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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 4
ης

/ 24-4-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 8
ο
:  Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγιάς.  

 

Στην Αγιά, σήμερα 24 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 3467/20-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Μάρκου Σωτήριος 

14. Μασούρας Γεώργιος
1
 15. Μπάτσικας Βασίλειος 

16. Μπεϊνάς Αντώνιος 17. Λέτσιος Βασίλειος 

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Ριζούλης Στέφανος 

20. Σκαρκάλης Χρήστος 21. Σμυρλής Βασίλειος 

22. Σουλιώτης Θεόδωρος 23. Τσιώνης Αστέριος 

24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
2
 25. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

Απόντες 

26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 27. Σιμούλης Θωμάς 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), 

Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς) και 

Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας). 

 

                                                 
1
 Απουσίαζε στην ψήφιση του θέματος. 

2
 Απουσίαζε στη συζήτηση και την ψήφιση του θέματος. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αγιάς κ. Βασίλειος 

Χάμος και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 8
ο
:  Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγιάς.  

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Βασίλειος Λέτσιος, 

που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής:  

«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: δ) Καθορίζουν τους όρους και 

τις προϋποθέσεις: …………… δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών 

χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων………………. 

2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από την έναρξη της 

δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου. 

Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο  η 

δημαρχιακή επιτροπή. 

Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος ή  οικισμού, η 

δημαρχιακή επιτροπή διαμορφώνει την εισήγησή της, μετά από γνώμη του οικείου  τοπικού συμβουλίου. 

Για τη διαμόρφωση της εισήγησης, η δημαρχιακή επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις 

προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών  της περιφέρειας του 

Δήμου, με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν  ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για 

την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων. 

3. Με τις κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 μπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις,  για τις οποίες 

επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και πρόστιμα, ορίζοντας το ύψος του  προστίμου και τη διαδικασία επιβολής  

τους.  

4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό τους, στο δημοτικό 

ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη  διαδικασία που προβλέπεται από το 

άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή  εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές 

παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο  του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός 

στο κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να  

καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Κοινότητας. 

Επιπλέον, το δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν  ευρύτερη 

δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης,  εκδίδοντας ειδικούς 

οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων  και χρησιμοποιεί, για τον ίδιο 

σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.» 

 

Σύμφωνα δε με την παρ. 1, περιπτ. Β.ν του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων 

των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. εισηγείται πλέον η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αγιάς με την με αριθμό 14/2015 απόφασή της εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη 

κανονιστικής απόφασης σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αγιάς, 

επισυνάπτοντας το σχετικό σχέδιο του Κανονισμού προς ψήφιση.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να εγκρίνετε τον Κανονισμό Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου 

Αγιάς που σας έχει δοθεί με την ημερήσια διάταξη». 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. 

Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Στο γενικό πνεύμα του Κανονισμού είμαστε σύμφωνοι. Εκεί 

που διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας ή τις αντιρρήσεις μας είναι το κατά πόσο θα υπάρχει και η θέληση να 

εφαρμοσθεί. Άλλωστε αυτός ο Κανονισμός δεν είναι κάτι καινούργιο, υπήρχε και πριν, αλλά εκεί που έπασχε ο 

Δήμος ήταν στην εφαρμογή του. Και αυτό γιατί έλειπε η πολιτική βούληση και φυσικά γιατί υπάρχει και 

πρόβλημα υποδομής. Οι Δήμοι δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό για να στελεχώσουν και τις Υπηρεσίες 

τους. Θα ψηφίσουμε τον Κανονισμό, αλλά έχουμε την επιφύλαξη ότι θα είναι πάλι μια από τα ίδια». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Βασίλειου Λέτσιου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1Bv του Ν.3852/2010, 

- τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, 

- τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1080/1980, 

- την υπ’ αριθμ.  14/2015 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  

- την τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς» κ. Κασίδα Ιωάννη, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  
(με την απόλυτη  πλειοψηφία των μελών του) 

 
Α. Εγκρίνει τον Κανονισμό Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αγιάς, που έχει ως εξής: 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού 

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για την χρήση των 

πεζοδρομίων των οδών, των πλατειών, των πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα 

δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών των χώρων. Αφορά 

δε την προσωρινή ή πλέον μακροχρόνια χρήση ή κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων σε όλη την έκταση 

του Δήμου. 

 

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι: 
- Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Αγιάς. 

- Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και της λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. 

- Η διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα πλατειών, πεζοδρόμων και πεζοδρομίων και η 

ισορροπημένη οικονομική εκμετάλλευση τους από τον Δήμο. 

- Η  ασφάλεια, προστασία και άνεση της κίνησης των πεζών, χωρίς εμπόδια σε όλη την επιφάνειά των 

κοινοχρήστων χώρων καθώς και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες. 

- Η ενδυνάμωση της εμπορικής κίνησης με την οργανωμένη παρουσίαση των κοινόχρηστων χώρων. 

 

Άρθρο 2: Νομικό Πλαίσιο 

Ο παρόν Κανονισμός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου και 

εκδίδεται βάσει των διατάξεων : των σχετικών διατάξεων του ν. 3852/2010 και.  

 Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄87/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπου τυγχάνει εφαρμογής  

 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) Δ.Κ.Κ. και ειδικότερα των αρ. 75 περί «άσκησης 

αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων» και αρ. 79 « Κανονιστικές Αποφάσεις»  

 Του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείμενων νόμου των ισχυουσών 

διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».  

 Του 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 
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διατάξεων» και ειδικότερα του αρ. 3 «τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων 

χώρων»  

 Του Ν.1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και ειδικότερα το αρ. 19 περί «Κατασκευές σε 

κοινόχρηστους χώρους».  

 Του Ν.2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» 

και άλλες πολεοδομικές διατάξεις»  

 Της υπ. αριθ. 52716/2001,(Φ.Ε.Κ. Β΄1663/13-12-2001),Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ΑΔΑ: Β4ΡΠΩ9Ω-4Κ25 «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους 

κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια» και ειδικότερα την 

παρ. 2  

 Του Ν. 2696/1999,(Φ.Ε.Κ. Α΄57/23-03-1999), «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και 

ειδικότερα τα αρ. 34 «στάση και στάθμευση», αρ. 47 «Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς» και 

αρ. 48 «Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου»  

 Του Ν. 3542/2007,(Φ.Ε.Κ. Α΄50/02-03-2007), «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας Ν.2696/1999».  

