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ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΥΡΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΖΜΟΤ 

ΠΑΡΓΑ 

 ΑΡΘΡΟ 1 

 

Αληηθείκελν θαη ζθνπόο ηνπ Καλνληζκνύ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο πξάμεο είλαη ε θαζηέξσζε ελφο πιαηζίνπ 

γεληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ πνπ ζα δηέπεη ηελ παξαρψξεζε ή κε ηεο ρξήζεο 

ηκεκάησλ ησλ πάζεο θχζεσο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Πάξγαο, νη νπνίνη ζα 

δεζκεχνπλ ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη ηνπο ρξήζηεο 

θαη εθκεηαιιεπηέο απηψλ. 

 

θνπόο ηεο θαηάξηηζεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη: 

 

1. Ζ δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο θαη αζθαινχο δηέιεπζεο ησλ πεδψλ θαη δε ησλ 

ΑΜΔΑ 

2. Ζ κε παξεκπφδηζε ηεο πξφζβαζεο νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο (αζζελνθφξα, 

ππξνζβεζηηθά θ.η.ι.) 

3. Ζ κε παξεκπφδηζε ηεο νξαηφηεηαο θαη ηεο αζθαινχο θπθινθνξίαο ησλ 

δηεξρφκελσλ νρεκάησλ 

4. Ζ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αηζζεηηθήο ησλ παξαρσξνχκελσλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κε ζεβαζκφ ζην θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη 

πάλησο ε κε ππνβάζκηζή ηεο. 

5. Ζ δηαζθάιηζε ηεο ίζεο θαη δίθαηεο κεηαρείξηζεο αηηεκάησλ παξαρψξεζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ή άδεηαο ρξήζεο ηνπ, ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο. 

6. H αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ 

Γήκνπ Πάξγαο. 

7. Ζ αλαγθαηφηεηα λα δνζεί έλα ζηίγκα αηζζεηηθήο θαη πνιηηηζκνχ ηνλψλνληαο 

παξάιιεια ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. 

 

Πεξαηηέξσ ην θαζνξηδφκελν πιαίζην γεληθψλ θαλφλσλ απνβιέπεη ζηελ αμηνπνίεζε 

ηεο ζεηηθήο ζπκβνιήο πνπ κπνξεί λα έρεη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηε 

δσληάληα, αζθάιεηα θαη ειθπζηηθφηεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο πφιεο, εθφζνλ 

φκσο παξάιιεια δηαζθαιίδνληαη: 

 

 Ο βαζηθφο πξννξηζκφο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ε αλεκπφδηζηε ρξήζε ηνπο 

απφ φινπο ηνπο πνιίηεο. 

 Ζ πξνζηαζία ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηεο θχηεπζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 
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 ΑΡΘΡΟ 2 

 

Ννκηθό Πιαίζην 

 

 

2.1 Ο παξψλ Καλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 

Ν.3463/06 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (114 Α’/08.06.2006) 

θαη ηνπ άξζξνπ 73 παξ.1Βλ) ηνπ Ν.3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

(87 Α’/07.06.2010). 

 

Δηδηθφηεξα, κε ηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 3463/06 νξίδνληαη ηα εμήο: 

«1. Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο 

εθδίδνληαο ηνπηθέο Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο, κε ηηο νπνίεο:… δ) Καζνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο: … 

δ2. Γηα ηε ρξήζε ησλ αιζψλ θαη ησλ θήπσλ, ησλ πιαηεηψλ, ησλ παηδηθψλ ραξψλ 

θαη ησλ ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.… 

3. Με ηηο Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο ηεο παξ.1 κπνξεί λα θαζνξίδνληαη νη 

πεξηπηψζεηο, γηα ηηο νπνίεο επηβάιινληαη δηνηθεηηθά κέηξα θαη πξφζηηκα, 

νξίδνληαο ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο». 

 

2.2 Ζ Καλνληζηηθή Πξάμε βαζίδεηαη ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

ηηο δηαηάμεηο ηεο εκπεξηέρνληαη ξπζκίζεηο ησλ θάησζη λνκηθψλ θαλφλσλ: 

 

1) Σσλ άξζξσλ 5 παξ. 1, 21, 24 παξ. 1 θαη 2 θαη 25 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο. 

2) Σνπ Β.Γ.24-9/20.10.1958 «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ 

Νφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ», άξζξν 13 «Σέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ». 

