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Αριθµός Απόφασης: 112 
  Στην Αγία Βαρβάρα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016   ηµέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30 συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο υπό 
την Προεδρία του Προέδρου, κ. ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και µετά από την 10η/2016 
πρόσκληση, που επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους στις 26-8-2016  (αρ. 
67 του Ν. 3852/2010) 
Παρισταµένου του κ. ∆ηµάρχου που νόµιµα καλέστηκε. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διαπίστωσε 
ότι σε σύνολο 27 ∆ηµοτικών Συµβούλων βρέθηκαν παρόντες 19 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και 
ειδικότερα: 
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            

1 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 11 ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
2 ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 12 ΝΤΑΒΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
3 ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13 ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
4 ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14 ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
5 ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 15 ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
6 ΚΑΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ) 16 ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
7 ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

8 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 18 ΣΙΟΥΤΗ ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 
9 ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ 19 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ   
     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΝΝΙΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
2. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
3. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
5. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
6. ΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
7. ΣΙΑΡΑΜΠΗ ΝΙΚΗ 
8. ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 
 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Κατά την έναρξη του 10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. 
Καρανάσιου 
 
 Tο    ∆ηµοτικό Συµβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του 11ου   θέµατος   της ηµερήσιας διάταξης µε 
παρόντες 18 ∆ηµοτικούς  Συµβούλους  επί συνόλου 27 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

           

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
 
ΘΕΜΑ Έγκριση κανονισµού κοινόχρηστων 

χώρων και περιπτέρων 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 Σας θέτω υπόψη την υπ’ αριθµ. 38/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η οποία 
έχει ως εξής: 

«Σας θέτω υπόψη εισήγηση, την οποία υπογράφει η  προϊσταµένη του τµήµατος προσόδων & 

δηµοτικής περιουσίας του ∆ήµου µας κ. Άννα Σιγάλα  και   η οποία έχει ως εξής: 

“Σας παραδίδουµε το τελικό κείµενο του κανονισµού κοινόχρηστων χώρων και περιπτέρων.   

Στο πρώτο µέρος του κανονισµού που αφορά στους κοινόχρηστους χώρους έχουν γίνει µικρές 

διορθώσεις, µετά τη διαβούλευση, από το Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου µας. 

Το δεύτερο µέρος που αφορά στα περίπτερα έχει δοθεί στο σύλλογο περιπτεριούχων, στους 

ενδιαφερόµενους περιπτεριούχους καθώς και στο Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου µας.  

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούµε να εγκρίνετε α) τις τελευταίες διορθώσεις του πρώτου 

µέρους και β) το κείµενο του δεύτερο µέρους του κανονισµού. 

   

Α’ ΜΕΡΟΣ  

Α’  ΚΕΦΑΛΑΙΟ:   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ,  ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Άρθρο 1ο :  Αντικείµενο και σκοπός του Κανονισµού  

Αντικείµενο του Κανονισµού είναι η θέσπιση κανόνων για τη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων 
του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας, τους οποίους δύνανται να χρησιµοποιούν οι πολίτες, ιδιοκτήτες ή 
µισθωτές καταστηµάτων, περιπτέρων κ.α. σύµφωνα µε τους όρους του Νόµου και του παρόντος. 

Ο Κανονισµός δεσµεύει τόσο τις δηµοτικές υπηρεσίες όσο και εκείνους που κάνουν χρήση των 
κοινόχρηστων χώρων. 

Σκοπός του Κανονισµού είναι η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών µέσα απ’ την 
ορθολογική / νόµιµη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, η κίνηση  µε ασφάλεια των πεζών σε 
αυτούς και ιδίως των ατόµων µε κινητικές δυσκολίες, αλλά και των οδηγών οχηµάτων που 
κινούνται πλησίον αυτών και η εν γένει βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας 
των κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου.   

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κανονισµός προβλέπει µέτρα για τη διασφάλιση του κοινόχρηστου 
χαρακτήρα των πλατειών, των πεζοδρόµων και πεζοδροµίων λαµβανοµένου υπόψη του Κ.Ο.Κ της 
ανάπτυξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, αλλά και την ισορροπηµένη οικονοµική 
εκµετάλλευσή τους από τον ∆ήµο,  καθορίζοντας  µε σαφήνεια τη διαδικασία χορήγησης των 
αδειών εκµετάλλευσης κοινοχρήστων χώρων και περιπτέρων, προσδιορίζοντας  τους όρους και τα 
επιτρεπτά  όρια  εκµετάλλευσής  τους, καθώς επίσης  τις  επιβαλλόµενες κυρώσεις  στους 
παραβάτες.  
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Άρθρο 2ο: Νοµικό πλαίσιο 

Ο παρών Κανονισµός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ νόµου και βασίζεται 
κυρίως στους παρακάτω Νόµους, στις εφαρµοστικές στις διατάξεις τους, στις εγκυκλίους και 
λοιπές Υπουργικές Αποφάσεις και ιδίως: 

• Αστικός Κώδικας και  Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας  

• Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. A'87/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» και ειδικότερα το αρ. 20 περί «Κατασκευές 
σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους». 

• Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α /8-6-2006) ∆.Κ.Κ. όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3852/10 κλπ. 

• Ν. 2696/1999, (Φ.Ε.Κ. Α'57/23-03-1999), «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» 
όπως ισχύει. 

• Ν. 1337/1983, (Φ.Ε.Κ. Α' 33/14-03-1983), «Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, 
οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις» και ειδικότερα το αρ. 17 παρ. 4 «νέα 
αυθαίρετα». 

• Ν. 4252/14 όπως ισχύει 

• Ν. 4257/14 όπως ισχύει 

• Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων 
τινών της περί των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και 
άλλων τινών συναφών διατάξεων» και ειδικότερα του αρ. 3 «τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, 
πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων» και όπως οι διατάξεις αυτές µέχρι σήµερα 
ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί. 

• Β.∆. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου των ισχυουσών 
διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

• Ποινικός  Κώδικας, ιδίως οι διατάξεις που αφορούν στην ασφάλεια συγκοινωνιών και το 
αρθ. 458. 

• ΑΝ 263/68 σε συνδυασµό µε το Ν∆ 31/68 περί προστασίας δηµοσίων κτηµάτων. 

• Ν.∆ 1044/1971 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε   

 

Άρθρο 3ο :  Εννοιολογικοί ορισµοί 

Κοινόχρηστοι χώροι: είναι οι κάθε είδους δρόµοι, πλατείες, άλση, πάρκα και γενικά οι 
προοριζόµενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριµένο 
ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο 
τρόπο. 

Άδεια χρήσης Κοινόχρηστου χώρου: είναι ατοµική διοικητική πράξη, η οποία υπόκειται σε 
ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.  
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Αυθαίρετη χρήση: θεωρείται, εκτός της αντίθετης κατά προορισµό χρήσης του, η χρήση του 
κοινόχρηστου χώρου χωρίς την άδεια του ∆ήµου καθώς  και η υπέρβαση ή παράβαση των όρων 
παραχώρησής του. 

Ανάκληση άδειας: είναι η διοικητική πράξη που ανακαλεί κάθε ατοµική διοικητική πράξη άδειας 
εκµετάλλευσης που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι 
αυτή στηρίχθηκε σε ανακριβή στοιχεία ή εκδόθηκε κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων 
κατά την έκδοσή τους. 

Εµπόδια: είναι γενικότερα ο αστικός, οδικός και επαγγελµατικός εξοπλισµός ήτοι δένδρα, στύλοι 
(φωτισµού, ηλεκτροδότησης, ηχητικής σήµανσης στους σηµατοδότες κτλ.), καρτοτηλέφωνα, 
ταχυδροµικές θυρίδες, υπαίθριοι κατανεµητές τηλεφωνικών δικτύων ή συναφείς εγκαταστάσεις 
δικτύων κοινής ωφελείας, κρουνοί, διαφηµιστικές πινακίδες ή εγκαταστάσεις για την τοποθέτηση 
διαφηµιστικών αφισών, στάσεις λεωφορείων, κουβούκλια κτλ. 

Επαγγελµατικός εξοπλισµός: είναι κάθε µορφή τραπεζοκαθισµάτων, οµπρελών, 
διαχωριστικών, σκιάστρων, προθηκών, πάγκων, εµπορευµάτων που εξυπηρετούν την πελατεία 
και λειτουργία των καταστηµάτων, πρατηρίων βενζίνης, µηχανηµάτων έκδοσης εισιτηρίων κτλ. 

Αστικός δηµοτικός εξοπλισµός: είναι ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες κοινής ωφέλειας, όπως κάδοι 
απορριµµάτων και οι εσοχές για την τοποθέτησή τους, γλάστρες, ζώνες πρασίνου, ζαρντινιέρες, 
κολωνάκια, µπάρες, κιγκλιδώµατα, στηθαία, στύλοι, φωτιστικά σώµατα κτλ. 

Κατάστηµα: είναι ο αυτοτελής χώρος όπου λειτουργεί κάθε φύσεως εµπορική ή παροχής 
υπηρεσιών επιχείρηση, µόνο στον ισόγειο χώρο.  Επιπρόσθετα, οι διατάξεις του Κανονισµού 
εφαρµόζονται σε σχολεία, ιατρικά κέντρα, παιδικούς σταθµούς κλπ. 

Πεζοδρόµιο: είναι το υπερυψωµένο ή µε άλλο τρόπο διαχωριζόµενο τµήµα της οδού που 
προορίζεται για πεζούς καθώς και οι επεκτάσεις τους. 

Πεζόδροµος: είναι η οδός η οποία χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς, για είσοδο - 
έξοδο οχηµάτων από και προς ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης παρόδιων ιδιοκτησιών, καθώς και 
για οχήµατα εφοδιασµού ή τροφοδοσίας (στις συγκεκριµένες ώρες που προβλέπονται στο άρθρο 
9§3 του παρόντος Κανονισµού) ή έκτακτης ανάγκης. 

Άρθρο 4ο : Αρµόδια όργανα και υπηρεσίες 

1. Αρµόδια όργανα   για την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού είναι: 

•••• Ο ∆ήµαρχος (ή α/α Αντιδήµαρχος) ο οποίος εκδίδει την άδεια χρήσης κοινοχρήστου 
χώρου και την ανακαλεί σύµφωνα µε όσα ορίζει ο Νόµος. 

•••• Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρµόδιο όργανο για την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, 
την πολεοδοµία και την προστασία του περιβάλλοντος. 

•••• Η Οικονοµική Επιτροπή,  η οποία παραπέµπει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέµατα της 
αρµοδιότητάς της και επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρµογή τους.  

2. Αρµόδιες  υπηρεσίες  για την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού είναι: 

•••• Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και συγκεκριµένα το Τµήµα 
Προσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας το οποίο χορηγεί άδειες κατάληψης κοινόχρηστων 
χώρων και εκµετάλλευσης περιπτέρων. 
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•••• Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία γνωµοδοτεί για θέµατα σχετικά µε το 
αντικείµενό της (πχ τοποθέτηση λειτουργικών / διακοσµητικών στοιχείων, οριοθέτηση 
των διαδρόµων  ώστε να υπάρχει  ασφαλής κίνηση  πεζών και τροχοφόρων κλπ), και 
µετά από τον απαιτούµενο έλεγχο παρέχει  «σύµφωνη γνώµη», για την χορήγηση της 
άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 

•••• Η Επιτροπή Ελέγχου, που ελέγχει την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού, µε την 
συνδροµή κάθε άλλης συναρµόδιας ∆ηµόσιας Αρχής.  

Εκτός του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας, καµία άλλη αρχή δεν έχει δικαίωµα και αρµοδιότητα να εκδίδει 
άδειες  χρήσης για τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν  ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν. 

 

Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  

ΕΙ∆Η ΧΡΗΣΗΣ,  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ  

Άρθρο 5ο:   Είδος χρήσης 

Οι κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

(α) Τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων και γενικότερα λειτουργικών και διακοσµητικών στοιχείων 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή παροχής υπηρεσιών. 

(β) Τοποθέτηση ψυγείων αναψυκτικών  και παγωτών, αυτόµατων πωλητών κ.α. 

(γ) Έκθεση εµπορευµάτων. 

(δ) Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειµένων, τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών και διενέργεια 
οικοδοµικών εργασιών.  

(ε) Λειτουργία εργοταξίου και χρήση εδάφους- υπεδάφους  

(στ) Άσκηση στάσιµου υπαίθριου εµπορίου.  