 Του 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»  

 Του Ν. 1828/1989,(Φ.Ε.Κ. Α΄2/03-01-1989), «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες 

διατάξεις» και ειδικότερα του αρ. 25 «τακτικά έσοδα Δήμων και Κοινοτήτων»  

 Του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) «Περί υπαίθριας διαφήμισης, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων»  

 Του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/03.02.2006 τεύχος Α’): Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες 

διατάξεις » και ειδικότερα του αρ. 29 περί δικαιώματα διέλευσης 

 

Άρθρο 3: Ορισμοί 

1. Κοινόχρηστοι χώροι: Όλοι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια τους, οι πλατείες και τα πεζοδρόμια τους, οι 

πεζόδρομοι, οι στοές και το υπέδαφος όλων αυτών, οι αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων και το 

υπέδαφος αυτών, ο δάπεδος χώρος μεταξύ θέσεως των προσόψεων των ισογείων οικοδομών και των 

εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών, αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρόμων και 

χώρων αφεθέντων σε κοινή χρήση και γενικά κάθε δημοτικός ή δημόσιος χώρος ή οικόπεδο, που έχει 

αφεθεί προσωρινά ή μόνιμα σε κοινή χρήση. (Δεν περιλαμβάνονται οι νησίδες σε διασταυρώσεις). 

2. Τέλος: Η χρηματική παροχή ,που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος για 

την χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου, έργου ή υπηρεσίας. Έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα (ΣΤε 

140/89, Δι.Δικ. 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων. 

3. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου: Οι ατομικές διοικητικές πράξεις παραχώρησης χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου σε ιδιώτη, που υπόκεινται σε ανάκληση σύμφωνα µε τις γενικές αρχές του 

Διοικητικού Δικαίου και των Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του 

Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Η χορήγηση άδειας χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου ειδικά για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικά προϋποθέτει την 

νόμιμη λειτουργία αυτών. 

4. Ανάκληση αδείας: Η διοικητική πράξη κύρωσης µε την οποία αίρεται η ισχύς προηγούμενης διοικητικής 

πράξης είτε αναδρομικά είτε για το μέλλον και αποσκοπεί στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις 

ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος κανονισμού. 

5. Αυθαίρετη χρήση: Η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς προηγούμενη άδεια του Δήμου, καθώς και η 

χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της ήδη χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί 

αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε την διάρκεια της 

άδειας . 

6. Εμπορικός εξοπλισμός: Κάθε μορφής λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία (τραπεζοκαθίσματα, 

ομπρέλες, σκίαστρα ,προθήκες, πάγκοι, εμπορεύματα και μηχανήματα), που εξυπηρετούν την πελατεία και 

την λειτουργία των καταστημάτων. 

7. Αστικός εξοπλισμός: Ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου όπως κάδοι απορριμμάτων, κολωνάκια, 

ζώνες πράσινου, κιγκλιδώματα, παγκάκια, φωτιστικά κ.τ.λ.. 

8. Οδικός εξοπλισμός: Ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών και της κυκλοφορίας όπως φανοστάτες, 

πινακίδες σήμανσης, σηματοδότες κ.τ.λ.. 
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9. Πεζοδρόμιο: Το υπερυψωμένο η µε άλλο τρόπο διαχωριζόμενο τμήμα της οδού ,που προορίζεται για 

τους πεζούς. 

10. Πεζόδρομος: Η οδός, που χρησιμοποιείτε αποκλειστικά από πεζούς και για την είσοδο-έξοδο οχημάτων 

προς χώρους στάθμευσης παρόδιων ιδιοκτησιών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και ανεφοδιασμού. 

 

Άρθρο 4 : Αρμοδιότητες 

Εκτός από τον Δήμο Αγιάς, καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει 

άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στον Δήμο Αγιάς ή έχουν παραχωρηθεί σ' αυτόν προς 

εκμετάλλευση.  

Ο δήμαρχος χορηγεί την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, η οποία δεν δύναται να λήγει πέραν του 

ημερολογιακού έτους για τις περιπτώσεις (α) και (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν.1080/1980, 

στην οποία ορίζεται η τοποθεσία και η έκταση του παραχωρούμενου κατά χρήση χώρου, το είδος, η 

διάρκεια της χρήσης και το τέλος χρήσης, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3 

του Ν.1080/1980.  

Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια χρήσης, η αστυνομική αρχή εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών 

από της παραλαβής σχετικού ερωτήματος του Δήμου Αγιάς γνωματεύει εάν υφίστανται λόγοι ασφάλειας 

της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων, επιβάλλοντας την μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας, οπότε αυτή 

δεν χορηγείται. Παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η άδεια χορηγείται και χωρίς γνωμάτευση 

της αστυνομικής αρχής.  

Χορηγηθείσα άδεια χρήσης ανακαλείται υποχρεωτικώς από τον δήμαρχο εντός δεκαημέρου από της 

έγγραφης ειδοποίησης του από την αστυνομική αρχή ότι συντρέχουν λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας 

πεζών ή οχημάτων ή ένεκα ληφθέντων μέτρων από δημόσια ή δημοτική αρχή. Η ανάκληση αυτή 

συνεπάγεται την επιστροφή μόνο του καταβληθέντος ποσού τέλους που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο 

για την οποία ανακλήθηκε η άδεια, καθοριζόμενου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αρμοδιότητα 

για την τήρηση και πιστή εφαρμογή του Κανονισμού ανήκει στην Δημοτική Αρχή δια των αρμοδίων 

υπηρεσιών της. 

1.Το Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας χορηγεί σύμφωνα µε τον νόμο όλες τις απαραίτητες 

άδειες για τη χρήση του χώρου (άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου). 

 2. Ο Δήμαρχος εκδίδει την άδεια χρήσης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου (παρ 11 αρ 3 Ν.1080/80) και την 

ανακαλεί (παρ 7 αρ 3 Ν. 1080/80).  

3. Το Γραφείο εκδόσεως αδειών καταστημάτων, χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες πλην την άδεια 

χρήσης του χώρου. 

4. Η αρμόδια επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, 

ενώ η αρμόδια επιτροπή, αποτελούμε από αιρετούς γνωμοδοτεί για την χορήγηση της άδειας κατάληψης 

του κοινόχρηστου χώρου. 

Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια χρήσεως, η αστυνομική αρχή εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών 

από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του δήμου, γνωματεύει εάν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της 

κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν την μη χορήγηση της αιτουμένης άδειας, οπότε δεν 

χορηγείται αύτη. Εάν παρέλθει  άπρακτη η προθεσμία αύτη, η άδεια χορηγείται και χωρίς γνωμάτευση της 

αστυνομικής αρχής ( άρθρο 13παρ.6 Β∆. 24/9- 20/10/1958 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 

τουΝ.1080/80 ).  