3) Σσλ άξζξσλ 57, 966, 967, 968, 969 θαη 970 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

4) Σνπ Ν.1080/80 (246 Α’/22.10.1980) «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο 

δηαηάμεσλ ηηλψλ ηεο πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνηθήζεσο Ννκνζεζίαο θαη άιισλ ηηλψλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ», άξζξν 

3 «Σέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ». 

5) Σνπ Ν.1337/83 (33 Α’) «Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθή 

αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο». 

6) Σνπ Ν.1416/84 (18 Α’/21.02.1984) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε 

δηαηάμεσλ ηεο δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

Απνθέληξσζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», άξζξν 54 

«Σέινο επί ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηνξίσλ 

θιπ.». 

7) Σνπ Ν.1828/89 (2 Α’/03.01.1989) «Αλακφξθσζε ηεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 26 «Σξνπνπνηήζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηα έζνδα ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ». 

8) Σνπ Ν.1900/90 (125 Α’/17.09.1990) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε 

δηαηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα (Π.Γ. 323/1989), 
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δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ν.1622/86), εζφδσλ δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 6 «πλέπεηεο απζαίξεηεο 

θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ». 2 Άξζξν 2: Ννκηθφ πιαίζην – Γηάζεζε 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

9) Σνπ Ν.2696/99 (57 Α’/23.03.1999) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο», άξζξν 2 «Οξηζκνί», άξζξν 34 «ηάζε θαη ζηάζκεπζε», 

άξζξν 47 «Δξγαζίεο θαη ελαπφζεζε πιηθψλ ζηηο νδνχο» θαη άξζξν 48 

«Καηάιεςε ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδφδξνκνπ». 

10) Σνπ Ν.3542/2007 (ΦΔΚ 50Α/2-03-2007 κε ζέκα «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ 

ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο» 

11) Σνπ Ν.2946/01 (224 Β’/08.10.2001) «Τπαίζξηα Γηαθήκηζε, πκπνιηηείεο 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

12) Σνπ Ν.3028/02 (153 Α’/28.06.2002) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ 

θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο». 

14) Σνπ Ν.3377/05 (202 Α’/19.08.2005) «Αξρέο θαη Καλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο 

αγνξάο – Θέκαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο». 

15) Σνπ Ν. 4264/2014 "Άζθεζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο 

θαηαζηήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο." 

16) Σνπ Ν.3463/06 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

17) Σνπ Ν.3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

18) Σνπ Ν.4067/2012 (79 Α’/09.04.2012) «Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο». 

19) Σεο ππ’ αξηζ. νηθ. 52716/01 (1663 Β’) «Καηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο 

ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα 

νηθνδνκήο». 

20) Σεο ππ’ αξηζκ. 52716/2001 απφθαζεο Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

21) Σεο ππ΄ αξηζκ. 56990/12/28-3-2002- Δγθπθιίνπ 12/2002 ηνπ Τπνπξγνχ 

ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. 

22) Σεο Δγθπθιίνπ 12/2012 ηνπ ΤΠΔΚΑ κε αξηζ. πξση. νηθ. 63661/20-12- 12 

θαη ζέκα «Αλαθνίλσζε ηεο Απνθ-63234/19-12-12 ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ “Έγθξηζε Σεχρνπο Σερληθψλ Οδεγηψλ Δθαξκνγήο ηνπ 

Νένπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (ΝΟΚ Ν-4067/12)”» 

23) Σνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Οδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 4067/12 (Ν.Ο.Κ.), 

πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ.63234/19-12-2012 απφθαζε 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. 

24) Σνπ Ν.4093/12 (222 Β’) άξζξν 1, ππνπαξ. Σ.2. «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016. Δπείγνληα κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/12 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016», φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

άξζξν 76 ηνπ Ν.4257/14 (93 Α’) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ». 

        25) Σνπ Ν.4257/14, Β' Κεθάιαην (93 Α’/14.04.2014), άξζξα 50 θαη 51 

«Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ». 

26) Σνπ Ν.4264/14 (118 Α’/15.05.2014) «Άζθεζε Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

εθηφο θαηαζηήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

27) Σνπ Π.Γ.267/98 (195 Α’) «Γηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ θαη θαηεδάθηζεο 

λέσλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ, ηξφπνο εθηίκεζεο ηεο αμίαο θαη θαζνξηζκφο 

ηνπ χςνπο ησλ πξνζηίκσλ απηψλ». 