(ζ) ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων  µικρής ή µεγάλης διάρκειας. 

(η) Παραχώρηση θέσης στάθµευσης χρηµαταποστολών τραπεζών, οργανισµών κλπ 

(θ) Λειτουργία περιπτέρων ( πλήρης αναφορά γίνεται στο Β΄ µέρος του Κανονισµού) 

(ι) Λοιπές δραστηριότητες που δεν αντίκεινται στις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, καθώς και 
στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. 

 

Άρθρο 6ο : ∆ιαδικασία χορήγησης άδειας  παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου 

1.1.1.1. Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται  να προσέρχονται στο Τµήµα Προσόδων και ∆ηµοτικής 
Περιουσίας του ∆ήµου, να συνεργάζονται µε αυτό, να υποβάλλουν έγκαιρα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά και να καταβάλλουν τα προβλεπόµενα τέλη.  

2.2.2.2. Το Τµήµα Προσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου υποχρεούται  να παραλαµβάνει 
τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά,  να εκδίδει  και να κοινοποιεί τις άδειες χρήσης στους 
ενδιαφερόµενους και τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες,  να παρέχει έγκυρη και έγκαιρη 
ενηµέρωση για  θέµατα που τους αφορούν και να τηρεί σχετικό αρχείο. 
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3.3.3.3. Στο αίτηµα  πρέπει να  αναφέρονται  µε σαφήνεια τα παρακάτω: 

(α)  Τα στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης ή του αιτούντος (επωνυµία της επιχείρησης ή 
το ονοµατεπώνυµο του αιτούντος, διεύθυνση  της επιχείρησης και της οικίας του αιτούντος, 
, τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ) 

(β) Το εταιρικό συµφωνητικό σε περίπτωση αιτήµατος εταιρείας. 

(γ) Το είδος της προοριζόµενης εκµετάλλευσης – ταυτόσηµο µε αυτό της ισχύουσας άδειας 
λειτουργίας.  

(δ) Το είδος του αιτούµενου προς παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου, η ακριβής θέση, η 
έκταση σε τετραγωνικά µέτρα και η χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση 
χρήσης.   

(ε) Ο εξοπλισµός που θα τοποθετηθεί στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο.  

4.4.4.4. Ειδικότερα για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου µε τραπεζοκαθίσµατα 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος πρέπει να επισυνάπτονται:  

(α) H άδεια λειτουργίας του δικαιούχου του καταστήµατος που βρίσκεται σε ισχύ, στην 
οποία πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων.  

(β) Ταµειακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή σχετικό έντυπο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 
περί χορήγησης Α.Φ.Μ.  

(γ) Βεβαίωση της Ταµιακής Υπηρεσίας του ∆ήµου περί µη οφειλής  για τέλη, φόρους, 
πρόστιµα ή εισφορές προς τον ∆ήµο ή περί της νόµιµης ρύθµισής τους.  

(δ) Σε περίπτωση που ζητείται παραχώρηση χώρου επί πεζοδροµίου, στην προβολή 
παρακείµενου ακινήτου, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή χρήστη  αυτού 
ότι συναινεί µε την παραχώρηση.   

5.5.5.5. Ειδικότερα για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για εκδηλώσεις µικρής ή µεγάλης 
διάρκειας (εκδηλώσεις, εγκαίνια καταστηµάτων, κ.λ.π.), το αίτηµα  κατατίθεται 
τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν τη διενέργεια της εκδήλωσης. 

Επίσης,  εκτός των (4β) και (4γ) πρέπει να επισυνάπτεται γνωµοδότηση  και σκαρίφηµα από 
την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας στο οποίο θα απεικονίζεται η θέση που θα 
λάβει χώρο η εκδήλωση, τα παρακείµενα κτήρια, οι είσοδοι κατοικιών, το πλάτος πρόσοψης 
του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδροµίου ή πεζόδροµου, το πλάτος της οδού και ο 
επιτρεπόµενος  προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος. 

6.6.6.6. Ειδικότερα για τη συµµετοχή κάθε εµπορευόµενου σε εµποροπανηγύρεις στην 
αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται: 

α) Πρόσφατη ταµειακή απόδειξη. 

β) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

γ) Βεβαίωση κατάστασης επιχείρησης από την ηλεκτρονική φόρµα του Υπουργείου 
Οικονοµικών (taxisnet)  

δ) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

ε) Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα 
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στ) Βεβαίωση µονίµου κατοικίας.  

7.7.7.7. Ο ∆ήµος  δύναται να ζητήσει γνωµοδότηση της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής, εάν υπάρχουν 
λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων που δεν επιτρέπουν  την χορήγηση 
της αιτούµενης άδειας. 

8.8.8.8. ∆εν χορηγείται άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε επαγγελµατίες που έχουν από 
οποιαδήποτε αιτία ληξιπρόθεσµες  ή µη ρυθµιζόµενες οφειλές προς τον ∆ήµο.  

9.9.9.9. Σε περίπτωση  µη εκπλήρωσης  των οικονοµικών υποχρεώσεων  προς το ∆ήµο, 
καταστηµαταρχών στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων, η 
άδεια αυτοδίκαια αφαιρείται.  

10.10.10.10. Η παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου γίνεται µε άδεια του ∆ηµάρχου ή του α/α 
Αντιδηµάρχου. Σε αυτήν αναφέρεται µε λεπτοµέρεια ο παραχωρούµενος χώρος, το είδος 
της χρήσης του, η διάρκεια παραχώρησης, τα εγκεκριµένα στοιχεία εξοπλισµού που θα 
τοποθετηθούν, το αναλογούν δηµοτικό τέλος (σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου) και ο αριθµός του διπλοτύπου είσπραξης του τέλους που εκδίδεται από την  
Ταµειακή Υπηρεσία  του ∆ήµου.  

11.11.11.11. Η χορηγούµενη άδεια, έχει ισχύ έως το τέλος του ηµερολογιακού έτους που εκδόθηκε. Μετά 
τη λήξη της και εφόσον δεν έχει ανανεωθεί, ο χώρος ελευθερώνεται  µε ευθύνη του 
επιχειρηµατία/ επαγγελµατία.   

12.12.12.12. Κατά εξαίρεση οι άδειες που εκδίδονται για τεχνικοοικονοµικές εργασίες σε πεζοδρόµια  ή 
οδούς µπορεί να επεκτείνονται και τον επόµενο χρόνο.  

13.13.13.13. Αιτήσεις ανανέωσης αδειών υποβάλλονται από 1ης Οκτωβρίου έως 30 Νοεµβρίου του 
προηγουµένου έτους. Η άδεια ανανεώνεται ύστερα από επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται 
από την Επιτροπή Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων ή από άλλα αρµόδια, το αργότερα έως το 
τέλος Φεβρουαρίου, οπότε και λήγει η προθεσµία καταβολής του σχετικού τέλους.  

 

Άρθρου 7ο :  Καθορισµός τελών  

1.1.1.1. Το τέλος παραχώρησης της χρήσης κοινοχρήστων χώρων αποφασίζονται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Ορίζεται  ανά τετραγωνικό µέτρο (m2), ανάλογα µε  τη ζώνη στην οποία 
βρίσκεται ο κοινόχρηστος χώρος και είναι ετήσιο καταβαλλόµενο άπαξ για τη χρήση από µία 
ηµέρα έως ένα έτος.  

2.2.2.2. Οι ζώνες κοινοχρήστων χώρων όπως έχουν καθοριστεί µε την υπ’ αρ. 497/2002 απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι οι εξής:  

         Α’ ζώνη  

α) Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, 

β) Πεζόδροµος Κουντουριώτου  

γ) Πεζόδροµος Μπουµπουλίνας  

δ) Εντός και περιµετρικά της πλατείας Κολοκοτρώνη (Παναγίας Ελεούσας)  και στους 
πεζοδρόµους Παναγίας Ελεούσας, Αριστοµένους, Ερµού και Προβελεγγίου (λόγω των έργων 
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κατασκευής του ΜΕΤΡΟ και µέχρι την αποπεράτωσή τους, αυτό το τµήµα λογίζεται ότι 
ανήκει στην Ε’1 ζώνη). 

ε) Εντός και περιµετρικά του κόµβου Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ελευθερίου Βενιζέλου, του 
πεζόδροµου Σίφνου και των  πεζοδρόµιων  Χανίων και Μεγάλου Αλεξάνδρου 

στ) Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Καραολή. 

ζ) Περιβάλλον χώρος δηµοτικού αναψυκτηρίου «ΠΑΝΘΕΟΝ» 

         Β’ ζώνη 

α) Οδός Αβέρωφ 

β) Οδός Αριστοµένους από  την Ανδρέα ∆ηµητρίου έως την Κουντουριώτη 

γ) Οδός Ηρακλείου 

δ) Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου (εκτός των τµηµάτων της  Α’ ζώνης) 

ε) Οδός Παλαιών Πατρών Γερµανού 

στ) Οδός Παπαδιαµάντη από  την Υψηλάντη έως την ∆εληγιάννη 

ζ) Οδός Χανίων 

η) Εντός και περιµετρικά της πλατείας 19ης Μάη 

θ) Εντός και περιµετρικά της πλατείας Ελευθερίας 

ι) Εντός και περιµετρικά της πλατείας Εθνικής Αντίστασης 

ια) Εντός και περιµετρικά της πλατείας Νέας Γενιάς 

ιβ) Εντός και περιµετρικά του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής «Ελένης Φωκά» 

ιγ) Άλσος Μητέρας 

Γ’ ζώνη 

α) Οδός Αθανασίου  ∆ιάκου 

β) Οδός ∆εληγιάννη 

γ) Οδός ∆ιοµήδη Κοµνηνού 

δ) Οδός ∆ιός 

ε) Οδός ∆ωδεκανήσου 

στ) Οδός Ηπείρου 

ζ) Οδός Θησέως 

η) Οδός Καραολή 

θ) Οδός Κρήτης 

ι) Οδός Κολοκυθά 

                                                           
1
Σύμφωνα με την 155/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η Ε’ ζώνη αφορά στα καταστήματα επί και περιμετρικά της Πλατείας 

Κολοκοτρώνη (περίβολος εκκλησίας Παναγίας Ελεούσας). Λόγω των έργων του ΜΕΤΡΟ η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως, καθορίζεται 

σε ύψος ίδιο με αυτό της τιμής της Δ’ ζώνης. 
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ια) Οδός Μακρυγιάννη 

ιβ) Οδός Μαρίνου Αντύπα 

ιγ) Οδός Μεσογείων 

ιδ) Οδός Παπαδιαµάντη (εκτός του τµήµατος που ανήκει στη Β’ ζώνη) 

ιε) Οδός Πλάτωνος 

ιστ) Οδός Πλούτωνος 

ιζ) Οδός Ραιδεστού 

ιη) Οδός Σίφνου (εκτός του τµήµατος που ανήκει στη Α’ ζώνη) 

ιθ) Οδός Στέφανου Σαράφη 

κ) Οδός Τερψιθέας 

κα)Οδός Χίου 

κβ) Εντός και περιµετρικά της πλατείας Γρηγορίου Λαµπράκη 

κγ)Εντός και περιµετρικά της πλατείας ∆ηµοκρατίας 

          

          ∆’ ζώνη 

Οι υπόλοιποι δρόµοι του  ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας  

3.3.3.3. Το αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου, πριν από την παράδοση της αδείας, 
δηλαδή πριν από τη  χρήση του κοινοχρήστου χώρου.  Εάν  το ολικό ποσό υπερβαίνει το 
ποσό των 300 ευρώ, παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης προκαταβολής 50% και (2) δύο 
ισόποσων δόσεων έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους. Με το πέρας αυτής της ηµεροµηνίας η 
παρεχόµενη δυνατότητα δεν ισχύει.  

4.4.4.4. Με την εξόφληση της οφειλής εκδίδεται η άδεια. Σε όσους έχουν δοσοποιήσει την οφειλή 
µέχρι την εξόφλησή της δίδεται προσωρινή άδεια. Χωρίς άδεια δεν είναι δυνατή η χρήση 
του κοινόχρηστου χώρου από τους αιτούντες.  

 

Γ ‘  ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 8ο :  Χορήγηση  άδειας  χρήσης κοινοχρήστου χώρου  

1. ∆εν επιτρέπεται η κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, σε καµία περίπτωση, από κανένα και για 
οποιαδήποτε χρήση, χωρίς άδεια από τον ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας, η οποία εκδίδεται σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα σε αυτόν τον Κανονισµό. 