5.Η Τεχνική Υπηρεσία χορηγεί κάθε είδους «σύμφωνη γνώμη» κι εγκρίσεις για τα λειτουργικά ή 

διακοσμητικά στοιχεία, που τοποθετούνται στον κοινόχρηστο χώρο, τον οριοθετεί βάσει της χορηγηθείσας 

άδειας και ελέγχει την εφαρμογή της. 

6. Η ΕΠΖ παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέματα που έχουν σχέση µε την αναδιατύπωση και 

συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, εκτός των θεμάτων που έχουν οικονομικό αντικείμενο (πχ επιβολή 

τελών), για τα οποία την ειδική αρμοδιότητα έχει η Οικονομική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 5 : Γενικές Αρχές 

1. Σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού 

καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.  
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2. Δεν επιτρέπεται σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των 

εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων – 

μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κ.λπ.).  

3. Οι χρήστες των παραχωρημένων χώρων οφείλουν να φροντίζουν με δικά τους μέσα για την καθαριότητα, 

τη συντήρηση και γενικά την καλή κατάστασή τους.  

4. Να μην εμποδίζεται σε καμιά περίπτωση η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της Δημοτικής ή της 

Τοπικής Κοινότητας.  

5. Η παροχέτευση των όμβριων υδάτων από τις ταράτσες και τα μπαλκόνια των οικοδομών θα γίνεται μέσω 

υδρορροών και η έξοδος τους θα καταλήγει στο κράσπεδο του δρόμου και όχι πάνω στο πεζοδρόμιο.  

6. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε επέμβαση στα δέντρα που υπάρχουν στους κοινόχρηστους χώρους 

(κλάδεμα, κόψιμο κ.λπ.).  

7.  Όλοι οι καταστηματάρχες οφείλουν : α) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει 

οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην 

ιστορία και τον πολιτισμό του δήμου, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και 

συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς β) να συμμορφώνονται 

γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού.  

8. Δεν επιτρέπεται στον παραχωρημένο κοινόχρηστο χώρο καμία μόνιμη κατασκευή ή επέμβαση. 

9. Σε κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται να κατασκευάζονται κατακόρυφα στηρίγματα κινητών 

προστεγασμάτων.  

10. Εντός του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου απαγορεύονται τα μόνιμα στέγαστρα εδραζόμενα σε 

υποστυλώματα, καθώς και οποιουδήποτε είδους μόνιμη κατασκευή που θα αφορά σε διαχωριστικά, 

υαλοπίνακες, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με την 

τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος στην όψη του κτιρίου και σύμφωνα με τον περιορισμό της παραπάνω 

παραγράφου (9), είτε με ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου 

κοινόχρηστου χώρου, χωρίς να φέρουν διαφημιστικά μηνύματα ή επιγραφές. Το κινητό προστέγασμα θα 

τοποθετείται σε τέτοιο ύψος ώστε το χαμηλότερο σημείο του να απέχει τουλάχιστον 2,20 μ. από το έδαφος. 

Οι ομπρέλες θα είναι ξύλινες ή μεταλλικού σκελετού, με πανί ή άλλο υλικό, οποιαδήποτε χρώματος.  

11. Οι διάδρομοι που βρίσκονται εντός του χώρου όπου τοποθετούνται τραπεζοκαθίσματα και εξυπηρετούν 

τη λειτουργία του καταστήματος, προσμετρώνται κανονικά ως κατάληψη.  

12. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ψυγείων και κάδων στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους, πλην 

αυτών που αφορούν περίπτερα.  

13. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων, επιγραφών ή διαφημίσεων οποιουδήποτε είδους πάνω σε 

δέντρα, κιγκλιδώματα ή στύλους, καθώς και σε  ιδιοκτησία άλλη από αυτήν που βρίσκεται η επιχείρηση, 

έστω κι αν ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.  

14. Απαγορεύεται η ανάρτηση πάνω, αεροπανό ή άλλων ομοίων αντικειμένων για οποιονδήποτε λόγο, σε 

οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτιρίων και στους ακάλυπτους 

χώρους, καθώς και επί της ρυμοτομικής γραμμής, όταν υπάρχει πρασιά.  

15. Απαγορεύεται η κατασκευή προθηκών για την έκθεση εμπορευμάτων πέραν της οικοδομικής γραμμής ή 

του νόμιμου περιγράμματος του κτιρίου.  

17. Δεν επιτρέπεται καμιά παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού 

εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, ράμπες, στάσεις μέσων 

μαζικής μεταφοράς κ.τ.λ.).  

18. Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης συνεχόμενου κοινόχρηστου χώρου, εφόσον δεν θίγονται δικαιώματα 

άλλου δικαιούμενου της χρήσης του, αν όμως οι δικαιούμενοι είναι περισσότεροι του ενός, η χρήση του 

συνεχόμενου αυτού χώρου παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων αυτών ή αναλόγως 

άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, πρασίνου κ.λ.π.).  

 

Άρθρο 6: Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων 

Οι επιτρεπόμενοι για χρήση χώροι χωρίζονται σε τρείς (3) ζώνες Α΄, Β΄ και Γ΄ σύμφωνα µε την θέση και 

την εμπορικότητα τους, ως εξής: 

 

Ζώνη Α΄ 

Θα περιλαμβάνει τα παραλιακά τμήματα όλου του Δήμου και συγκεκριμένα: 
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Ρακοπόταμος – Πολυδένδρι – Αγιόκαμπος – Σωτηρίτσα – Βελίκα – Παλιουριά – 

Κουτσουπιά – Κόκκινο Νερό – Στόμιο. 

 

Ζώνη Β΄ 

1
ο
 Τμήμα  

Θα περιλαμβάνει την Δημοτική Κοινότητα Αγιάς και συγκεκριμένα πλατεία Ελευθερίας, πεζόδρομος 25ης 

Μαρτίου, πεζόδρομος βορείως της πλατείας Ελευθερίας μέχρι τη συμβολή με Ηφαίστου, πεζόδρομος 

Δυτικά της πλατείας Ελευθερίας έως την συμβολή με Ηφαίστου και πλατεία Νοτίως της πλατείας 

Ελευθερίας . 

Την ενδοχώρα των παραλιακών οικισμών Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας - Βελίκας και το Ομόλιο. 

2
ο
 Τμήμα  

Θα περιλαμβάνει την Δημοτική Κοινότητα Αγιάς και συγκεκριμένα πεζόδρομος οδού Δημητρίου Καρδάρα, 

Πεζόδρομος που διέρχεται έμπροσθεν από κατάστημα Κουτσογιάννη έως τη συμβολή με την Ηφαίστου, 

Πεζόδρομος Ηφαίστου, Πεζόδρομος από ιδιοκτ. Μανίκα έως Μαυρογιάννη και πλατεία Φιλυρών. 