28) Σσλ άξζξσλ 292, παξ. 1 θαη 458 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 
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29) Σεο ππ’ αξηζ. 3046/304/30-1/03.02.1989 (59 Γ') απφθαζεο 

«Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο», άξζξν 24 «Πεδνδξφκηα». 

30) Σεο ππ’ αξηζ. 38110/02 (1255 Β’/25.09.2002) Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκφο φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ αλάξηεζεο παλφ ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ θαη δηαδηθαζία 

ηνπνζέηεζεο επηγξαθψλ ζε θηίξηα θαη δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο επηγξαθψλ ζε 

θηίξηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2946/01». 

31)  Σεο  ππ’  αξηζκ.  1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (2134 

Β’) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ήδε ΠΟΛ 1274/27.12.2013 3398  

Β’/31.12.2013  ΤΠ.Δ.  37945/17.11.2011)  «πκπιήξσζε  ηεο 

1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 απφθαζήο καο πεξί 

Απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε θαη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ην 

Γεκφζην». 

32) Σεο ππ’ αξηζκ. 52907/31.12.2009 (2621 Β΄) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

«Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑκεΑ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

ησλ νηθηζκψλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ». 

33) Σεο ππ’ αξηζ. 3/24-03-2011 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε αξηζκφ Πξση. 13612/24-03-2011. 

34) Σεο ππ’ αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 47829/17 (2161 Β’/23.06.2017) απφθαζεο Τπ. 

Τγείαο «Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 

ηξνθίκσλ / πνηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

35) Σεο ππ’ αξηζ. ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.2.1/31600/13 (3106 Β’/09.12.2013) Κ.Τ.Α. 

«Απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο, Θεάηξνπ θαη 

Κηλεκαηνγξάθνπ». 

36) Σνπ Ν. 4442/2016 (230 Α’/07.12.2016) «Νέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ 

άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

37) Σεο ππ’ αξηζ. νηθ.16228/2017 Κ.Τ.Α. (1723 Β’/18.05.2017) 

«Απινχζηεπζε θαη πξνηππνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο, 

Θεάηξσλ θαη Κηλεκαηνγξάθσλ» 

38) Σεο ππ’ αξηζ. 268/2002 Γλσκνδφηεζεο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο 

39) Σνπ Ν. 4483/2017 άξζξν 55 Απνθαηάζηαζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ απφ 

απζαίξεηε θαηάιεςε θαη πξνζσξηλή αθαίξεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ 

ρψξνπ ζε πεξίπησζε θαζ’ ππνηξνπή απζαίξεηεο ρξήζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν. 

40) Σνπ ππ’ αξηζ. 528/075/23-06-2009 θαλνληζκνχ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΦΔΚ β΄/1375/10-7-2009) πεξί 

θαζνξηζκνχ ηειψλ Γηέιεπζεο, ησλ Σειψλ ρξήζεο Γηθαησκάησλ Γηέιεπζεο 

θαη ηνπ χςνπο ησλ Δγγπήζεσλ Καιήο Δθηέιεζεο ησλ Δξγαζηψλ Γηέιεπζεο 

γηα φιε ηελ Διιάδα. 

41) Σελ ππ’ αξηζκ. 6952/14-02-2011 ΚΤΑ (ΦΔΚ 420Β’/16-03-2011) ησλ 

Τπνπξγψλ ΠΔΚΑ –Τπνπξγψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηεο απνθ. 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/01-07-2003 (ΦΔΚ 946Β’/09-07-2003 ηνπ Τθππνπξγνχ 

ΠΔΥΧΓΔ 

 

Καη θάζε άιιε δηάηαμε ζε ηζρχ πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 3 

 

Έθηαζε Δθαξκνγήο 
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3.1. Έθηαζε εθαξκνγήο 

 

3.1.1 ηελ ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ Πάξγαο. 

 

3.1.2 ηελ πξνζσξηλή ή καθξνρξφληα θαηάιεςε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε 

ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη κε θάζε άιινπ ζρεηηθνχ ιεηηνπξγηθνχ ή δηαθνζκεηηθνχ 

ζηνηρείνπ, εκπνξεχκαηα, πεξίπηεξα, νηθνδνκηθά πιηθά, θνξηνεθθφξησζε 

βαξέσλ αληηθεηκέλσλ, δεκηνπξγία πξνζσξηλψλ εξγνηαμίσλ, δηελέξγεηα 

εθδειψζεσλ, πψιεζε πξντφλησλ παξαγσγψλ θαη άιιεο ρξήζεηο, πνπ 

ελδερνκέλσο ζα απαηηεζεί λα παξαρσξεζνχλ ζην κέιινλ. 