2. Ο παραχωρούµενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος µπροστά από το κατάστηµα, ορίζεται 
πλευρικά, από τις ορθές προβολές των ορίων του καταστήµατος.  

3. Σε περίπτωση που ζητείται κοινόχρηστος χώρος στην πρόσοψη των έναντι, των 
παραπλεύρων και των σε επαφή καταστηµάτων ή οικιών, εκτός από την τήρηση των 
σχετικών διατάξεων, απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη (ή της πλειοψηφίας 
των ιδιοκτητών  σε πολυκατοικίες). Η άρνηση χορήγησης συγκατάθεσης πρέπει να είναι 
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αιτιολογηµένη. Σε περίπτωση που  η αιτιολογία κριθεί ανεπαρκής  από την αρµόδια 
Επιτροπή, ο ∆ήµος δύναται να προβεί  στην παραχώρηση του διαθέσιµου κοινοχρήστου 
χώρου.  Η αυλή και ο κήπος κτίσµατος  θεωρείται ότι, αποτελούν  ενιαίο σύνολο µε το 
κτίσµα. 

4. ∆εν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση επαγγελµατικού 
εξοπλισµού, εάν δεν αποµένει ελεύθερη από κάθε είδους εµπόδια ζώνη, για την διέλευση 
πεζών, πλάτους ενάµιση µέτρου (1,50) τουλάχιστον. 

5. Κατ’ εξαίρεση, σε ορισµένες περιπτώσεις υφισταµένων αστικών πεζοδροµίων το πλάτος της 
ζώνης αυτής είναι δυνατόν να µειωθεί στο ένα (1,00) µέτρο µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, λαµβανοµένων υπόψη των προτάσεων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
όπως ορίζονται στο άρθρο  4 «Αρµόδια Όργανα»  

6. Στα υφιστάµενα πεζοδρόµια µε πλάτος µικρότερο του ενός µέτρου (1,00) η ζώνη διέλευσης 
πεζών καταλαµβάνει όλο το πλάτος του πεζοδροµίου και δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή 
διατήρηση οποιουδήποτε εµποδίου. 

7. Οι προορισµένοι για τη λειτουργία του καταστήµατος διάδροµοι εντός του χώρου των 
τραπεζοκαθισµάτων προσµετρούνται ως κατάληψη.  

8. Η οριοθέτηση του παραχωρούµενου χώρου διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου 
Κοινοχρήστων Χώρων.  

9. ∆εν επιτρέπονται παρεµβάσεις ηλεκτροδότησης παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου  µε 
την  τοποθέτηση εναέριων, επίγειων  ή  υπόγειων καλωδίων, πέραν αυτής του ∆ήµου. 

10. ∆εν επιτρέπεται µόνιµη κατασκευή ή άλλη επέµβαση για την τοποθέτηση των ειδών 
επαγγελµατικού εξοπλισµού στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώµατα, 
υπερυψωµένα δάπεδα κλπ).  

11. ∆εν επιτρέπονται παρεµβάσεις που  εµποδίζουν την ελεύθερη χρήση του αστικού 
εξοπλισµού, που έχει εγκαταστήσει ο ∆ήµος. 

12. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση  και η χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων  στον 
παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. 

13. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση λειτουργικών στοιχείων που δεν έχουν  προεγκριθεί  από την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και που δεν αναφέρονται στην υποβληθείσα αίτηση και στη 
χορηγούµενη άδεια.  

14. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση λειτουργικών στοιχείων που αποκρύπτουν ή εµποδίζουν την 
πρόσβαση σε µνηµεία και σηµαντικές λειτουργίες της πόλης 

15. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων ή εµπορευµάτων µπροστά από την 
είσοδο κατοικίας  ή πολυκατοικίας εκτός αν τηρούνται τα προβλεπόµενα στην παρ. 3 του 
άρθρου 8  και εφόσον διασφαλίζεται προσπέλαση δύο (2) µέτρων τουλάχιστον στην είσοδο. 

16. Σε κάθε περίπτωση η παραχώρηση άδειας χρήσης και ανάπτυξης επαγγελµατικού 
εξοπλισµού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ανθυγιεινές εστίες ή δυσµενείς 
παράγοντες και κίνδυνοι για ατυχήµατα, τόσο στον κοινόχρηστο όσο και στον περιβάλλοντα 
αυτόν, χώρο.  
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17. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δύναται να 
καθιερώσει κατά οδό, πεζόδροµο, πλατεία, ειδικό τύπο τραπεζοκαθισµάτων σκιάστρων, 
οµπρελών κλπ, για λόγους αισθητικής και σεβασµού προς τον ιστορικό χαρακτήρα της 
πόλης.  

18.  Επιτρέπεται η έκθεση ειδών (εµπορευµάτων, κιβωτίων, βαρέων και επικίνδυνων 
αντικειµένων όπως µηχανηµάτων, ηλεκτρικών συσκευών, µοτοποδηλάτων, αυτοκινήτων, 
σκαφών κ.α), σε χώρο πλάτους έως πέντε µέτρων, συµπεριλαµβανοµένης της πρασιάς. 
Συγκεκριµένα, εάν η πρασιά είναι τέσσερα µέτρα δίδεται επιπλέον κοινόχρηστος χώρος ενός 
µέτρου, ενώ   εάν η πρασιά είναι έως δύο µέτρα  δίδεται επιπλέον κοινόχρηστος χώρος 
τριών µέτρων. Για την έκθεση ειδών λαµβάνονται υπόψη όλες οι προϋποθέσεις  του άρθρου 
8 του Κανονισµού.  

19. ∆εν επιτρέπεται η επέκταση των εργασιών καταστηµάτων και επιτηδευµατιών κάθε µορφής 
(συνεργεία αυτοκινήτων, συναρµολογήσεις επίπλων κλπ) στους κοινόχρηστους χώρους.  

20. Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων φέρουν την ευθύνη για την πέραν του παραχωρούµενου 
αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από πελάτες τους, καθώς και για τη διαφορετική 
χρήση του, από τους τελευταίους. 

21. Γενικά η καθαριότητα και υγιεινή του  στον παραχωρούµενο χώρο, αποτελεί υποχρέωση 
των καταστηµαταρχών. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης καθαρισµού από το ∆ήµο Αγίας 
Βαρβάρας, οι καταστηµατάρχες υποχρεούνται να αποσύρουν τα τραπεζοκαθίσµατα, τα 
εµπορεύµατα κλπ από τον παραχωρούµενο χώρο. Υποχρέωση του ∆ήµου είναι η γραπτή 
ειδοποίηση δύο ηµέρες πριν από την τέλεση της δράσης. 

22. Προκειµένου για τη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για πραγµατοποίηση 
οικοδοµικών εργασιών που απαιτούν τοποθέτηση ικριωµάτων, απαιτείται η προσκόµιση στο 
∆ήµο, σχετικής άδειας από την Πολεοδοµία. 

23. Υπάρχουσες εκµισθώσεις κοινοχρήστων χώρων, αντίθετες στις ρυθµίσεις του παρόντος 
Κανονισµού, θα συνεχίσουν να υφίστανται µέχρι την λήξη της µίσθωσης. Σε περίπτωση 
παράτασης ή ανανέωσης πρέπει να αναπροσαρµοσθούν  µε βάση τον παρόντα Κανονισµό.  

 

∆΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ 

 

Άρθρο 9 ο :  Πεζόδροµοι  

1.1.1.1. Ο πεζόδροµος προορίζεται για την αποκλειστική χρήση των πεζών.  

2.2.2.2. ∆εν επιτρέπεται η στάθµευση οχηµάτων στις εισόδους και εξόδους του πεζόδροµου καθώς 
και η διέλευση οχηµάτων στο πεζόδροµο. Κατ΄ εξαίρεση στους πεζόδροµους, επιτρέπεται 
όλο το 24ωρο:  

(α) Η κυκλοφορία οχηµάτων για την αντιµετώπιση περιπτώσεων  επείγουσας ανάγκης: 
οχηµάτων παροχής πρώτων βοηθειών, οχηµάτων για τη µεταφορά ασθενών, αναπήρων και  
ηλικιωµένων, απορριµµατοφόρων κατάλληλων διαστάσεων του ∆ήµου, οχηµάτων της 

ΑΔΑ: 6ΟΤΓΩ6Θ-799



ΑΠΟΦΑΣΗ 112  - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟ_.doc-Σελίδα 12 από 29 

Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος, των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, καθώς και 
νεκροφόρων. 

(β) Η κυκλοφορία οχηµάτων ιδιωτικής χρήσεως κατοίκων της περιοχής, εφοδιασµένων µε 
ειδικό σήµα τοποθετηµένο σε εµφανές σηµείο τους. Η στάθµευση είναι δυνατή σε  ιδιόκτητο 
χώρο  ή  σε καθορισµένο χώρο του πεζόδροµου, βάσει σχεδίου εγκεκριµένου από τον ∆ήµο. 
Κάθε οικογένεια µπορεί να έχει µία θέση στάθµευσης στον πεζόδροµο. Όσοι διαθέτουν  
ισόγεια ή υπόγεια θέση στάθµευσης, µε ή χωρίς συµβολαιογραφικό έγγραφο, απαγορεύεται  
να σταθµεύουν  σε αυτόν.  

(γ) Η κυκλοφορία οχηµάτων που εκτελούν µετακοµίσεις οικοσκευών, µεταφέρουν 
οικοδοµικά υλικά κλπ, µετά από  άδεια του ∆ήµου.  

(δ) Η κυκλοφορία των οχηµάτων εφοδιασµού και τροφοδοσίας καταστηµάτων, βυτιοφόρων 
καυσίµων, χρηµαταποστολών κ.α., µόνο  κατά τις εργάσιµες ηµέρες από 7 έως 9  το πρωί 
και από 5 έως 6.30 το απόγευµα. Η στάση αυτών των οχηµάτων γίνεται στον ελάχιστο 
δυνατό χρόνο, χωρίς να παρεµποδίζουν την τροφοδοσία παρόδιων καταστηµάτων και την 
κυκλοφορία των πεζών, αποκλειστικά στους οροθετηµένους χώρους φορτοεκφόρτωσης επί 
του πεζοδρόµου. Εάν προκύπτει πρόβληµα ασφάλειας της κυκλοφορίας  των πεζών, η 
κυκλοφορία των οχηµάτων διανοµής εµπορευµάτων µπορεί να απαγορευθεί µε σχετική 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

3.3.3.3. Η κίνηση στο πεζόδροµο διεξάγεται  µε τους ακολούθους όρους και περιορισµούς:  

(α) Η ταχύτητα κίνησης των επιτρεπόµενων οχηµάτων  και ποδηλάτων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών, οι οποίοι πάντα έχουν προτεραιότητα. 

(β) ∆εν επιτρέπονται οι επιτόπιες στροφές  και η οπισθοπορεία (εκτός αν καθοδηγείται από 
πεζό) των οχηµάτων.  

(γ) Σε κάθε περίπτωση οι πεζοί ή καθήµενοι προηγούνται, κατά συνέπεια, οι διερχόµενοι 
οδηγοί οφείλουν  να έχουν ως προτεραιότητα την ασφάλειά  τους. 

4.4.4.4. Η είσοδος και έξοδος των οχηµάτων  στον πεζόδροµο πρέπει να γίνεται µε κριτήριο την 
επιδίωξη  συντοµότερης πρόσβασης στο σηµείο στάσης - στάθµευσης του πεζοδρόµου. 

5.5.5.5. Μεταλλικά κινητά στοιχεία, εγκατεστηµένα επί των εισόδων των πεζοδρόµων και 
συντηρούµενα από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, επιτρέπουν την 
πρόσβαση µόνο στους παραπάνω δικαιούχους, οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για την ορθή 
χρήση (άνοιγµα - κλείσιµο) των κινητών στοιχείων. 

6.6.6.6. Κάθε κάτοχος οχήµατος ιδιωτικής ή δηµοσίας χρήσης, υποχρεούται να αποζηµιώσει τον 
∆ήµο εάν προκληθούν ζηµίες στον πεζόδροµο και στον εξοπλισµό του κατά τη διέλευση ή  
τη στάση ή τη στάθµευση του οχήµατος. Ο υπολογισµός των ζηµιών γίνεται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου και ο προϋπολογισµός θεωρείται από το ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο 
Αντιδήµαρχο. 