3
ο
 Τμήμα  

Λοιποί δρόμοι και Κοινόχρηστοι χώροι της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς. 

Ζώνη Γ΄ 

Θα περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου και συγκεκριμένα: Αετόλοφος – 

Ανάβρα – Γερακάρι – Μεγαλόβρυσο – Μεταξοχώρι –Νερόμυλοι – Ποταμιά – Έλαφο – Καρίτσα – 

Παλαιόπυργός – Αμυγδαλή – Δήμητρα– Καστρί – Μαρμαρίνη – Ανατολή – Μελιβοία – Σκήτη – Σκλήθρο – 

Άνω Σωτηρίτσα. 

 

Άρθρο 7: Τρόπος διάθεσης επιτρεπόμενων χώρων χρήσης 

Η χρήση των κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται μπροστά από καταστήματα ή στην προβολή τους, 

παραχωρείται χωρίς δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την 

οποία καθορίζονται οι προς παραχώρηση κοινόχρηστοι χώροι (άρθρο 13 παρ. 10 Β.Δ. 24/9-20/10/1958, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Έμπροσθεν νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις 

δύο νοητές παράλληλες γραμμές της επιχείρησης που ξεκινούν από τις πλάγιες πλευρές του.  

Βάσει της παρ. 10 του αρ. 3 του Ν. 1080/80 σε κοινόχρηστους χώρους οι οποίοι δεν βρίσκονται προ 

καταστημάτων ή στην προβολή αυτών και των οποίων η χρήση επιτρέπεται εφόσον δεν αναιρείται εξ 

ολοκλήρου η ιδιότητα του κοινόχρηστου, απαιτείται για την εκμετάλλευση αυτών πάντοτε η διενέργεια 

δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και των οικείων διατάξεων του άρθρου 192 του 

Δ.Κ.Κ. Στην περίπτωση αυτή το ύψος του τέλους ως προς το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, η διάρκεια 

της παραχώρησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «περί 

καθορισμού των όρων διακήρυξης».  

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκμισθώνει, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα 

που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, θέατρα και κινηματοθέατρα ή άλλους χώρους, για επιστημονικούς 

και καλλιτεχνικούς σκοπούς, αφού το συμβούλιο εκτιμήσει την ποιότητα των εκδηλώσεων που θα 

πραγματοποιηθούν (παρ. 2 αρ. 192 του Ν. 3463/2006). 

 

Άρθρο 8: Είδος χρήσης 

Οι κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται για :  

1. την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών κ.λπ. στοιχείων καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος  

2. την τοποθέτηση ψυγείων αναψυκτικών – παγωτών, αυτόματων πωλητών κ.λπ.  

3. την τοποθέτηση εμπορευμάτων  

4. την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών και την διενέργεια οικοδομικών εργασιών  

5. την διοργάνωση εκδηλώσεων προσωρινού χαρακτήρα  

6. την παραχώρηση θέσης στάθμευσης χρηματαποστολών (Τράπεζες, Οργανισμοί, ΕΛΤΑ κ.λπ.)  

7. την λειτουργία περιπτέρων  

8. την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου  

9. την χρήση υπεδάφους π.χ. για τη διέλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή την κατασκευή δεξαμενών 

υγρών καυσίμων  
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10. λοιπές δραστηριότητες που δεν αντίκεινται στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, καθώς και στις 

διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

 

Άρθρο 9:Τέλη χρήσεως 

Α. Καθορισμός τελών χρήσεως  

Το Τέλος της χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κ.λπ. κοινόχρηστων χώρων καθορίζεται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στη παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.1080/80 και της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.1828/89, ύστερα 

από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (Ν. 

3852/2010, αρ. 72, παρ. 1, εδ. ζ), διαφοροποιείται κατά κατηγορία δραστηριότητας και υπολογίζεται ως 

εξής:  

Τετραγωνικά ή κυβικά μέτρα Χ συντελεστή (ο οποίος καθορίζεται αναλόγως της περιοχής (ζώνη)), ο οποίος 

δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.  

Κατά τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή του Τέλους, το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του 

αφενός μεν το όφελος που έχουν κατά περίπτωση όσοι χρησιμοποιούν χώρο, αφετέρου δε το βαθμό 

μεταβολής των οικονομικών συνθηκών κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την έκδοση της αμέσως 

προηγούμενης απόφασης (ΣτΕ 140/89 ΔιΔικ 1990 σελ. 1228).  

Το Τέλος ορίζεται στο διπλάσιο σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως των χώρων ως προσθήκης καταστήματος 

βάσει του εδαφίου α’ της παρ. 3 του αρ. 3 του Ν. 1080/80.  

Ανάλογα με το είδος της χρήσης, το Τέλος μπορεί να καθοριστεί :  

α) ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την περιοχή (ζώνη) που βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος 

χώρος. Το Τέλος στην περίπτωση αυτή, οφείλεται για ολόκληρο το έτος, έστω κι αν γίνεται χρήση του 

χώρου για χρονικό διάστημα μικρότερου του έτους. 

 β) Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως 

τεχνικοοικονομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό μέτρο με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την πληρωμή αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις 

ολόκληρο, εκείνος που πήρε άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτες του ακινήτου (άρθρο 13 παρ. 3 εδάφιο 

β΄ Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 1828/89). Ο μήνας είναι η 

ελάχιστη χρονική περίοδος για την οποία επιβάλλεται το Τέλος, όταν καταλαμβάνεται κοινόχρηστος χώρος 

για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, ακόμη και αν το χρονικό διάστημα της κατάληψης της οδού ή του 

πεζοδρομίου είναι μικρότερο του μήνα (ΣτΕ 2356/85).  

γ) Για τις περιπτώσεις χορήγησης πρόσκαιρης άδειας για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα και βάσει του 

εδ. γ’ της παρ. 3 του αρ. 3 του Β.Δ. 24- 9-58 όπως τροποποιήθηκε από το αρ. 3 του Ν. 1080/80 το τέλος 

ορίζεται ανά ημέρα κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό μέτρο.  

δ) Σε περίπτωση χρήσης του υπεδάφους των κοινόχρηστων χώρων (για την εγκατάσταση π.χ. ιδιωτικού 

δικτύου ύδρευσης ή δεξαμενής υγρών καυσίμων), το τέλος υπολογίζεται με βάση τον όγκο του 

καταλαμβανόμενου χώρου σε κυβικά μέτρα και όχι ανά τετραγωνικό ή τρέχον μέτρο (ΣτΕ 909/90 ΔιΔι 1991 

σελ. 203, ΣτΕ 140/89 ΔιΔι 1990 σελ. 1228, ΣτΕ 415/86 ΕΤΑ 1988 σελ. 509, ΣτΕ 1036/85 Νο Β 1988 σελ. 