 

3.1.3 ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ εδάθνπο ή ππεδάθνπο γηα 

εγθαηάζηαζε δηθηχσλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο. 

 

3.1.4 Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηηο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνυπνζέζεηο, πνπ πξέπεη 

λα πθίζηαληαη, πξνθεηκέλνπ: 

 

 Ζ ζέζε θαη έθηαζε ησλ παξαρσξνχκελσλ ηκεκάησλ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 
λα κελ αθπξψλεη ή πεξηνξίδεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηε κνξθή ηνπ. 

 Σνλ εμνπιηζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζεί εληφο ηεο 

παξαρσξνχκελεο έθηαζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

 Σηο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ 

ηφζν σο πξνο ηελ ζέζε – έθηαζε, φζν θαη σο πξνο ηνλ εμνπιηζκφ. 

 Σηο πξνυπνζέζεηο θίλεζεο επηηξεπφκελσλ νρεκάησλ εληφο ησλ 

Πεδφδξνκσλ - Πιαηεηψλ. 

 ΑΡΘΡΟ 4 

 

Οξηζκνί 

 

4.1 Κνηλόρξεζηα: Δίλαη ηα πξάγκαηα ηα νπνία ζχκθσλα κε ην λφκν ή ηε βνχιεζε 

ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο πξννξίδνληαη γηα θνηλή ρξήζε θαη ε θπξηφηεηα ησλ νπνίσλ 

αλήθεη ζην Γήκν Πάξγαο. Σα θνηλφρξεζηα απνηεινχλ πξάγκαηα εθηφο 

ζπλαιιαγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 970 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ελψ «ζε 

θνηλφρξεζηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κε παξαρψξεζε ηεο αξρήο, 

θαηά ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ, ηδηαίηεξα ηδησηηθά δηθαηψκαηα, εθ’ φζνλ κε ηα 

δηθαηψκαηα απηά εμππεξεηείηαη ή δελ αλαηξείηαη ε θνηλή ρξήζε». 

 

4.2 Σέινο: Δίλαη ε ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο έλαληη 

εηδηθνχ αληαιιάγκαηνο (αληηπαξνρήο), ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε 

νξηζκέλνπ δεκνηηθνχ έξγνπ ή ππεξεζίαο. Πξφθεηηαη γηα ηέινο αληαπνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα, κε ηελ έλλνηα φηη είλαη αλάινγν ηνπ νθέινπο πνπ απνθνκίδεη ν 

θνξνινγνχκελνο απφ ηε ρξήζε ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ (ηΔ 140/89, 

ΓηΓηθ 1990 ζει. 1228) θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεληθψλ ή Αλεηδίθεπησλ 

Δζφδσλ. 

 

4.3 Τπαίζξην εκπόξην λνείηαη ε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ρψξν 

αθάιππην πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη σο επαγγεικαηηθή ζηέγε ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ./ηνο 34/1995. Αθάιππηνη ρψξνη λννχληαη νη εγθαηαζηάζεηο 

πνπ θέξνπλ κφλν ζηέγαζηξν ή θαη πεξίθξαγκα, ηα νπνία δελ απνηεινχλ κφληκε 
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θαηαζθεπή. 

 

4.4 Πιαλόδην ππαίζξην εκπόξην λνείηαη ην εκπφξην πνπ αζθείηαη κε ηελ ρξήζε 

νπνηνπδήπνηε νρήκαηνο απηνθηλνχκελνπ ή κε νπνηνπδήπνηε θηλεηνχ κέζνπ, ζε 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν γηα ρξφλν κηθξφηεξν ησλ ηξηάληα 

(30) ζπλερφκελσλ εκεξψλ. 

 

4.5 ηάζηκν ππαίζξην εκπόξην λνείηαη ην εκπφξην πνπ αζθείηαη κε ηελ ρξήζε 

νπνηνπδήπνηε νρήκαηνο απηνθηλνχκελνπ ή κε νπνηνπδήπνηε θηλεηνχ κέζνπ, ζε 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, γηα ρξφλν κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) ζπλερφκελσλ 

εκεξψλ. 