7.7.7.7. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη ή τοποθέτηση κάθε είδους απορριµµάτων επί του 
πεζόδροµου.  

8.8.8.8. ∆ιαφηµιστικές πινακίδες επί των κτηρίων στο πεζόδροµο, επιτρέπονται εφόσον δεν 
αντιβαίνουν  τις διατάξεις του Νόµου και του ∆ηµοτικού Κανονισµού.  
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9.9.9.9. Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων από τα καταστήµατα επιτρέπεται µόνο µε άδεια του 
∆ήµου, η οποία που χορηγείται  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ∆ηµοτικό Κανονισµό. Γίνεται 
στην πρόσοψη των καταστηµάτων, στο χώρο που ορίζεται από την οικοδοµική γραµµή έως  
και τη γραµµή που καθορίζει ο ∆ήµος, για να µην παρεµποδίζεται η  ελεύθερη διέλευση των 
πεζών και  πλευρικά από την ορθή προβολή των ορίων του καταστήµατος. Σε καταστήµατα 
που δεν έχουν πρόσοψη στον πεζόδροµο ή έχουν πρόσοψη σε πάροδο δεν χορηγείται άδεια 
κατάληψης χώρου του πεζοδρόµου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. Τα καταστήµατα 
που βρίσκονται σε γωνία του πεζόδροµου έχουν δικαίωµα ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων  
µόνο σε µια από τις προσόψεις τους. Σε περίπτωση που ζητείται κοινόχρηστος χώρος στην 
πρόσοψη των έναντι, των παραπλεύρων και των σε  επαφή παρακειµένων καταστηµάτων ή 
οικιών ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 8  του ∆ηµοτικού Κανονισµού. Σε περίπτωση που ο 
πεζόδροµος εφάπτεται  µε κοινόχρηστο  χώρο, δύναται να επιτραπεί η ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων από τα πέριξ καταστήµατα σε αυτόν σύµφωνα µε  τους όρους του 
∆ηµοτικού Κανονισµού. 

10.10.10.10. Τα τραπεζοκαθίσµατα πρέπει  να είναι κατασκευασµένα από υλικά καλής ποιότητας, να είναι 
κατάλληλα για υπαίθριο χώρο και η αισθητική τους να εναρµονίζονται µε τον κοινόχρηστο 
χώρο. ∆εν επιτρέπεται να στερεώνονται µόνιµα, να  φέρουν διαφηµιστικά µηνύµατα, να 
λειτουργούν ως διαχωριστικά (π.χ. καθίσµατα πολλών θέσεων µε πολύ υψηλή πλάτη) ή ως 
µέσα σκίασης (π.χ. ενσωµατωµένη τέντα). Υποχρέωση του καταστήµατος αποτελεί η 
ασφάλιση των τραπεζοκαθισµάτων τις ώρες που το κατάστηµα δεν λειτουργεί, καθώς επίσης  
η συντήρηση ή αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς.  

11.11.11.11. Προστεγάσµατα, τέντες, σκιάδια επιτρέπονται εφόσον δεν αντιβαίνουν  τις διατάξεις του  
Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (ως προς το είδος, τις διαστάσεις, τον  τρόπο τοποθέτησης 
κλπ)  και  τα οριζόµενα  στον  ∆ηµοτικό Κανονισµό. 

Όσον αφορά ειδικότερα τη σκίαση, αυτή γίνεται είτε µε την τοποθέτηση τέντας στην όψη 
του κτιρίου, σε ύψος τουλάχιστον 2,40 µέτρα από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα 
στηρίγµατα, είτε µε οµπρέλες (σκιάδια) ελεύθερου ύψους τουλάχιστον 2,40 µέτρα. Τα 
σκιάδια πρέπει να είναι κατασκευασµένα από καλής ποιότητας υλικά, µε πανί ανοιχτόχρωµο 
ώστε να  εξασφαλίζουν θερµική άνεση το καλοκαίρι και φωτεινότητα το χειµώνα και να 
έχουν µόνο ένα κατακόρυφο στοιχείο στήριξης στο έδαφος. Πρέπει να έχουν µηχανισµό που 
επιτρέπει το κλείσιµό τους. ∆εν επιτρέπεται να στερεώνονται σε αυτά, κατακόρυφα ή 
οριζόντια πρόσθετα στοιχεία. Η στήριξη κάθε σκιαδίου επί του δαπέδου είναι ανεξάρτητη και 
γίνεται µε τρόπο ανάλογο του µεγέθους του, ώστε να εξασφαλίζεται η στατική επάρκεια και 
η σταθερότητά του.  

Τα στοιχεία φύτευσης (γλάστρες – ζαρντινιέρες) χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 
φύτευση δένδρων, θάµνων ή εποχιακών φυτών. ∆εν επιτρέπονται  τα «ψεύτικα» φυτά. Οι 
διαστάσεις, το υλικό και το χρώµα των στοιχείων φύτευσης προσδιορίζονται κατά 
περίπτωση, σε συνάρτηση µε τις διαστάσεις του παραχωρούµενου χώρου και τα 
χαρακτηριστικά του κοινόχρηστου χώρου.  

Είναι δυνατή η τοποθέτηση φορητών θερµαντικών σωµάτων κατά τη χειµερινή περίοδο, τα 
οποία όµως αποσύρονται όταν δεν είναι αναγκαία η χρήση τους. ∆εν επιτρέπεται η 
τοποθέτηση θερµαντικών σωµάτων σε επαφή µε δένδρα ή θάµνους Τα θερµαντικά σώµατα 
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πρέπει να φέρουν πιστοποίηση και η τακτική συντήρησή τους αποτελεί υποχρέωση του 
ιδιοκτήτη του καταστήµατος. 

Οι τέντες τα σκιάδια και τα λοιπά στοιχεία, δεν επιτρέπεται να φέρουν διαφηµιστικά 
µηνύµατα, πλην της επωνυµίας ή του σήµατος του καταστήµατος. Μετά την προσωρινή ή 
οριστική αποµάκρυνση τους δεν επιτρέπεται να παραµένουν ή να εξέχουν στοιχεία στο 
δάπεδο του κοινόχρηστου χώρου. Σε περίπτωση που προκληθεί  φθορά στο δάπεδο του 
κοινόχρηστου χώρου εξ αυτών, η ευθύνη αποκατάστασης βαρύνει τον ιδιοκτήτη/ενοικιαστή 
του καταστήµατος. Επίσης, υποχρέωσή του αποτελεί η καθαριότητα, η συντήρηση ή  
αντικατάσταση των προαναφερθέντων στοιχείων που έχουν φθαρεί. 

Άρθρο10ο : Πεζοδρόµια 

1. Πρωταρχική σηµασία έχει η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και ειδικά των ατόµων  
χρηστών αµαξιδίων, οιασδήποτε µορφής (αναπηρικό, παιδικό, αγοράς κ.λπ.).  Για το σκοπό 
αυτό σύµφωνα µε το Νόµο, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ζώνη διέλευσης πεζών, ελεύθερη από 
κάθε είδους σταθερό ή κινητό εµπόδιο και µε το απαραίτητο πλάτος, για τη συνεχή, ασφαλή 
και ανεµπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως 
σήµανση, φύτευση, δηµοτικός εξοπλισµός, απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της 
ελεύθερης ζώνης διέλευσης πεζών.  

2. Το πλάτος της ζώνης διέλευσης των πεζών ορίζεται σε 1,50µ (µη συνυπολογιζόµενου του 
κρασπέδου).  

3. Σε περίπτωση που υπάρχει αυλή ή κήπος(πρασιά) µπροστά από τα οικήµατα,  αυτά δεν 
προσµετρούνται  στο πλάτος του πεζοδροµίου.  

4. Κατά  τα λοιπά,  ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 8, σχετικά µε τους γενικούς όρους χρήσης 
κοινοχρήστων χώρων και τα οριζόµενα στο άρθρο 9 σχετικά µε  την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων, τα σκιάδια κλπ.  

5. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη ή τοποθέτηση κάθε είδους απορριµµάτων επί του 
πεζοδροµίου.  

 

Άρθρο11ο : Πλατείες και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 

1. Η παραχώρηση της χρήσης επιτρέπεται σε πλατείες του ∆ήµου εφόσον έχει προσδιοριστεί ο 
παραχωρούµενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος και υπάρχει  απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου γενικά για τη δυνατότητα παραχώρησης και ειδικά για κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση. . 

2. Στα καφενεία, ζαχαροπλαστεία ή παρεµφερείς επιχειρήσεις παραχωρείται χώρος που 
αντιστοιχεί στο 70% της πρόσοψης ή της προβολής τους, µετά από υποβολή σχετικής 
αίτησης και τη λήψη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Σε περίπτωση που κάποιος από τους δικαιούχους δεν χρησιµοποιεί τον κοινόχρηστο χώρο 
που του αναλογεί, η χρήση αυτού του χώρου µπορεί να παραχωρηθεί, από τον ∆ήµο, σε 
παρακείµενα καταστήµατα, ανάλογα µε την πρόσοψη τους και αφού υποβάλλουν  σχετικό 
λεπτοµερές σχέδιο. 
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3. Κατά τα λοιπά, για την χορήγηση άδειας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου ισχύουν  τα 
οριζόµενα  στα άρθρο 8 και 9 του ∆ηµοτικού Κανονισµού 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειµένων, τοποθέτηση οικοδοµικών 
υλικών  

1.1.1.1. Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση 
κάθε είδους βαρειών αντικειµένων εκδίδονται, µετά  από αίτηση του ενδιαφεροµένου, η 
οποία υποβάλλεται  τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες νωρίτερα στην αρµόδια δηµοτική  
υπηρεσία. 

2.2.2.2. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου για την 
φορτοεκφόρτωση φορέα, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας και 
κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.  

3.3.3.3. Οι προσωρινές άδειες για την παρεµπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται µε την 
προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και του παρόντος.   

4.4.4.4. Οι ιδιοκτήτες µεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης 
των οχηµάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίµου σκυροδέµατος, φορτηγά µεταφοράς 
µηχανήµατα έργων κτλ.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας 
σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ  και τιµωρούνται µε τις ποινές της παραγράφου 
1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα.  

5.5.5.5. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο µε δυνατότητα παράτασης, µετά από 
αιτιολογηµένη αίτηση.   

6.6.6.6. Ο ενδιαφερόµενος φροντίζει  για την κατάλληλη σήµανση πριν από την εκτέλεση του έργου.  

7.7.7.7. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους 
ενδιαφεροµένους για τυχόν φθορές στον κοινόχρηστο χώρο.   

 

Άρθρο 13ο : Κατεδάφιση, επισκευή ανέγερση,  οικοδοµών  

1.1.1.1. Παραχωρείται χώρος, έπειτα από έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, µπροστά στην  οικοδοµή, 
ο οποίος µπορεί είναι ίσος µε το µήκος της πρόσοψής της και να καλύπτει µέρος ή ολόκληρο 
το πλάτος του πεζοδροµίου. Εάν  η ανεγειρόµενη οικοδοµή ευρίσκεται σε γωνία επιτρέπεται 
η χρήση των πεζοδροµίων, µε τους ίδιους όρους και ανάλογο τέλος και στις δύο πλευρές της 
οικοδοµής.  

2.2.2.2. Όσοι ανεγείρουν οικοδοµές σε κατοικηµένες περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα και 
καταλαµβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόµιο µπροστά από την οικοδοµή ή το έργο, 
υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόµιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα µέτρα 
για την ασφαλή διέλευση των πεζών.  

3.3.3.3. ∆εν επιτρέπεται η διαρκής κατάληψη τµήµατος οδού, µε εγκαταστάσεις ή εµπόδια, ιδιαίτερα 
όταν αυτά περιορίζουν την ορατότητα  και  παρεµποδίζουν την κυκλοφορία και την 
επιτρεπόµενη στάση ή στάθµευση οχηµάτων. Κατ΄ εξαίρεση σε έκτακτες περιπτώσεις κι 
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εφόσον υπάρχει χώρος,  επιτρέπεται µετά από άδεια του ∆ήµου για την οποία µπορεί να 
ζητηθεί  γνωµοδότηση των Αστυνοµικών Αρχών.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις η κατάληψη τµήµατος οδού σηµαίνεται υποχρεωτικά από αυτόν 
που το κατέλαβε  ο οποίος ευθύνεται  αποκλειστικά για την λήψη των απαραίτητων µέτρων 
ασφαλείας. 