198).  

ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση χρήσης κοινόχρηστου χώρου που δεν εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω 

κατηγορίες, το τέλος καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 13 παρ. 3 εδάφιο γ’ Β.Δ. 

24/9- 20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Η απόφαση αυτή μπορεί να μην 

είναι γενικής εφαρμογής αλλά να εκδίδεται εν όψει κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, να αφορά δηλαδή 

στην χρήση συγκεκριμένου χώρου (ΣτΕ 785/85 Νο Β 1988 σελ 198) 

 Το τέλος καταβάλλεται εφάπαξ προ της παράδοσης της οικείας άδειας χρήσης στο Ταμείο του Δήμου 

εκδιδομένου – για το σκοπό αυτό – σχετικού διπλοτύπου είσπραξης. 

 

Άρθρο 10: Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων 

1. Τα τρήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων, καθώς και το ετήσιο τέλος ανά τ.µ. καθορίζονται µε απόφαση του ∆ημοτικού 

Συμβουλίου 

2. Το τέλος είναι ετήσιο ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης και ανάλογα µε την περιοχή -ζώνη και 

καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου. Ο αριθμός του τριπλότυπου είσπραξης του τέλους 

αναγράφεται στην άδεια. 
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3. Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά την κατάληψη του χώρου, όσον και την τοποθέτηση σ’ αυτόν 

λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων επαγγελματικού εξοπλισμού, έχουν ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 

του έτους, που εκδόθηκαν. 

 

4. Χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου προσκομίζοντας και τα εξής 

δικαιολογητικά: 

 Ισχύουσα άδεια λειτουργίας καταστήματος, στην οποία να προβλέπεται η 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 

 Ταμειακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης. 

 Τοπογραφικό σκαρίφημα της θέσης του καταστήματος, των παρακειμένων καταστημάτων, του 

πλάτους της πρόσοψης, του πλάτους του πεζοδρομίου, του πλάτους της οδού, των εισόδων και των 

παραθύρων των παρακειμένων κατοικιών και της θέσης και τις διαστάσεις του αιτούμενου προς 

κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 

Επίσης, Υπηρεσιακά θα επισυνάπτονται: 

 Βεβαίωση του Ταμείου του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν σε βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένες 

ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο ή περίπτωση εκκρεμοδικίας ή διακανονισμού της καταβολής 

αυτών 

 Γνωμάτευση της Τροχαίας η της Δημοτικής Αστυνομίας, ή αρμοδίου γραφείου. 

Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται 

αναλυτικά για κάθε δρόμο. 

 

5. Για την χορήγηση άδειας τραπεζοκαθισμάτων και εξοπλισμού, στο σκαρίφημα σημειώνονται οι 

προβολές των ομπρελών, φωτιστικών, ανθοδόχων, κ.α., και εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών της παρ. 4 

θα υποβάλλεται: 

 Τεχνική έκθεση που θα περιγράφει τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία επαγγελματικού εξοπλισμού. 

Επίσης Υπηρεσιακά θα επισυνάπτονται: 

 Έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου περί των λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων κτλ, που 

τοποθετούνται στον κοινόχρηστο χώρο. 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για την χορήγηση των ανωτέρω αδειών θα κατατίθενται από την 1η 

Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Ειδικά και μόνο για φέτος οι αιτήσεις των 

ενδιαφερομένων για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών θα κατατίθενται έως 31 Μαΐου 2015. Αιτήματα 

παραχώρησης ή τροποποίησης κοινόχρηστων χώρων δεν θα γίνονται δεκτά μετά την έλευση της παραπάνω 

προθεσμίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν καταστήματα των οποίων η άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας εκδόθηκε μετά τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους. 

 

6. Ανανέωση άδειας Κοινοχρήστου Χώρου 

6.1. Για την ανανέωση Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου, δεν απαιτείται η προσκόμιση εκ νέου των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται με αίτησή του στο Τμήμα Εσόδων της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και υπηρεσιακά θα επισυνάπτεται: 

 Ενημερότητα του Ταμείου του Δήμου Αγιάς περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή 

εισφορές ή νόμιμης ρύθμισής τους. 

 Φωτοτυπία της τελευταία χορηγηθείσας άδειας. 

Η αίτηση ανανέωσης της άδειας πρέπει να γίνεται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Μετά την 

λήξη της άδειας, αν δεν υπάρξει ανανέωση, απομακρύνονται τα τραπεζοκαθίσματα και ο επαγγελματικός 

εξοπλισμός από τον κοινόχρηστο χώρο. 

 

Ειδικότερα : 

7. Πεζόδρομοι:  

α) Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων γίνεται πάντα εντός της προβολής των ορίων του καταστήματος και 

σύμφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη και τη νοητή προβολή των ορίων των όµορων ιδιοκτησιών πρέπει να 
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υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση παραχώρησης του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών που 

διαμένουν ή χρησιμοποιούν το ακίνητο. 

β) Στα καταστήματα, που ήδη υπάρχουν στους πεζόδρομους, η άδεια θα δίδεται αφού ληφθούν υπόψη οι 

ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου σημείου του πεζόδρομου, δηλαδή η εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών 

καταστημάτων, η ομαλή διέλευση των πεζών, η κίνηση των επιτρεπομένων οχημάτων, ο αστικός 

εξοπλισμός, η γενική αισθητική του χώρου. Η χορήγηση άδειας θα εξετάζεται χωριστά για κάθε κατάστημα 

από της υπηρεσίες του Δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος. 

γ) Για τα νέα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που θέλουν να εγκατασταθούν σε πεζόδρομο και 

να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει πρώτα να παίρνουν έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 

δυνατότητα να τους παραχωρηθεί χώρος και μετά να τους χορηγείται άδεια λειτουργίας καταστήματος. 

δ) Οι διάδρομοι, που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία 

του καταστήματος προσμετρούνται κανονικά σαν κατάληψη. 

ε) Στους πεζόδρομους και μέχρι κλίσεως 20 % προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50 μ. για 

την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα 

μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λ.π. που παραμένει ακάλυπτη καθ' όλο το μήκος και πλάτος της. 

 

8. Πεζοδρόμια:  

Επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη 

κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη 

συνυπολογιζόμενου) 

Σε πεζοδρόμια μικρότερα του 1,50 μέτρου (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου), δεν δίνεται καμιά άδεια 

κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.  