 

4.6 Άδεηεο Υξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ: Δίλαη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, νη 

νπνίεο ππφθεηληαη ζε αλάθιεζε θαηά ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ 

θαη ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη θαηά ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1080/80, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε 

κεηαγελέζηεξα. Δηδηθφηεξα, ε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ηδίσο θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

πξνυπνζέηεη ηελ λφκηκε ιεηηνπξγία απηψλ. 

 

4.7 Αλάθιεζε άδεηαο: Δίλαη δηνηθεηηθή πξάμε θχξσζεο κε ηελ νπνία αίξεηαη ε 

ηζρχο κηαο άιιεο δηνηθεηηθήο πξάμεο , είηε αλαδξνκηθά, είηε γηα ην κέιινλ. 

Απνζθνπεί φρη ζηελ πνηληθή ηηκσξία αδηθήκαηνο αιιά ζηελ ζπκκφξθσζε ηνπ 

ππφρξενπ πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

4.8 Απζαίξεηε ρξήζε: Θεσξείηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Γεκάξρνπ. Απζαίξεηε ζεσξείηαη επίζεο ε ρξήζε ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγεζείζεο άδεηαο, είηε 

απηνί αθνξνχλ ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ηε ζέζε ή έθηαζε ηνπ παξαρσξνχκελνπ 

ρψξνπ, είηε ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο. 

 

4.9 Καηαζηήκαηα ή επηρεηξήζεηο Τγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο: Δίλαη ηα 

θαηαζηήκαηα ζηα νπνία γίλεηαη Παξαζθεπή ή / θαη δηάζεζε ζε πειάηεο 

(θαζηζκέλνπο, φξζηνπο, πεξαζηηθνχο) θαγεηψλ ή γιπθηζκάησλ ή νπνηνπδήπνηε 

άιινπ παξαζθεπάζκαηνο ηξνθίκσλ ή πνηψλ ή απνζήθεπζε ή ζπληήξεζε ή 

εκπνξία θάζε είδνπο ηξνθίκσλ ή πνηψλ, θαζψο θαη ηα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο 

ππεξεζηψλ εμαηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθιεζεί βιάβε ζηε δεκφζηα πγεία, 

φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά Τγεηνλνκηθέο 

Γηαηάμεηο. 

 

4.10 Αζηηθόο εμνπιηζκόο: φ,ηη εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο φπσο 

θάδνη απνξξηκκάησλ θαη νη εζνρέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο, γιάζηξεο, δψλεο 

πξαζίλνπ, δαξληηληέξεο, παγθάθηα, δέλδξα, θηγθιηδψκαηα, κπάξεο, ζηεζαία, 

ζηχινη, θσηηζηηθά ζψκαηα θ.η.ι. 

 

4.11 Δπαγγεικαηηθόο εμνπιηζκόο: θάζε κνξθή ηξαπεδνθαζηζκάησλ, νκπξειψλ, 

ζθηάζηξσλ, πάγθσλ, εκπνξεπκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πειαηεία θαη 

ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ θηι. 

 

4.12 Καηάζηεκα: ν απηνηειήο ρψξνο φπνπ ιεηηνπξγεί θάζε θχζεσο εκπνξηθή ή 

παξνρήο ππεξεζηψλ επηρείξεζε. 
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4.13 Πεδνδξόκην: ην ππεξπςσκέλν ή κε άιιν ηξφπν δηαρσξηδφκελν ηκήκα ηεο νδνχ 

πνπ πξννξίδεηαη γηα πεδνχο. 

 

4.14 Πεδόδξνκνο: νδφο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο πεδνχο θαη 

γηα είζνδν - έμνδν νρεκάησλ πξνο θαη απφ ηδησηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο 

παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ, σο θαη γηα νρήκαηα εθνδηαζκνχ ή ηξνθνδνζίαο ή 

έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

4.15 Πνδειαηόδξνκνο: νδφο ή ηκήκα νδνχ απνθιεηζηηθήο θπθινθνξίαο πνδειάησλ. 

 

4.16 Διεύζεξε δώλε όδεπζεο πεδώλ: νξίδεηαη ην απαξαίηεην ειάρηζην πιάηνο ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ πεδνδξνκίνπ ειεχζεξν απφ θάζε εκπφδην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ ζπλερή, αζθαιή θαη αλεκπφδηζηε θπθινθνξία θάζε θαηεγνξίαο 

ρξεζηψλ. 