4.4.4.4. Η κατεδάφιση υφισταµένου κτίσµατος για την ανέγερση νέας οικοδοµής και η εκσκαφή του 
οικοπέδου, γίνεται µε µηχανικά µέσα και  επιτρέπεται µόνο κατά τις ώρες 7.30 το πρωί  έως 
2.30 το µεσηµέρι. Ο χρόνος µπορεί να παραταθεί, σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση  
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

5.5.5.5. Οι εργασίες επισκευής ή ανακαίνισης οικιών και καταστηµάτων που προκαλούν ηχητική 
όχληση πρέπει να γίνονται εκτός των ωρών κοινής ησυχίας. 

6.6.6.6. Ο υπεύθυνος εργολάβος, ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος κάτοχος / νοµεύς του ακινήτου, στο 
οποίο γίνονται οι οικοδοµικές εργασίες, πρέπει να λαµβάνει τα αναγκαία προστατευτικά 
µέτρα για την δηµόσια ασφάλεια και υγεία που προβλέπονται από τη νοµοθεσία και 
υποδεικνύονται αρµόδια από το ∆ήµο.  

7.7.7.7. Η περίφραξη µπροστά από την κατεδαφιζόµενη ή ανεγειρόµενη ή επισκευαζόµενη οικοδοµή 
είναι υποχρεωτική και γίνεται  σε απόσταση το πολύ 1,50 µέτρου από την οικοδοµική 
γραµµή και σε ύψος 2,50 µέτρων από το έδαφος, µε ανθεκτικό και αδιαπέραστο υλικό, για 
την αποφυγή κινδύνου διασποράς, διαρροής ή διαφυγής στο περιβάλλον, δοµικών, αδρανών 
υλικών και αποβλήτων. Αφαιρείται όταν ολοκληρωθεί το στάδιο περαίωσης του φέροντος 
οργανισµού και της πλάκας, οπότε γίνεται πλήρης αποκατάσταση των τυχόν φθορών στον 
κοινόχρηστο χώρο.   

8.8.8.8. Επίσης, η εξασφάλιση ζώνης διέλευσης των πεζών, σε κάθε φάση των εργασιών  είναι  
υποχρεωτική. 

9.9.9.9. Επιβάλλεται η εγκατάσταση κάδων περισυλλογής και αποκοµιδής υλικών οικοδοµής, ώστε να 
εξασφαλίζεται η καθαριότητα της περιοχής. Η άδεια ισχύει για προκαθορισµένο χρόνο, ο 
οποίος µπορεί να ανανεώνεται. Σε περίπτωση παραµονής των κάδων πέραν των 5 ηµερών, 
χωρίς άδεια,  αποµακρύνονται µε ευθύνη τεχνικών συνεργείων του ∆ήµου και η δαπάνη 
καταλογίζεται στους υπευθύνους των έργων.  Γενικότερα, ο υπεύθυνος εργολάβος ή ο 
νόµιµος κάτοχος/ νοµέας του ακινήτου που γίνονται οι οικοδοµικές  εργασίες, οφείλει να 
µεριµνά καθηµερινά, για τον καθαρισµό και την αποµάκρυνση κάθε υλικού που έχει µείνει 
στην επιφάνεια του κοινοχρήστου χώρου µετά το πέρας αυτών.  

10.10.10.10. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας εκσκαφής του οδοστρώµατος για τη σύνδεση κτιρίων 
µε τα δίκτυα των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας η αποκατάσταση της οδού στην αρχική της 
µορφή µε τα αυτά υλικά και την αυτή επιµέλεια είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου 
τον ιδιοκτήτη του ωφελούµενου ακινήτου. Ο υπεύθυνος κάνει αίτηση προς την Τεχνική 
Υπηρεσία και οπωσδήποτε δηλώνει το Α.Φ.Μ. του .  

11.11.11.11. Στις περιπτώσεις που για την κατεδάφιση ή ανέγερση ή επισκευή οικοδοµών απαιτείται 
οικοδοµική άδεια, οι αιτούντες την κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου οφείλουν να 
καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων, στο Τµήµα  Προσόδων και 
∆ηµοτικής Περιουσίας του ∆ήµου. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται από το 
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∆ηµοτικό Συµβούλιο ανάλογα µε την φύση των εργασιών που θα εκτελεστούν και 
αποσκοπεί στην επαναφορά του κοινοχρήστου χώρου και του εξοπλισµού του στην πρότερή 
τους κατάσταση, σε περίπτωση φθορών και εφόσον ο υπεύθυνος αυτών των εργασιών δεν 
προβεί στην αποκατάστασή τους µετά τη σχετική πρόσκληση του ∆ήµου2 και σε τακτή 
προθεσµία 

12.12.12.12. Οι οικοδοµικές εργασίες εκτελούνται, µετά τη λήψη νόµιµης άδειας  από το ∆ήµο (για την 
κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, την τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών, κάδων, 
ικριώµατος κλπ) η οποία πρέπει να  υπάρχει  στο χώρο του εργοταξίου µαζί µε αντίγραφο 
της θεωρηµένης από την Αστυνοµία οικοδοµικής άδειας και την προβλεπόµενη από το νόµο 
πινακίδα µε τον αριθµό της άδειας και την ηµεροµηνία έκδοσής της.   

13.13.13.13. Για την κατασκευή δηµοσιών έργων από ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας, απαιτείται  
επιπλέον άδεια τοµής ή άδεια διέλευσης βαρειών οχηµάτων. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη 
εφαρµογή οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων. Για τις ενέργειες αυτές ενηµερώνεται η 
Τεχνική Υπηρεσία 

 

Άρθρο 14: Προσωρινή λειτουργία εργοταξίου και χρήση εδάφους ή υπεδάφους 

1. Παραχωρείται  άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την προσωρινή λειτουργία 
εργοταξίου και τη χρήση εδάφους ή υπεδάφους  µετά από αίτηση στην οποία αναφέρονται 
υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα, πού είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του 
εργοταξίου, του επιβλέποντος µηχανικού, του τεχνικού ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και 
ο σκοπός της δηµιουργίας του εργοταξίου, τα µέτρα σηµατοδότησης για την προστασία 
πεζών και οχηµάτων, µε την οποία ρυθµίζονται οι υποχρεώσεις και τα µέτρα για την 
ασφαλή διέλευση την πεζών και την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς 
και κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας (δες και άρθρο 6 του  
∆ηµοτικού Κανονισµού). 

2. Η άδεια έχει διάρκεια ενός µηνός και είναι δυνατή η παράτασή της µετά από αιτιολογηµένη 
αίτηση και καταβολή του αντιστοίχου τέλους. 

3. Κατά την λειτουργία του εργοταξίου τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., οι κανονισµοί 
Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζοµένων και οι κανονισµοί, που διέπουν την χρήση του 
κοινόχρηστου χώρου. Εργασίες, που προκαλούν ηχητική όχληση θα πρέπει να γίνονται 
εκτός των ωρών κοινής ησυχίας. 

4. Σε κάθε περίπτωση για την κατασκευή δηµοσίων έργων από ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής 
Ωφέλειας απαιτείται άδεια τοµής ή και άδεια διέλευσης βαρέων οχηµάτων από την 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εντός 20 ηµερών από τη υποβολή της αίτησης µαζί µε 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, που έχει εκδοθεί στο όνοµα του 
ενδιαφεροµένου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται 
από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρµογή οι 
διατάξεις των ως άνω παραγράφων. Επισηµαίνεται ότι είναι απαραίτητη η κοινοποίηση των 
σχεδίων στα οποία απεικονίζεται η κατασκευή των έργων (υπέργειων & υπόγειων) στην 
αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης. 

                                                           
2
Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας  
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5. Οι δηµόσιοι οργανισµοί για την εγκατάσταση κοινωφελών δικτύων µε χρήση υπογείων ή 
εναερίων εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους, χρήστες όπως η ∆.Ε.Η. Α.Ε, ο Ο.Τ.Ε. 
Α.Ε., εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, πρατήρια καυσίµων κ.α., που έχουν την δυνατότητα 
µε την εγκατάσταση καλωδίων, σωληνώσεων, οπτικών ινών, δεξαµενών καυσίµων, 
τηλεφωνικών θαλάµων, Κ.Α.Φ.Α.Ο., στύλων, ταµειολογιστικών µηχανών (Α.Τ.Μ), να 
αποκοµίζουν και να καρπούνται ειδική ωφέλεια υπέρ αυτών από το παραχωρούµενο ή ήδη 
χρησιµοποιούµενο κοινόχρηστο χώρο του υπεδάφους ή εδάφους εντός των διοικητικών 
ορίων του ∆ήµου, υποχρεούνται στην καταβολή του οικίου τέλους, εφόσον ορίζεται απ’ 
τον Νόµο και να ενηµερώνουν την αρµόδια αστυνοµική αρχή και κάθε άλλον αρµόδιου 
φορέα για το κλείσιµο δρόµου ή άλλου κοινόχρηστου χώρου και την παρεµπόδιση της 
κυκλοφορίας. 

 

Άρθρο 15ο : Υπαίθριο εµπόριο  

1. Επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας, στάσιµης ή πλανόδιας, µόνο µε 
τη νόµιµη άδεια από τον ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας και ύστερα από σχετική απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου3.  

2. Η άσκηση  της υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας, στάσιµης ή πλανόδιας επιτρέπεται 
µόνο στον οριοθετηµένο χώρο που αναφέρεται  στην άδεια του ∆ήµου. 

 

Άρθρο 16: Εµποροπανηγύρεις 

1. Παραχωρείται άδεια συµµετοχής στις εµποροπανηγύρεις του ∆ήµου4 µετά την κατάθεση 
σχετικού αιτήµατος. Το αίτηµα είναι δυνατό να κατατεθεί από την αρχή κάθε έτους µέχρι 
και ένα µήνα πριν την έναρξη κάθε εµποροπανήγυρης, στο Τµήµα Προσόδων και 
∆ηµοτικής Περιουσίας, προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6  : 

2. Ο ζώνες χρήσης και τα τέλη χρήσης  των πεζοδροµίων, καθορίζονται κάθε φορά, µε 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εκδίδεται τον Οκτώβριο κάθε έτους µε ισχύ το 
επόµενο έτος. Το µήκος κάθε παραχωρούµενης θέσης είναι 4 µέτρα. 

3. Η κατανοµή των θέσεων στους ενδιαφερόµενους επαγγελµατίες µικροπωλητές, 
πραγµατώνεται µε κλήρωση, δέκα ηµέρες πριν την έναρξη της εµποροπανήγυρης. Οι 
θέσεις που αφορούν στην πώληση βιβλίων, εκκλησιαστικών ειδών καθώς σε πώληση 
πρόχειρου φαγητού (καντίνες), είναι συγκεκριµένες και δεν υπόκεινται σε κλήρωση. Ειδικά 
για την εµποροπανήγυρη της εορτής της Αγίας Βαρβάρας, οι θέσεις µε αριθµούς από 1 έως 
20 παραχωρούνται για την πώληση χαλιών.  

4. Μετά την κλήρωση και µέσα σε διάστηµα  δύο εργάσιµων ηµερών, οι κληρωθέντες 
οφείλουν να καταβάλουν το ποσό που αναλογεί για την κατάληψη της θέσης, στο αρµόδιο 
Τµήµα του ∆ήµου. Σε αντίθετη περίπτωση η θέση παραχωρείται, µε σειρά 
προτεραιότητας, στους επόµενους ενδιαφερόµενους µέχρι και την προπαραµονή κάθε 

                                                           
3
Δεν έχουμε εκδώσει παρόμοια απόφαση. 

4
 Στις 16 και 17 Ιουλίου,  για  την εορτή της Αγίας Μαρίνας. Στις 19 και 20 Ιουλίου για την εορτή του Προφήτη Ηλία. Στις 7 και 8 

Σεπτεμβρίου, για την εορτή της Παναγίας Ελεούσας. Στις 3 και 4 Δεκεμβρίου, για την εορτή της Αγίας Βαρβάρας. 
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εµποροπανήγυρης. Μετά την καταβολή του τέλους, παρέχεται η ειδική άδεια κατάληψης 
κοινοχρήστου χώρου. Η παραλαβή της ειδικής άδειας θα γίνεται από τον ενδιαφερόµενο ή 
από τρίτο εξουσιοδοτηµένο άτοµο. 

