αναψυχής. 

 



Η ισχύς της παρούσας κανονιστικής διάταξης και αναστολής ισχύει από την 

ηµέρα της ψήφισής της από το δηµοτικό συµβούλιο και για 1 έτος. 

 

Οι πρόνοιες που περιγράφονται στην συγκεκριµένη κανονιστική δεν αφορούν 

τις µεταβιβάσεις  των υφισταµένων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ. 

 

Ορίζεται µεταβατικό διάστηµα 3 µηνών από την ηµέρα απόφασης της 

κανονιστικής από το δηµοτικό Συµβούλιο  µέσα στο οποίο το σύνολο των 

αιτήσεων για προεγκρίσεις , άδειες µουσικής και άδειες λειτουργίας που είχε 

αποσυρθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ενόψει κανονιστικής   θα 

επαναξεταστεί κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων από το ίδιο όργανο. Την 

ίδια µεταχείριση θα έχουν και όσοι προχώρησαν σε ενοικίαση ακινήτων και 

έχουν καταθέσει τα συµβόλαια  στην εφορία τους τελευταίους δύο µήνες από 

1/5 εώς 25/6. 



 