 Σε πεζοδρόμια πλάτους μεγαλύτερου του 1,50 μέτρου (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου), δίνεται 

άδεια κατάληψης όλου του υπόλοιπου κοινόχρηστου χώρου. 

Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης 

πεζών ίσο με 2,20 μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, 

πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λ.π.). 

α) Έχοντας υπόψη τα άρθρα του παρόντος κανονισμού τα τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσονται πάντα στη 

νοητή προβολή των ορίων του καταστήματος ή όμορων ιδιοκτησιών εφόσον υπάρχει έγγραφη 

συγκατάθεση. 

β) Όπου υπάρχει αστικός εξοπλισμός, παρτέρια, στάσεις λεωφορείων, ποδηλατοδρόμος κ.λ.π., το πλάτος 

του πεζοδρομίου περιορίζεται μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής του καταστήματος και της νοητής γραμμής 

των ανωτέρω. 

γ) Οι προεξοχές στις γωνίες των πεζοδρομίων δεν προσμετρούνται στο πλάτος του πεζοδρομίου επειδή 

κατασκευάστηκαν µε σκοπό τη διευκόλυνση των πεζών, που διασχίζουν το δρόμο, και την αποτροπή 

παρκαρίσματος στις γωνίες. 

 

9. Πλατείες:  

Η χρήση των πλατειών όπου λειτουργούν καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια ή παρεμφερείς 

επιχειρήσεις και καταστήματα, παραχωρείται υποχρεωτικά στα καταστήματα που έχουν πρόσοψη ή 

προβάλλονται στην πλατεία, εφόσον βέβαια με απόφαση του Συμβουλίου έχει επιτραπεί η χρήση τους 

(άρθρο 13 παρ. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 1080/80).  

Η τυχόν παρεμβολή δρόμου μεταξύ καταστήματος και πλατείας δεν εμποδίζει την παραχώρηση 

κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα το οποίο προβάλλεται στην πλατεία. (ΣτΕ 2875/88 ΔιΔικ 1989 σελ. 79).  

Η μέγιστη κάλυψη της πλατείας ορίζεται σε ποσοστό 50% και υποχρεωτικά προβλέπονται ζώνες ελεύθερης 

διέλευσης των πεζών ελάχιστου πλάτους 1,5μ, όπου απαιτείται, για την ομαλή κίνηση των διερχόμενων. 

Εξάλλου τα καταστήματα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε δύο πλατείες, δικαιούνται να κάνουν 

χρήση κοινόχρηστου χώρου και στις δύο.  

Σε κάθε κατάστημα παραχωρείται χώρος της πλατείας που αντιστοιχεί στο 70% της πρόσοψης ή της 

προβολής του. Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια καταστήματα εάν κατά την κρίση του Δημάρχου, δεν 

παρεμποδίζεται με τον τρόπο αυτό ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Σε περίπτωση 

που ένας από τους δικαιούχους δεν χρησιμοποιεί τον κοινόχρηστο χώρο που του αναλογεί η χρήση του 

χώρου αυτού μπορεί να παραχωρηθεί από το Δήμο σε παρακείμενα καταστήματα, ανάλογα με την πρόσοψή 

τους (παρ. 5 αρ. 3 Ν. 1080/80). Οι προς παραχώρηση συνεχόμενοι χώροι της πλατείας που δεν εμπίπτουν σε 
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προβολές καταστημάτων διατίθενται από τον Δήμαρχο στα καταστήματα που έχουν πρόσοψη ή προβολή 

στην πλατεία ανάλογα με την πρόσοψη των καταστημάτων ή άλλα κριτήρια τοπικά, τουριστικά, 

κυκλοφοριακά, πρασίνου κ.λπ. (παρ. 4 αρ. 3 Ν. 1080/80)  

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να επεκτείνεται ο παραχωρούμενος χώρος σε πεζοδρόμιο γειτονικού 

(παρακείμενου) καταστήματος ή οικίας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση αυτού που χρησιμοποιεί ή κατέχει 

το ακίνητο (άρθρο 13 παρ. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. 

1080/80).  

Σε περίπτωση που η παρακείμενη κατοικία ή το κατάστημα διαθέτει κήπο (ή αυλή), αυτός θεωρείται ότι 

αποτελεί ενιαίο σύνολο με το κτίσμα.  

 

Άρθρο 11: Χορήγηση αδείας τοποθέτησης εμπορευμάτων 

Παραχωρείται χώρος για τοποθέτηση εμπορευμάτων μέχρι 1 μ. πέραν της πρόσοψης του καταστήματος σε 

πεζοδρόμια μεγαλύτερα των 2,5 μ. 

1. Πριν την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων πρέπει να έχει εκδοθεί άδεια από το 

Δήμο µε ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του τρέχοντος έτους. 

2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου προσκομίζοντας τα εξής 

δικαιολογητικά: 

 Ισχύουσα άδεια λειτουργίας του καταστήματος 

 Τοπογραφικό σκαρίφημα της κάλυψης του καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου. Σε περίπτωση 

γωνιακού καταστήματος το διάγραμμα σχεδιάζεται αναλυτικά για κάθε δρόμο 

Η αίτηση ανανέωσης της άδειας γίνεται εντός του τελευταίου τριμήνου του προηγούμενου έτους. 

3. Εκτός των περιορισμών του παρόντος κανονισμού, δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και 

άλλων στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. 

Οι διάδρομοι, που βρίσκονται στο χώρο εμπορευμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος, 

προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη. 

 

Άρθρο 12: Περίπτερα 

1. Σύμφωνα µε τη νομοθεσία οι επιτρεπόμενες διαστάσεις των περιπτέρων είναι μέγιστο μήκος 1,70µ Χ 

1,50µ.µέγιστο πλάτος. Πέραν τούτου και εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος για απρόσκοπτη και ασφαλή 

διέλευση των πεζών καθώς και την ορατότητα των οδηγών οχημάτων, μετά από έγκριση της Τροχαίας ή της 

Δημοτικής Αστυνομίας, χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για: 

I. Ένα μονό ή διπλό ψυγείο αναψυκτικών. 

II. Ένα ψυγείο παγωτών μικρών διαστάσεων, το οποίο θα απομακρύνεται κατά το χρονικό διάστημα 15/11 

έως 15/3. 

III. Ενός σταντ πώλησης εφημερίδων- περιοδικών 

Τα ανωτέρω τοποθετούνται εφαπτόμενα στο σώμα του περιπτέρου. 

2. Ο παραχωρούμενος χώρος δεν υπερβαίνει τα 30τ.µ σε πλατείες και πεζοδρόμια αναλόγως των τοπικών 

συνθηκών και των προσφερομένων χώρων. Σε περίπτερα ,που βρίσκονται μπροστά από προθήκες 

καταστημάτων ή υπηρεσιών δεν χορηγούνται πάνω από 2τ.µ.. 

3. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, που θα 

προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50 µ σε οριζόντια προβολή από αυτό και σε απόσταση 0,50µ από το ρείθρο του 

πεζοδρομίου. 

4. Απαγορεύεται κάθε άλλη προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών στοιχείων, που μεταβάλλουν τις 

επιτρεπόμενες διαστάσεις του περιπτέρου, καθώς και κάθε άλλου αντικειμένου γύρω από αυτό(κιβώτια, 

πρόχειρες κατασκευές). 

5. Από 01-01-2014 οι δικαιούχοι υφισταμένων διοικητικών αδειών, υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής 

τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1080/1980.20. 

 

Άρθρο 13: Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου µε οικοδομικά υλικά για κατασκευή ή 

ανέγερση οικοδομών: 

1. Ο ιδιοκτήτης ή εργολάβος καταθέτει αίτηση στη οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για άδεια χρήσης του 

κοινόχρηστου χώρου. Εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώματος χρειάζεται έγκριση της ΕΛ.ΑΣ ή της 

Δημοτικής Αστυνομίας αν πρόκειται για κατάληψη πεζοδρομίου, πεζόδρομου ή πλατείας. Τα τέλη για τους 
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οικοδομούντες είναι μηνιαία ανά τετραγωνικό μέτρο και για την καταβολή τους ευθύνονται εξ ολοκλήρου ο 

λαβών την άδεια και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. 

2. Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη 

ατυχημάτων. Ο χώρος πρέπει να έχει κατάλληλη σήμανση ορατή και την νύκτα. 

3. Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε: 

α) Άδεια χρήσης κάδου αδρανών υλικών µε μηνιαίο τέλος χρήσης ανά τ.µ. και µε την υποχρέωση ο κάδος 

να τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου. 

β) Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης µε πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα και μηνιαίο τέλος χρήσης 

γ) Άδεια τοποθέτησης ικριώματος µε μηνιαίο τέλος χρήσης. 

4. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας για την έγκριση των 

εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου, είναι δε υποχρεωμένος : 

- Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασμα ή στοά µε σκάφη(όταν γίνεται χρήση όλου του 

πεζοδρομίου)ή πρόσθετο πεζοδρόμιο, για την προστασία των πεζών. 

- Να τοποθετεί ικριώματα(σκαλωσιά) µε ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδομή, µε προστατευτική 

διάταξη(πανί, δίχτυ κ.λ.π.)για την προστασία των διερχομένων πεζών από την πτώση υλικών. 

- Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης µε ερυθρό και άσπρο χρώμα. 

- Να τοποθετήσει εμπόδια µε φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν και την νύκτα. 

δ) Άδεια στάθμευσης ανυψωτικών μηχανημάτων απαραιτήτων για την ανέγερση 

πολυκατοικίας(πρέσα- μπετονιέρα κ.λ.π.) 

ε) Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µε διάφορα οικοδομικά υλικά για την εκτέλεση διαφόρων 

τεχνικών-οικοδοµικών εργασιών µε μηνιαίο τέλος κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό μέτρο.(άρθρο 26,παρ. 

4 του Ν.1828/89-αρθ.481,482,483 του Α.Κ.).  

Οικονομικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο και ο κάτοχος της άδειας χρήσης. 

Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου χώρου αποκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο των 

εργασιών. 

Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών υποβάλλονται 

στο αρμόδιο Γραφείο Οικονομικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα 

οποία είναι: 

 Άδεια Οικοδομής ή Άδεια μικροεπισκευών µε την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει. 

 Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής ή της Δημοτικής Αστυνομίας και του Τμήματος 

 Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου. 

 Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί µη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές 

προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους. 

 Τοπογραφικό σκαρίφημα όπου να απεικονίζεται η θέση της ιδιοκτησίας, το πλάτος της πρόσοψης του 

ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του 

αιτούμενου χώρου κατάληψης. 

Η εξόφληση της άδειας γίνεται στο Δημοτικό Ταμείο, µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταμείο 

του Δήμου. 

5. Ελαφρά υλικά, πού παρασύρονται από τον αέρα καλύπτονται ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του 

περιβάλλοντος. Τα στερεά υλικά στερεώνονται µε ασφαλή τρόπο για την πρόληψη ατυχήματος. 

6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής 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 ωφελουμένου 

ακινήτου. 

7.Για οποιανδήποτε καταστροφή του κοινόχρηστου χώρου ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος του έργου φροντίζει 

για την αποκατάσταση της ζημιάς άλλως του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο µε το διπλάσιο της αξίας 

αποκατάστασης της ζημιάς. 

 

Άρθρο 14 : Μικροπωλητές-Στάσιµο υπαίθριο εμπόριο-Καντίνες – Ψυχαγωγικά ή 

ηλεκτρονικά παιχνίδια 

Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παιδικών 

παιχνιδιών, θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Εμπορίου του Δήμου, σύμφωνα µε το 

άρθρο 2 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/τεύχος Α)όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3377/2005 και 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν.3769/2009. 
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Οι θέσεις που θα παραχωρούνται στους ενδιαφερόμενους, καθώς και οι διαστάσεις τους, θα καθορίζονται 

σε κάθε περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µε τη σύμφωνη γνώμη της αντίστοιχης Δημοτικής ή 

Τοπικής Κοινότητας. 

1.Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας χορηγείται µε άδεια του Δημάρχου και σύμφωνα µε 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου βάση της σχετικής νομοθεσίας  

2. Οι θέσεις, που παραχωρούνται είναι ισάριθμες των αδειών, που έχουν χορηγηθεί και καθορίζονται κατά 

περίπτωση από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι της 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόμενο 

έτος. Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί της σχετικής νομοθεσίας και η 

γνωμοδότηση των σχετικών επιτροπών. 

3. Ο παραχωρούμενος χώρος δεν θα υπερβαίνει τα 9 τ.µ. και δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της 

παραχωρούμενης επιφάνειας. 

4. Οι καθορισμένες θέσεις θα παραχωρούνται σύμφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και νόμους. 

5. Στους δημότες και κατοίκους μικροπωλητές για 15 μέρες την περίοδο των Χριστουγέννων, από 20 

Δεκεμβρίου έως 5 Ιανουαρίου και 15 μέρες την περίοδο του Πάσχα παραχωρείται χώρος σε συγκεκριμένο 

τμήμα της πόλης, ο οποίος καθορίζεται µε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και µόνο για συγκεκριμένα 

είδη. Επίσης και για 2 μέρες, την παραμονή και την ημέρα του εορτασμού των ΙερώνΝαών του Δήμου, 

στους γύρω από τον ναό δρόμους ή και σε μεγαλύτερη έκταση ανάλογα µε τον αριθμό των αιτήσεων και 

την σπουδαιότητα του εορτασμού. 