5. Κάθε µικροπωλητής οφείλει να έχει και να επιδεικνύει την ειδική άδεια κατάληψης 
κοινοχρήστου χώρου  στους υπαλλήλους που πραγµατοποιούν τον έλεγχο στην 
εµποροπανήγυρη.  

6. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποδεικνύουν και τα 
πρωτότυπα έγγραφα.  

7. Για την οργάνωση των διαδικασιών  των εµποροπανηγύρεων αρµόδιο είναι το Τµήµα 
Προσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας. 

Άρθρο 17ο: Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων  µικρής  ή µεγάλης διάρκειας   

1. Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για διενέργεια εκδηλώσεων, 
εγκαίνια καταστηµάτων κτλ. εκδίδονται από το Τµήµα Προσόδων και ∆ηµοτικής 
Περιουσίας, µε τους  γενικούς και ειδικούς  όρους, ανάλογα µε την περίπτωση και την 
διαδικασία που  ορίζει ο ∆ηµοτικός Κανονισµός.    

2. Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι 
υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης.  

3. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήµερο µε δυνατότητα ανανέωσης για µια 
φορά ακόµα. Στον ίδιο φορέα δεν θα χορηγούνται παραπάνω από τέσσερις  (4) άδειες τον 
χρόνο.  

4. Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να µη δηµιουργείται 
όχληση στα καταστήµατα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και 
να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.   

5. Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές που θα τοποθετούν οι φορείς, πρέπει να 
είναι καλαίσθητες και οι διαστάσεις τους να είναι σύµφωνες µε τη σχετική απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

6. Εκδηλώσεις που γίνονται από δηµόσιους φορείς ή πολιτικά κόµµατα µε εκπαιδευτικό, 
πολιτιστικό ή ενηµερωτικό χαρακτήρα, εξετάζονται κατά περίπτωση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 1491/84.   

7. Ο φορέας που αιτείται την παραχώρηση, καθίσταται υπεύθυνος για την τήρηση της 
καθαριότητας του παραχωρούµενου χώρου και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζηµιών 
επωµίζεται το κόστος αποκατάστασης.  

8. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους 
ενδιαφεροµένους, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το ισχύον τέλος κατάληψης 
κοινοχρήστου χώρου κάθε έτους.          

9. Ο ∆ήµος  διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση 
παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.  

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος. 
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Άρθρο 18ο Θέσεις στάθµευσης για τις ανάγκες των χρηµαταποστολών 

1. Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε Τράπεζες, Οργανισµούς, 
ΕΛ.ΤΑ. κλπ, που στεγάζονται στην διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας, για 
τη στάθµευση  χρηµαταποστολών, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η θέση 
στάθµευσης παραχωρείται στην είσοδο του καταστήµατός τους, ώστε να εξυπηρετούνται. 

2. Οι θέσεις των χώρων στάθµευσης παραχωρούνται ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφεροµένων προς την  Επιτροπή Ποιότητας,  η οποία αποφασίζει  µετά από σχετική 
εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαµβάνει την απόφαση για την 
παραχώρηση χρήσης, την οποία εισηγείται προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η άδεια 
υπογράφεται από το ∆ήµαρχο. Στην άδεια περιγράφεται λεπτοµερώς ο χώρος που 
παραχωρείται (συγκεκριµένη θέση), το είδος και η διάρκεια της χρήσης και προσδιορίζεται 
το ύψος του ετήσιου τέλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου. 

3. Προϋπόθεση χορήγησης της άδειας  αποτελεί  η καταβολή του ετήσιου τέλους, το οποίο 
καταβάλλεται ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης της θέσης στάθµευσης.  

4. Σε κάθε θέση στάθµευσης τοποθετείται ανάλογη σήµανση µε πινακίδα, στην οποία θα 
αναγράφεται και ο αριθµός της αδείας, της οποίας η δαπάνη κατασκευής και τοποθέτησης 
βαρύνει αποκλειστικά την  υπηρεσία που θα κάνουν χρήση του χώρου στάθµευσης. 

5. Οι θέσεις που παραχωρούνται για στάθµευσης χρηµαταποστολών υπάγονται στις σχετικές 
διατάξεις του Κ.Ο.Κ. περί απαγόρευσης στάθµευσης οχηµάτων στις συγκεκριµένες θέσεις. 

6. ∆εν απαιτείται κατοχή άδειας χρήσης χώρου θέσης στάθµευσης για τις ανάγκες των 
οχηµάτων της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής,του Ε.Κ.Α.Β. και των ιδιωτικών ασθενοφόρων. 

 

Άρθρο 20ο  Υπαίθρια διαφήµιση 

1. ∆εν επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήµιση5 σε όλους του κοινόχρηστους χώρους και στις 
προσόψεις των δηµοσίων και δηµοτικών ή ιδιωτικών κτηρίων καθώς και στους ιδιωτικούς 
χώρους - υπό τους περιορισµούς του Νόµου - πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο 
αρθ. 3 του Ν. 2946/016. και εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από άλλη ειδικότερη διάταξη.  

2. Επιτρέπεται µόνο σε χώρους  που καθορίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε απόφαση του, που 
εκδίδεται υποχρεωτικά τρεις τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του ηµερολογιακού 

                                                           
5
 Υπαίθρια διαφήμιση  θεωρείται η δημόσια προβολή με κάθε τρόπο και μέσο μηνυμάτων κάθε μορφής για τη διαφήμιση εμπορικών και 

επαγγελματικών σκοπών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων (α) με  έντυπες ή χειρόγραφες ή φωτεινές ή φωτιζόμενες, ηλεκτρονικές ή 

άλλες διαφημίσεις  σε κοινόχρηστους, δημοτικούς, ιδιωτικά κτήρια και οικόπεδα β) από τον αέρα με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο γ) σε 

στέγαστρα κτιρίων ή στάσεων αναμονής επιβατών  συγκοινωνιών κλπ  (από Ν.2946/01). 
6
Δεν επιτρέπεται υπαίθρια διαφήμιση σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, κτήρια δημοσίων υπηρεσιών, κοιμητήρια, επιφάνειες τεχνικών 

έργων φορέων του δημοσίου τομέα, στύλους και υποσταθμούς  εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, 

πινακίδες οδικής σήμανσης,  φωτεινόμενους σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας, Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό, αεροπανό ή όμοιων 

αντικειμένων  για οποιοδήποτε λόγο σε οδούς πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτηρίων και στους 

ακάλυπτους χώρους καθώς και επί της ρυμοτομικής γραμμής όταν υπάρχει πρασιά.  Δεν επιτρέπονται  η τοποθέτηση ενδεικτικών 

πινακίδων που προσδιορίζουν τη θέση ή τη διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστημάτων με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις  παροχής 

υπηρεσιών άμεσης ανάγκης (φαρμακεία, κέντρα υγείας, νοσοκομεία κ.λ.π)  που επιτρέπεται μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται η προβολή εντύπων  χειρόγραφων, φωτεινών ή φωτιζόμενων και ηλεκτρικών ή άλλων διαφημίσεων πέρα  

από το ιδεατό στερεό  του οικοπέδου και πάνω στην οροφή του κτιρίου. Εξαιρέσεις επιτρέπονται μετά από κοινή  απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού που δημοσιεύεται σε 

ΦΕΚ (από Ν.2946/01). 
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έτους  µε ισχύ  τα τρία επόµενα έτη.  Στην ίδια απόφαση καθορίζονται για κάθε κατηγορία 
τα αναλογούντα  τέλη. 

Β’ ΜΕΡΟΣ  

ΣΤ’  ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 

Άρθρο 21ο : Καθορισµός παραχωρούµενων θέσεων για εγκατάσταση και 
εκµετάλλευση περιπτέρων 

1. Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Αστυνοµίας, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των 
χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων.  

2. Για τον καθορισµό των θέσεων λαµβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που 
αφορούν την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των 
δασικών περιοχών, των ιστορικών τόπων, της δηµόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και 
λειτουργική φυσιογνωµία του αστικού περιβάλλοντος και εν γένει προστασία της κοινής 
χρήσης. 

3. Όλες οι θέσεις των περιπτέρων τοπογραφούνται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου. 

4. Οι θέσεις λειτουργίας των ήδη υφιστάµενων διοικητικών αδειών περιπτέρων δεν 
υπόκεινται σε νέο καθορισµό µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρά µόνο µετά 
την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

5. Η αξία του χώρου που καταλαµβάνει η βάση του περιπτέρου είναι συνάρτηση της 
εµπορικότητας της θέσης. 

6. Το τέλος του χώρου που καταλαµβάνουν τα περίπτερα που ήδη λειτουργούν πριν από το 
Ν. 4093/2012, καθορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αρχίζει να καταβάλλεται στο 
∆ήµο από 01/01/2016 από το πρόσωπο  στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια 
εγκατάστασης και εκµετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο έχει µεταβιβαστεί λόγω 
κληρονοµιάς της, πριν από το Ν.4093/2012. 

7. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί  πριν το Ν.4093/2012 άδειες εκµετάλλευσης δεν θίγονται και 
διατηρούνται από τους νυν δικαιούχους ή τους διαδόχους τους. Οι άδειες αυτές εφεξής, 
δεν µπορούν να µεταβιβαστούν ούτε µε βάση  το Ν.1044/1971 (όπως τροποποιήθηκε µε 
το Ν. 3852/2010  και το Ν. 3919/2011 ), ούτε µε βάση την  κληρονοµική διαδοχή. 

 

Άρθρο 22ο   ∆ιαδικασία  παραχώρησης  Θέσεων Λειτουργίας Περιπτέρων 

1. Στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας υπάρχουν δέκα πέντε (15) θέσεις για τη λειτουργία περιπτέρων  

2. Οι άδειες εκµετάλλευσης περιπτέρων και οι άδειες λιανικής πώλησης καπνοβιοµηχανικών 
προϊόντων, χορηγούνται από το ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας.   

3. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία  δεν  υπάρχει  περιορισµός  στα πρόσωπα  
δικαιούνται να εκµεταλλεύονται τα περίπτερα. Όµως,  ο Νόµος ορίζει ότι,  το  30% των 
θέσεων περιπτέρων χορηγείται σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και πολύτεκνους, 
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µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 285 
του Ν.3463/2006 περί µη ύπαρξης οφειλών. 

4. Η παραχώρηση περιπτέρου σε ΑµεΑ ή πολύτεκνους γίνεται µε δηµόσια κλήρωση, στην 
οποία µπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των Ενώσεών τους, και η παραχώρηση των 
λοιπών θέσεων γίνεται µε δηµοπρασία εντός 3µήνου από το χαρακτηρισµό του 
περιπτέρου ως κενωθέντος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί δηµοπρασιών των 
δήµων.  

5. Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης θέσης εκµετάλλευσης περιπτέρου γίνεται συµφωνητικό 
το οποίο υπογράφεται από το ∆ήµαρχο και τον αναδειχθέντα από την κλήρωση ΑµεΑ ή 
πολύτεκνο ως δικαιούχο ή από τον πλειοδοτήσαντα ενδιαφερόµενο. 

Στο συµφωνητικό αναγράφονται υποχρεωτικά: 

• το όνοµα του οποίου έχει γίνει η παραχώρηση. 

• η διάρκεια της παραχώρησης. 

• οι όροι της παραχώρησης 

• οι υποχρεώσεις του ενδιαφεροµένου 

• οι λόγοι/περιπτώσεις ανάκλησης της παραχώρησης 

• το ύψος του µισθώµατος 

• η ηµεροµηνία καταβολής του µισθώµατος 

4. Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώµατος όλων των θέσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 
10 έτη, ενώ, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, το δικαίωµα µεταβιβάζεται 
αυτοδικαίως στη σύζυγο ή στα ενήλικα τέκνα του εφόσον το επιθυµούν και το δηλώσουν 
στο ∆ήµο, µέχρι τη λήξη της 10ετίας για την οποία παραχωρήθηκε, οπότε η θέση του 
περιπτέρου περιέρχεται και πάλι στο ∆ήµο για περαιτέρω παραχώρηση.  