 

4.17 Απαξαίηεην ειάρηζην πιάηνο ηεο ειεύζεξεο δώλεο όδεπζεο πεδώλ: 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία (νξίδεηαη ην 1,50κ, δηάζηαζε πνπ 

απαηηείηαη θαη' ειάρηζηνλ γηα ηελ άλεηε δηαζηαχξσζε πεδνχ κε ρξήζηε ή νδεγφ 

ακαμηδίνπ νηαζδήπνηε κνξθήο (αλαπεξηθφ, παηδηθφ, αγνξάο θιπ) ή κε 

κεηαθνξέα παθέησλ. 

ε πεδόδξνκνπο πξνβιέπεηαη ειεύζεξε δώλε κε ειάρηζην πιάηνο 3.50κ., 

ώζηε εθηόο από ηελ αλεκπόδηζηε θπθινθνξία ησλ ρξεζηώλ ηνπ 

πεδνδξόκνπ λα είλαη δπλαηή θαη ε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο 

αλάγθεο θαη ησλ νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο. (αξηζκ.52907 απφθαζε ηνπ ΦΔΚ 

2621/31-12-2009) 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 5 

 

Γηάζεζε Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ 

 

Ζ δηάζεζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γίλεηαη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ Β.Γ 24-9/20.10.1958 (171 Α’/1958), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ 

Ν.1080/80 «επηηξέπεηαη ε ππέξ ηνπ Γήκνπ, επηβνιή ηέινπο εηο βάξνο ησλ ρ ξ ε ζ η κ 

ν π ν η ν χ λ η σ λ δηαξθψο ή πξνζθαίξσο πεδνδξφκηα, νδνχο, πιαηείεο θαη ελ γέλεη 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο», ελψ ζηελ παξ. 2 ηεο σο άλσ δηάηαμεο νξίδεηαη φηη «ηα 

ηκήκαηα ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ (πεδνδξνκίσλ-πεδνδξόκσλ-πιαηεηώλ θ.ι.π) 

ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρώξεζε, θαζνξίδνληαη κε Απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ ή Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ». 

 

5.1 Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη παξαρσξνχληαη: 

 

5.1.1 Με δεκνπξαζία πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 270/81. 

Γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ δελ βξίζθνληαη πξν θαηαζηεκάησλ ή ζηελ 

πξνβνιή απηψλ, ε ρξήζε απηψλ επηηξέπεηαη εθ' φζνλ δελ αλαηξείηαη ε 

ηδηφηεηα ηνπ θνηλνρξήζηνπ, απαηηείηαη δε πάληνηε γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο 

ε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο, ηεξνπκέλσλ ησλ εθάζηνηε δηαηάμεσλ πεξί φξσλ 

δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ 

αθηλήησλ. 
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5.1.2 Υσξίο δεκνπξαζία ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 

5.1.2.1 Γηα ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά απφ ηα θαηαζηήκαηα ή ζηελ πξνβνιή 

ηνπο (άξζξν 13 παξ. 10 ηνπ Β.Γ. 24-9/20.10.1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80). 

 

5.1.2.2 Γηα πιαηείεο πνπ παξαρσξνχληαη ζηα θαηαζηήκαηα (θαθελεία, 

δαραξνπιαζηεία, εζηηαηφξηα θιπ.), πνπ έρνπλ πξφζνςε ή πξνβάιινληαη ζε 

απηήλ (άξζξν 13 παξ. 4 ηνπ Β.Γ. 24-9/20.10.1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80). 

 

5.1.2.3 Γηα ρψξνπο κπξνζηά απφ ηελ ππφ αλέγεξζε νηθνδνκή γηα ρξήζε ηνπο απφ 

ηνπο αλνηθνδνκνχληεο (άξζξν 13 παξ. 3γ ηνπ Β.Γ. 24- 9/20.10.1958, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80). 

 

5.1.2.4 Γηα ρψξνπο πεξηκεηξηθά ησλ πεξηπηέξσλ. 

5.1.2.5 Γηα ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηερληθψλ εξγαζηψλ 

(άξζξν 13 παξ. 3γ ηνπ Β.Γ. 24-9/20.10.1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80). 