6. Σε νόμιμους κατόχους άδειας λειτουργίας κινητών καντινών(παρ. 5,αρθρ. 1 του Ν. 3377/2005 Φ.Ε.Κ. 

202/19-8-05), χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

σε θέσεις, που καθορίζονται και οριοθετούνται από αυτό, σύμφωνα µε εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και 

νόμους 

7. Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι 5τ.µ. και ο συνολικά παραχωρούμενος χώρος 

να µην υπερβαίνει τα 10τ.µ. 

 

Άρθρο 15 : Εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα 

1. Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για τη διενέργεια μουσικοχορευτικών 

εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων κ.τ.λ. θα εκδίδονται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.) και 

την Οικονομική Υπ/σια, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα 

νωρίτερα µε τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Δημοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας .Απαραίτητη 

είναι προσκόμιση της έγκρισης διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που εκδίδεται από την Αστυνομική 

Αρχή ή την Δημοτική Αστυνομία ανάλογα. 

2. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την 

εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για τη 

χορήγηση της αδείας. 

3. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται έγκριση της Αστυνομικής Αρχής ή της Δημοτικής Αστυνομίας. 

4. 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. 

5. Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές ,που θα τοποθετούν οι φορείς πρέπει να είναι 

καλαίσθητες και οι διαστάσεις τους να µην είναι μεγαλύτερες από 1Χ1,5 µ. και να υποβάλλεται σκαρίφημά 

τους μαζί µε την αίτηση. Οι παραχωρούμενοι  κοινόχρηστοι χώροι δεν θα υπερβαίνουν τους τρεις (3) την 

ίδια ημέρα. 

6. 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 . 

7. Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου και στις 

περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης. Στους χώρους 

που υπάρχει συνυπευθυνότητα µε άλλους φορείς ,είναι απαραίτητο να προσκομίζεται ή σύμφωνη γνώμη 

του άλλου φορέα (Πυροσβεστική, άδεια από Αστυνομικό Τμήμα κλπ). 

Οι προσωρινές άδειες για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χορηγούνται µε την προϋπόθεση της τήρησης 

των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν τη χρήση κοινόχρηστου χώρου. 

8. Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά και µόνο για την προβολή μηνυμάτων και απαγορεύεται ρητά η 

πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων. 
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9. Για τις εκδηλώσεις, που γίνονται από Δημόσιους φορείς ή Πολιτικά κόμματα µε εκπαιδευτικό 

πολιτιστικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση σύμφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις και νόμους 

10. Στις άδειες, που χορηγούνται ατελώς, για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, δεν θα επιτρέπεται η 

διενέργεια εμπορικής διαφήμισης. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται άμεση βεβαίωση της παράβασης στις 

διαφημιζόμενες επιχειρήσεις. 

11. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των 

παραπάνω όρων και προϋποθέσεων. 

12. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος. 

 

Άρθρο 16: Κυρώσεις και πρόστιμα 

α) Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της 

χρήσης, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη με απόφαση του δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος 

και ισόποσο πρόστιμο, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. 

β) Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση του 

χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά 

τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους 

οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση. 

Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από το δήμο ή τις αστυνομικές αρχές. Σε περίπτωση που γίνεται 

αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή, τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται μέχρι και δύο φορές και αν 

διαπιστωθεί για τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο δήμος με συνεργείο του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε 

είδους αντικειμένων, δυνάμενος να ζητήσει για το σκοπό αυτόν τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής 

αρχής. Τα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση που υπογράφεται από τον επικεφαλής του 

συνεργείου και δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και 

αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τους χώρους για τους 

οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημέρα της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται 

να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το δήμο. 

Ο άνευ άδειας ποιούμενος χρήση των κοινοχρήστων χώρων, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του 

Ποινικού Κώδικα. Με αυτές τις ποινές τιμωρείται και ο καθ' υπέρβαση της χορηγηθείσης σε αυτόν άδειας 

ποιούμενος χρήση αυτών των χωρών, καθώς και όποιος χορηγεί άδεια χρήσεως των χώρων αυτών, κατά 

παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η αστυνομική αρχή, είτε αυτεπαγγέλτως επιλαμβανομένη 

είτε κατόπιν αιτήσεως του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος, υποχρεούται να απαγορεύει την άνευ 

άδειας χρήση των χώρων των οποίων απαγορεύεται. Η απομάκρυνση των αυθαιρέτως τοποθετουμένων 

αντικειμένων ενεργείται από τους υπόχρεους για αυτό, κατόπιν εντολής προς αυτούς της αστυνομικής αρχής 

και σε περίπτωση άρνησης αυτών από όργανα του δήμου ή της κοινότητας με τη συνδρομή της 

αστυνομικής αρχής.  

 Εάν ο τυχόν άδειας χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων ή του υπεδάφους 

αυτών, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, στερηθεί της χρήσεως ταύτης εν όλω ή εν μέρει λόγω 

μέτρων ληφθέντων παρά δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών αρχών, δικαιούται σε επιστροφή μόνο του 

αναλογούντος τέλους.   

 

Άρθρο 17: Τελικές Διατάξεις 

1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης έγκρισής του από το 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας και την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητάς του από την αρμόδια Αρχή. 

2. Κάθε διάταξη του παρόντος κανονισμού που εκ παραδρομής αντίκειται στους νόμους και κείμενες 

διατάξεις του κράτους, παύει να ισχύει και θα επέρχεται τροποποίηση µε απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

3. Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος κανονιστικού πλαισίου όταν συντρέχουν λόγοι όπως, 

τροποποίηση Νομοθετικού πλαισίου, δημιουργία νέων λειτουργικών αναγκών κλπ. 

4. Από την θέση σε ισχύ του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες αποφάσεις των Δημοτικών 

Συμβουλίων των πρώην συνεννοούμενων Δήμων του Δήμου Αγιάς, καταργούνται. 

5. Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει 

υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 
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Σελίδα 15 από 15 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Β. Η απόφαση να δημοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της, στο Δημοτικό Κατάστημα του 

Δήμου, σύμφωνα με τη  διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 

 

Γ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα (ημερήσια ή  εβδομαδιαία).  

 

Δ. Ενημέρωση κοινού: 

- Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο του δημοτικού καταστήματος, που είναι 

προσιτός στο κοινό.  

- Η απόφαση, με φροντίδα του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα 

του Δήμου. 

- Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την όσο το 

δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 78/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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