5.5.5.5. Ορίζεται ρητά η υποχρέωση κατάθεσης εγγύησης αποκλειστικά για την τήρηση των 
διατάξεων περί χωροθέτησης του περιπτέρου, η απαγόρευση περαιτέρω παραχώρησης του 
δικαιώµατος σε τρίτους, καθώς και η εφαρµογή των διατάξεων του αρ. 3 του Ν.1080/80, 
σε περίπτωση παραχώρησης χώρου, πέραν αυτού που καταλαµβάνει η θέση του 
περιπτέρου. 

 

Άρθρο 23ο : Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων  

1. ∆εν επιτρέπεται η χρήση ή κατάληψη κοινοχρήστων χώρων πρασίνου καθώς και του 
οδοστρώµατος.  

2. ∆εν επιτρέπεται να εµποδίζεται η προβολή και ανάδειξη των µνηµείων της πόλης ή 
σηµείων µε εξαιρετική σηµασία.  

3. Στα πεζοδρόµια όπου υπάρχουν τοποθετηµένα περίπτερα πρέπει να εξασφαλίζεται 
ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50 µέτρο, σε όλο 
το µήκος της εµπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, 
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καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία ο µέγιστος δυνατός ελεύθερος χώρος, από το 
πλάτος του πεζοδροµίου.  

4. ∆εν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο 
πέριξ του περιπτέρου (υποστυλώµατα, δάπεδα, καθίσµατα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.) . 

5. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων, επί του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου, 
πρέπει να µη δηµιουργεί προβλήµατα στην κίνηση των πεζών. Πριν από την έκδοση 
της άδειας, η συνολική παρέµβαση εγκρίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου,   
στις οποίες πρέπει να υποβληθεί το σχέδιο  της παρέµβασης, στο οποίο φαίνεται ο υπό 
κατάληψη χώρος µε τα λειτουργικά του στοιχεία. Οποιαδήποτε µεταβολή της διάταξης 
των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών και την ανανέωση της 
χορηγηθείσας άδειας.  

6. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφηµιστικών στοιχείων 
στον κοινόχρηστο χώρο καθώς και τηλεοράσεων. Εξαίρεση αποτελούν οι διαφηµίσεις 
που προβλέπονται βάσει της ΚΥΑ 52138/03 (Ν. 2946/2001 «Περί Υπαίθριας 
∆ιαφήµισης».  

7. ∆εν επιτρέπεται η χρήση τελάρων ή συναφών αντικειµένων για την τοποθέτηση των 
προς πώληση ειδών (εφηµερίδων, περιοδικών κ.λ.π.).  

8. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεµοφρακτών (νάιλον) µόνο κατά τις ηµέρες που 
υπάρχει βροχόπτωση ή χαµηλή θερµοκρασία (<12-14oC) για την προστασία των 
εµπορευµάτων και του συνόλου των περιπτέρων και προπάντων µέσα στις επιτρεπτές 
διαστάσεις του περιπτέρου.  

9. Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του περιπτέρου.  

Άρθρο 24ο :  Τύπος- ∆ιαστάσεις περιπτέρου  

1. Ο τύπος και οι διαστάσεις του κουβουκλίου των περιπτέρων καθορίζονται ως εξής: 

2. α. Το µέγιστο µήκος και µέγιστο πλάτος 1,70µ Χ 1,50µ. Οι διαστάσεις αυτές συνεχίζονται 
από τη βάση του περιπτέρου µέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τοµή αυτού.  

3. β. Το µέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 2,60µ. και συγκεκριµένα: Το 
ύψος της βάσης του περιπτέρου (από µπετόν) 0,10µ.    Το ύψος από τη βάση µέχρι τις 
θυρίδες 0,90µ.  Το ύψος από τη βάση  των θυρίδων µέχρι τη στέγη 1,40µ και το ύψος  
κωνικής στέγης 0,20µ.  

4. Κατά συνέπεια οι επιτρεπόµενες διαστάσεις του κουβουκλίου του περιπτέρου στην βάση 
του, θα είναι 1,70µ.Χ 1,50µ. = 2,55 τ.µ. Οποιαδήποτε παραπάνω διάσταση του σώµατος 
του περιπτέρου, λογίζεται ως αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου και κατασκευή. 

5. Ράφια τα οποία εξέχουν πέραν των διαστάσεων που καθορίσθηκαν (1,70µ Χ1,50µ.) 
απαγορεύονται.  

6. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος (τέντας) µε στήριξη µόνο επάνω στα 
περίπτερα, χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα. Κάθε στήριγµα δύναται να προεξέχει, το πολύ 
κατά 1,50µ. σε οριζόντια προβολή από το σώµα του περιπτέρου και 0,50µ. εσώτερα του 
άκρου του πεζοδροµίου.  
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7. Στις εµπρόσθιες και πλάγιες παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται τρεις (3) συνολικά 
θυρίδες για τις συναλλαγές µε το κοινό, και πίσω από την πλευρά της οδού 
κατασκευάζεται η θύρα του περιπτέρου.  

8. Το περίπτερο πρέπει να προστατεύεται µε ρολά τα οποία κατασκευάζονται στις διαστάσεις 
που ορίζονται από τον παρόντα Κανονισµό.  

9. Τα περίπτερα πρέπει να είναι ελαιοχρωµατισµένα εξωτερικά, µε χρώµα µπεζ ανοικτό ή 
πράσινο κυπαρισσί. 

10.Η κατασκευή οποιουδήποτε άλλου τύπου περιπτέρου απαγορεύεται.  

 

Άρθρο 25ο   Ειδικές περιπτώσεις κατασκευής  

1. Κατ' εξαίρεση µπορεί µε την απόφαση χορήγησης της αδείας εκµετάλλευσης του 
περιπτέρου, να επιτραπεί η κατασκευή περιπτέρου διαφορετικού τύπου και διαστάσεων, 
εφόσον επιβάλλεται για λόγους κυκλοφορίας ή αισθητικής, σύµφωνα µε το  Νόµο. 

2. Είναι δυνατή η εγκατάσταση σε περίπτερα, φωτοβολταϊκών συστηµάτων, κατάλληλου 
µεγέθους αποκλειστικά για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών. Σε αυτήν 
την περίπτωση, ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές επεµβάσεις 
για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάµενων περιπτέρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα 
κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια και του συνοδευτικού εξοπλισµού εντός του 
περιπτέρου, καθώς και η σχετική σήµανση ως «ηλιακό περίπτερο», καθορίζονται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων.  

 

Άρθρο 26ο : Όροι παραχώρησης επιπλέον  κοινόχρηστου χώρου  

1. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί επί πλέον κοινόχρηστος χώρος, πέραν αυτού που 
καταλαµβάνει το σώµα του περιπτέρου, ο οποίος θα προορίζεται για την τοποθέτηση 
ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων. Ο 
χώρος αυτός εφάπτεται της έκτασης που καταλαµβάνει το σώµα του περιπτέρου. Οι 
διάδροµοι που πιθανόν δηµιουργούνται ενδιάµεσα και χρησιµοποιούνται για την 
εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη 
κοινόχρηστου χώρου.  

2. Ο µέγιστος παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος είναι 4,14 τ.µ. για κάθε περίπτερο µε την 
προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η οµαλή διέλευση πεζών και εφαρµόζονται όλες οι 
αναφερόµενες στον παρόντα κανονισµό διατάξεις. Σε περίπτωση που οι τοπικές συνθήκες το 
επιτρέπουν είναι δυνατή η παραχώρηση επιπρόσθετου κοινοχρήστου χώρου µέχρι των 
12τ.µ., µετά από έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και µε την προϋπόθεση καταβολής 
γι’ αυτόν του ανάλογου τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου περιπτέρων.  

3. Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδοµηχανών πλησίον των περιπτέρων εξετάζεται κατά 
περίπτωση και εκδίδεται άδεια από την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µε την προϋπόθεση ότι 
δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητά και η αισθητική του κοινόχρηστου χώρου. Η διάταξη 
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των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα στην κίνηση των πεζών.  

4. Η χρήση του παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου προϋποθέτει την έκδοση άδειας, 
ετήσιας διάρκειας. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Τµήµα Προσόδων και ∆ηµοτικής 
Περιουσίας. Η αίτηση υποβάλλεται στο τέλος του έτους για το επόµενο έτος ή στις αρχές 
του νέου έτους. Ο ενδιαφερόµενος µεταξύ άλλων, θα πρέπει απαραίτητα να καταθέτει 
σχεδιάγραµµα κάτοψης του προς χρήση χώρου, εγκεκριµένο από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου, στο οποίο θα εµφανίζεται η ακριβής διάταξη των αντικειµένων που 
πρόκειται να τοποθετηθούν (οικίσκος, ψυγεία, σταντ κ.λ.π.) καθώς και ο απαραίτητος 
διάδροµος διέλευσης πεζών. Σε περίπτωση που έχει καταθέσει σχεδιάγραµµα µε αίτηση 
προηγούµενου έτους, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραµµένη και 
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί µη µεταβολής στη διάταξη των αντικειµένων 
του κατατεθέντος σχεδιαγράµµατος. Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα χορηγείται 
από το παραπάνω αρµόδιο Τµήµα µετά µε τη καταβολή του αναλογούντος τέλους. Ο 
παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος θα οριοθετείται – διαγραµµίζεται µε κίτρινη γραµµή, 
µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ώστε να καθίσταται ευχερής η 
διενέργεια των σχετικών ελέγχων. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου 
χώρου θα επιβάλλονται τα πρόστιµα και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την 
ισχύουσα Νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 27ο  Μέγιστος αριθµός ψυγείων και σταντ ανά περίπτερο  

1. Ο µέγιστος αριθµός των ψυγείων που θα τοποθετούνται έξω από τα περίπτερα καθώς και 
η διάταξή τους καθορίζονται ως εξής: 

(α) Ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών µέγιστων διαστάσεων 1,35µ. Χ 0,60µ.  δηλαδή κατάληψη 
κοινοχρήστου χώρου 0,81τ.µ.  

(β) Ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών διαστάσεων 0,70µ. Χ 0,60µ., δηλαδή  κατάληψη 
παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου 0,42 τ.µ. ή εναλλακτικά τρία (3) ψυγεία µε µέγιστες 
διαστάσεις κάθε ψυγείου 0,70µ. Χ 0,60µ., δηλαδή συνολική κατάληψη για την τοποθέτηση 
ψυγείων αναψυκτικών 1,23 τµ  στην περίπτωση των  δύο  και 1,26 τµ στην περίπτωση των 
τριών ψυγείων.  

(γ) Ένα ψυγείο παγωτών µέγιστων διαστάσεων 1,35µ. Χ 0,60µ., δηλαδή κατάληψη 
παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου 0,81 τ.µ.                            
∆ίδεται η δυνατότητα τοποθέτησης ενός σταντ πώλησης εντύπων διαστάσεων 1,00 µ. Χ 0,30 
µ., ήτοι κατάληψη 0,30 τ.µ.  Η συνολική κατάληψη των ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών και 
σταντ πώλησης εντύπων είναι 2,34 έως 2,37 τ.µ.  
Ο υπόλοιπος αδιάθετος χώρος προορίζεται για τη δηµιουργία διαδρόµων για την εξυπηρέτηση 
των πελατών του περιπτέρου. 

2. Η τοποθέτηση των στοιχείων (ψυγείων και σταντ) στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο 
χώρο πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή 
χρησιµότητα του. 

3. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των στοιχείων στον παραχωρούµενο 
κοινόχρηστο χώρο µε έναν από τους παραπάνω προτεινόµενους τρόπους, δύναται να 
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εξετάζεται η περίπτωση τοποθέτησής τους µε διαφορετικό τρόπο µη εξαιρουµένων κατά 
τα λοιπά των όλων των αναφερόµενων όρων στον παρόντα κανονισµό. 

4. Στις περιπτώσεις περιπτέρων που βρίσκονται µπροστά από τις προσόψεις καταστηµάτων ή 
γενικότερα εµποδίζουν λόγω της  διάταξης των ψυγείων τους την θέαση  προς τους 
υπόλοιπους χώρους, η διάταξη των ψυγείων πρέπει  είναι τέτοια ώστε το µέγιστο πλάτος 
τους να µην υπερβαίνει τα 3,30µ. . Αυτό σηµαίνει ότι είναι δυνατό να τοποθετούν: 

(α) Ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών µέγιστων διαστάσεων 1,35µ. Χ 0,60µ., δηλαδή κατάληψη 
παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου 0,81 τ.µ., ή εναλλακτικά δύο (2) ψυγεία,  µε µέγιστες 
διαστάσεις κάθε ψυγείου        0,70µ. Χ 0,60µ., δηλαδή συνολική κατάληψη για την 
τοποθέτηση ψυγείων αναψυκτικών 0,81 έως 0,84τ.µ.  