 

5.1.2.6 Γηα ρξήζε εδάθνπο ή ππεδάθνπο απφ Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Χθειείαο, 

Οξγαληζκνχο, Ννκηθά Πξφζσπα θνθ. (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΑΣΜ Σξαπεδψλ θιπ.), 

ησλ νπνίσλ ηα δίθηπα εθηείλνληαη εληφο δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 6 

 

Αξκνδηόηεηεο 

 

Δθηφο ηνπ Γήκνπ Πάξγαο, θακία άιιε αξρή ή λνκηθφ πξφζσπν ή ίδξπκα δελ έρεη 

αξκνδηφηεηα λα εθδίδεη άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν 

Πάξγαο ή έρνπλ παξαρσξεζεί ζ’ απηφλ γηα εθκεηάιιεπζε. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο αλαηίζεληαη νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

 

1. Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Δζφδσλ, ρνξεγεί ζχκθσλα κε ην 

Νφκν φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο, εληφο 20 εκεξψλ. 

 

2. Ζ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

Α) Υνξεγεί θάζε είδνπο εγθξίζεηο ζην πιαίζην εζσηεξηθήο ππεξεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, απνηππψλνληαο θαη εγθξίλνληαο επί ησλ θαηαηεζέλησλ ζρεδίσλ 

ηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν, πεξαηηέξσ δε εγθξίλεη ηα ιεηηνπξγηθά 

ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ ηνπνζεηνχληαη εληφο ηνπ παξαρσξνχκελνπ 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε. 

Β) Δηζεγείηαη πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ή ην δηάδνρν φξγαλν ηελ 

επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ 

θαλνληζκνχ ή πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ απηφλ, ε ζρεηηθή δε 

γλσκνδφηεζε παξαπέκπεηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη αθνξά ζέκαηα πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζπκπιήξσζε-ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ. 

 

3. Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΛ.Α), ρνξεγεί «ζχκθσλε γλψκε» εληφο δέθα πέληε 
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(15) εκεξψλ απφ ηεο παξαιαβήο εξσηήκαηνο ηεο, ζην πιαίζην εζσηεξηθήο 

ππεξεζηαθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο Καηάιεςεο ηνπ 

Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ θαη ηνπ Οδνζηξψκαηνο. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε ελ ιφγσ 

πξνζεζκία ε άδεηα ρνξεγείηαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο ΔΛ.Α. Δπίζεο ειέγρεη 

ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 ΑΡΘΡΟ 7 

 

Γεληθέο Αξρέο θαη Απαγνξεύζεηο 

 

Ζ παξνχζα θαλνληζηηθή πξάμε απνηειεί έλα γεληθφ πιαίζην γηα φινπο ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ. Ζ Καλνληζηηθή Πξάμε πεξηιακβάλεη ηηο ηερληθέο 

θαη ιεηηνπξγηθέο πξνυπνζέζεηο, πνπ πξέπεη λα πθίζηαληαη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

δπλαηή ε παξαρψξεζε ηκεκάησλ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ψζηε ε ζέζε θαη έθηαζε ησλ 

παξαρσξνχκελσλ ηκεκάησλ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ λα κελ αθπξψλεη ή πεξηνξίδεη ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε κνξθή ηνπ, θαζψο επίζεο ηνλ εμνπιηζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

ηνπνζεηεζεί εληφο ηεο παξαρσξνχκελεο έθηαζεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ελ ηέιεη ηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ ηφζν σο πξνο ηελ ζέζε – έθηαζε φζν θαη σο πξνο ηνλ 

εμνπιηζκφ. 

 

ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο, ππφ ηηο νπνίεο ζα 

παξαρσξείηαη ε ρξήζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. Πεξηπηψζεηο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ δχλαηαη λα παξαρσξεζνχλ κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ή ηνπ δηάδνρνπ νξγάλνπ θαη απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

1. Ζ άδεηα θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ηζρχεη έσο 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, 

θαη δελ ζα αλαπηχζζνληαη ηξαπεδνθαζίζκαηα πξηλ ρνξεγεζεί ε ζρεηηθή άδεηα 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

 

2. ε θάζε πεξίπησζε θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο ρξήζεο ηνπ 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, αιιά θαη πξνο απνθπγή επηβνιήο πξνζηίκσλ απφ 

ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη έγθαηξα θαη φζνλ ην δπλαηφλ 

ηαρχηεξα απφ ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο ρξήζεο, ε έθδνζε άδεηαο ρξήζεο 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 

 

3. Οη ελδηαθεξφκελνη επαγγεικαηίεο, πξνο απνθπγή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ, 

δχλαηαη απφ ηε 1 Ννεκβξίνπ έσο θαη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 

λα θαηαζέηνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ – Γ/λζε 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Δζφδσλ – Πεξηνπζίαο θαη θαηά ηε ρνξήγεζε 

ηεο άδεηαο λα θαηαβάινπλ ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ ην πξνβιεπφκελν ηέινο ρξήζεο 

ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ φπσο απηφ θαζνξίδεηαη εηεζίσο κε απφθαζε 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

4. Όπνηνο επαγγεικαηίαο δελ έρεη πξνκεζεπηεί ηε ζρεηηθή άδεηα ρξήζεο ρψξνπ θαη 

πξνβαίλεη ζηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ζα ηνπ επηβάιινληαη ηα αλάινγα 

ηέιε θαη πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ. Ζ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ από ηνπο 

επαγγεικαηίεο επηηξέπεηαη κόλν κεηά ηελ ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο. 