(β) Ένα (1) ψυγείο παγωτών µέγιστων διαστάσεων 1,35µ. Χ 0,60µ. δηλαδή  κατάληψη 
παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου 0,81 τ.µ., εφαπτόµενο στο σώµα του περιπτέρου. 

(γ) Επίσης δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης ενός σταντ πώλησης εντύπων διαστάσεων 
1,00µ. Χ 0,30µ. ήτοι κατάληψη 0,30 τ.µ. 

Αυτό σηµαίνει πως η συνολική χρήση (κατάληψη) των ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών και 
σταντ πώλησης εντύπων επιτρέπεται να είναι 1,92 έως 1,95τ.µ. ενώ ο µέγιστος 
παραχωρούµενος χώρος γι’ αυτές τις περιπτώσεις είναι 3,18 τ.µ.. Κατά συνέπεια, ο υπόλοιπος 
αδιάθετος χώρος (1,23-1,26 τ.µ.) προορίζεται για την δηµιουργία διαδρόµων για την 
εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου και λογίζεται ως χρήση παραχωρούµενου 
κοινόχρηστου. 

 

Άρθρο 28ο  Επιτρεπόµενα πωλούµενα είδη 

Τα επιτρεπόµενα πωλούµενα είδη καθορίζονται σύµφωνα µε την παρ.2 του αρ.15 του 
Ν.∆.1044/71 όπως ισχύει κάθε φορά. Για την πώληση ειδών τροφίµων και ποτών  απαιτείται η 
κατά νόµο ειδικότερη άδεια από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Υγείας σύµφωνα µε το Ν.4093/2012 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014. Απαγορεύεται η πώληση ειδών πέραν 
αυτών.  

 

Άρθρο 29ο : Ωράριο λειτουργίας 

Όλα τα περίπτερα πρέπει να λειτουργούν ανελλιπώς τις καθηµερινές και επιτρέπεται να 
λειτουργούν Κυριακές και ηµέρες αργίας σύµφωνα µε το Ν.1044/71 αρθ.12 παρ.3 και την παρ.2 
του αρθ.46 του Ν.2224/1994. 

 

Άρθρο 30ο :Μετατόπιση θέσεως περιπτέρου 

Μετατόπιση περιπτέρου γίνεται: 

(α) Αυτεπάγγελτα, µετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εάν συντρέχει κάποια από 
τις αιτίες που προβλέπει το άρθρ.5 του Ν.1043/1980, όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε 
τον Ν.3648/2008 και συγκεκριµένα για λόγους εκτέλεσης ∆ηµοσίων Κοινοτικών Έργων είτε για 
λόγους ασφαλούς κυκλοφορίας ή εξωραϊσµού του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε 
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κάθε περίπτωση η υποχρεωτική ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόµια, η διέλευση οχηµάτων 
πρώτης ανάγκης σε πεζόδροµους και η ασφάλεια της διερχόµενης οδικής κυκλοφορίας. 

Ο δικαιούχος ενηµερώνεται από την Υπηρεσία για την ανάγκη µετατόπισης του περιπτέρου στις 
παραπάνω περιπτώσεις και καλείται να υποβάλει εντός καθοριζοµένης προθεσµίας εναλλακτικές 
προτάσεις για τη νέα θέση στην οποία επιθυµεί να µετατοπιστεί το περίπτερο, οι οποίες θα 
ελεγχθούν από την Υπηρεσία ως προς την καταλληλότητά τους και ιδίως ως προς την τήρηση 
των νοµίµων προδιαγραφών για την ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόµια, για τη διέλευση 
οχηµάτων πρώτης ανάγκης σε πεζόδροµους και για την ασφάλεια της διερχόµενης οδικής 
κυκλοφορίας. Για την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως προς τη νέα θέση 
του υπό µετατόπιση περιπτέρου, λαµβάνεται υπόψη η εγγύτητα στην παλαιά θέση, η 
αποδοτικότητα της νέας θέσης και ο αριθµός γειτνιαζόντων περιπτέρων (αρ. 9 Ν.1043/1980). Οι 
δαπάνες µετατόπισης βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται η µετατόπιση σύµφωνα µε 
το αρ.6 του Ν. 3648/2008. 

β) Μετά από την υποβολή σχετικού αιτήµατος µετατόπισης από το δικαιούχο του περιπτέρου, 
λόγω άγονης θέσης. Οµοίως στην περίπτωση αυτή, ο αιτών υποβάλλει εναλλακτικές προτάσεις 
για τη µετατόπιση του περιπτέρου σε νέα θέση, οι οποίες θα ελεγχθούν µε βάση τα 
προαναφερθέντα κριτήρια. Οι δαπάνες µετατόπισης βαρύνουν τον δικαιούχο.  

Εάν εντός τρίµηνης προθεσµίας που ορίζεται για την αυτεπάγγελτη µετατόπιση στη σχετική 
απόφαση ∆ηµάρχου, αυτή δεν πραγµατοποιηθεί, το περίπτερο θα κατεδαφίζεται κατά την 
διαδικασία περί αυθαιρέτων κτισµάτων. 

 

Άρθρο 31ο  Υποχρεώσεις υπεύθυνων λειτουργίας περιπτέρων 

1. Τα περίπτερα υπάρχουν στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας για να εξυπηρετείται η τοπική κοινωνία 
και οι επισκέπτες. Εποµένως, έχουν υποχρέωση να λειτουργούν τουλάχιστον τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες. Περίπτερο το οποίο παραµένει κλειστό συνεχώς επί 3µηνο ή πάνω από 
έξι (6) µήνες το χρόνο, ανακαλείται η παραχώρηση της θέσης και η θέση λειτουργίας του 
περιπτέρου παραχωρείται σε άλλο άτοµο, µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες Σ’ αυτή την 
περίπτωση, το άτοµο στο οποίο είχε παραχωρηθεί η θέση λειτουργίας του περιπτέρου δεν 
µπορεί να µετάσχει στις διαδικασίες παραχώρησης θέσεων περιπτέρων πριν παρέλθει 2ετία 
από την ανάκληση της παραχώρησης.  

2. Το άτοµο στο οποίο έχει γίνει η παραχώρηση του περιπτέρου είναι υποχρεωµένο να 
λειτουργεί το περίπτερο αυτοπροσώπως. Η επι-νοικίαση σε τρίτο πρόσωπο απαγορεύεται 
εκτός εάν επιτρέπεται για λόγους υγείας ή γήρατος. 

 

Άρθρο 32ο Τήρηση και εφαρµογή 

Για την τήρηση και εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού αρµόδιοι είναι: 

α) Το αρµόδιο Αστυνοµικό Τµήµα. 

β) Η ∆ηµοτική Αρχή µε τις υπηρεσίες και τους αρµόδιους υπαλλήλους και συγκεκριµένα το τµήµα 
Προσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας, η Επιτροπή Ελέγχου και η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών . 
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Ο έλεγχος για την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 
σχετικά µε τους παραχωρούµενους χώρους για την εγκατάσταση περιπτέρων και τους 
υπεύθυνους των περιπτέρων επιβάλλοντας τα από το νόµο προβλεπόµενα πρόστιµα σ’ αυτούς για 
κάθε παράβαση. 

 

Άρθρο 33ο Μεταβατικές διατάξεις 

 Τα περίπτερα που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισµού, 
υπόκεινται γενικά στους όρους του, οι δε φορείς εκµετάλλευσής τους οφείλουν να 
προσαρµόσουν τις  εγκαταστάσεις στους ανωτέρω όρους.  

 Όσον αφορά το µέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου κατά τον πρώτο χρόνο της 
εφαρµογής του Κανονισµού, ήτοι το έτος 2016, η προθεσµία υποβολής της αίτησης δύναται να 
µετατεθεί έως και ένα χρόνο δεδοµένων των υφιστάµενων  οικονοµικών συνθηκών από την 
ψήφιση του Κανονισµού από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Μέσα στο διάστηµα αυτό θα πρέπει οι δικαιούχοι των αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων ή οι 
ενοικιαστές να εναρµονιστούν µε τις προδιαγραφές και τους κανόνες που θέτει ο συγκεκριµένος 
Κανονισµός. 

Για τα επόµενα έτη θα ισχύουν όλα τα οριζόµενα στον παρόντα κανονισµό άρθρα. 

Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό ισχύουν όσα προβλέπονται από τους 
ισχύοντες νόµους και διατάξεις. 

Οποιαδήποτε παλαιότερη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου παύει να ισχύει. 

 

ΣΤ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 33ο Κυρώσεις 

Οι παραβάσεις που αφορούν σε θέµατα κίνησης και στάθµευσης  ορίζονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κ.Ο.Κ.  

Οι παραβάσεις που αφορούν σε θέµατα επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης οικοδοµών 
ορίζονται σύµφωνα  µε τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ  και του Κτηριοδοµικού Κανονισµού.  

Οι παραβάσεις που αφορούν σε καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων προσδιορίζονται από τον 
συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 13 του Β.∆. 24-9/20-10-1958, του άρθρου 3 του Ν. 
1080/80, σε συνδυασµό µε την κατά περίπτωση παράβαση των ειδικότερων διατάξεων του 
Νόµου, Υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων ∆ηµοτικών Συµβουλίων, Αποφάσεων ∆ηµάρχου και 
λοιπών αρµόδιων οργάνων για την παράβαση των όρων κάθε διοικητικής πράξης που αφορά στη 
χρήση κοινόχρηστων χώρων, την υπέρβασή τους κλπ. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 Αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της την ανάγκη λήψης της απόφασης 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Την έγκριση του σχεδίου κανονισµού διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων και την παραποµπή 
του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για ψήφιση» 
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Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήµαρχος, κ. Ντάβιος 
Θεµιστοκλής, έκανε τις εξής επισηµάνσεις: 
« Στις 23 Αυγούστου 2016 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και συζήτησε τον Κανονισµό 
∆ιαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων και Περιπτέρων µε τις παρατηρήσεις που είχαν γίνει έως τότε 
και αποφάσισε το σχέδιο που εισηγούµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
∆υο µέρες µετά, στις 25 Αυγούστου η Ένωση Περιπτερούχων µας έστειλε έγγραφα τις 
παρατηρήσεις της για το σκέλος του Κανονισµού που αφορά στα περίπτερα. Οι περισσότερες 
αφορούν διατυπώσεις ή προτάσεις αλλαγών όρων, που δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτές γιατί 
οι συγκεκριµένοι όροι τίθενται από το Νόµο. Σε δύο όµως περιπτώσεις πρέπει να γίνουν αλλαγές 
τις οποίες προτείνω: 
 
Α) Η παράγραφος 7 του άρθρου 21 πρέπει να αλλάξει µε βάση τα οριζόµενα στον νεότερο 
Νόµο 4257/2014  άρθρο 76 που προβλέπει πότε και µε ποιους όρους τα περίπτερα 
κληρονοµούνται. 
 
Β) Το άρθρο 29 µπορεί να απαλειφθεί γιατί όντως δεν έχει νόηµα να τίθεται θέµα ωραρίου 
λειτουργίας για τα περίπτερα». 

 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθµ. 38/2016 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  καθώς και τις επισηµάνσεις του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής- Αντιδηµάρχου, κ. Ντάβιου Θεµιστοκλή 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την έγκριση του σχεδίου κανονισµού διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων και περιπτέρων  όπως 
καταγράφετε στην παρούσα απόφαση και τροποποιήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής- Αντιδήµαρχο, κ. Ντάβιο Θεµιστοκλή, ήτοι να γίνουν οι εξής  αλλαγές : 
 
Α) Η παράγραφος 7 του άρθρου 21 να αλλάξει µε βάση τα οριζόµενα στον νεότερο Νόµο 
4257/2014  άρθρο 76 που προβλέπει πότε και µε ποιους όρους τα περίπτερα κληρονοµούνται. 
 
Β) Το άρθρο 29 να απαλειφθεί γιατί όντως δεν έχει νόηµα να τίθεται θέµα ωραρίου 
λειτουργίας για τα περίπτερα». 
 
 
 
 

 
 

Απόσπασµα από τα πρακτικά 
Αγία Βαρβάρα  1-9-2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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