Πξηλ εθδνζεί ε άδεηα, ε θνηλή ρξήζε Κνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζεσξείηαη 
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απζαίξεηε» (ηΔ 768/87). 

 

 ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Ζ θαηάζεζε αίηεζεο γηα ηελ θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δελ 

δηαζθαιίδεη ηνλ επηρεηξεκαηία απφ ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, εθφζνλ δηαπηζησζεί απφ 

ειεγθηηθφ κεραληζκφ ε ρξήζε ηνπ αλσηέξσ ρψξνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

άδεηαο απφ ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 

5. ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

ρνξεγείηαη άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, κφλνλ εθφζνλ απηφο έρεη εγθξηζεί 

απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

6. Δθηφο απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ Πάξγαο, ζηνλ νπνίν αλήθεη απνθιεηζηηθά ε 

αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ αλήθνπλ 

ζην Γήκν ή έρνπλ παξαρσξεζεί ζ' απηφλ πξνο εθκεηάιιεπζε, απαηηείηαη θαη ε 

γλσκνδφηεζε ή έγθξηζε θαη άιισλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ, ζε φπνηεο πεξηπηψζεηο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία (π.ρ. γλσκνδφηεζε Αζηπλνκηθήο Αξρήο, 

έγθξηζε εθνξείαο λεσηέξσλ κλεκείσλ, εθνξεία αξραηνηήησλ θ.η.ι.) θαη πάλησο 

πξηλ απφ ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 

7. Ζ ζέζε θαη ε έθηαζε ησλ παξαρσξνχκελσλ ηκεκάησλ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηελ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ βξίζθνληαη ζην άκεζν πεξηβάιινλ ησλ 

παξαρσξνχκελσλ ηκεκάησλ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Όηαλ έλα θαηάζηεκα 

βξίζθεηαη εληφο πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρήο ή ηζηνξηθνχ ηφπνπ ή πιεζίνλ 

κλεκείνπ, πξηλ ηελ παξαρψξεζε ηνπ αλσηέξσ ρψξνπ, ε Τπεξεζία ζα δεηά ηελ 

έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπεξεζίεο (Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ θαη Τπεξεζία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ). 

 

8. Απαγνξεχεηαη ε απνζήθεπζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζηνηρείσλ εληφο ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Σα 

ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ινηπά ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ζα βξίζθνληαη ζε πιήξε 

αλάπηπμε εληφο απηνχ. 

 

9. Με ηε ιήμε ησλ αδεηψλ θαη κε επζχλε ηεο επηρείξεζεο απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ 

θνηλφρξεζην ρψξν φια ηα αληηθείκελα. 

 

10. Όηαλ αθαηξείηαη ε άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 

55 ηνπ Ν. 4483/2017, νπδεκία άιιε άδεηα δχλαηαη λα ρνξεγεζεί γηα θνηλφρξεζην 

ρψξν (π.ρ. άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα εθδειψζεηο πξνζσξηλνχ 

ραξαθηήξα) γηα φζν έρεη αθαηξεζεί ε αξρηθή άδεηα. 

 

11. Πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο αδεηψλ απφ ην Γήκν Πάξγαο 

είλαη ε κε χπαξμε ζε βάξνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, βεβαησκέλσλ ιεμηπξφζεζκσλ 

νθεηιψλ πξνο ην Γήκν, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ 

δηαθαλνληζκνχ θαηαβνιήο απηψλ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (άξζξν 285 

Γ.Κ.Κ.). 

 

12. Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αηνκηθά ρξέε, θαζψο θαη ηα ρξέε 

ζπλππνρξέσζεο θαη ζπλππεπζπλφηεηαο, γηα ηα νπνία ην θπζηθφ πξφζσπν έρεη 

πξνζσπηθή επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 

ελψ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο ελψζεηο πξνζψπσλ, ιακβάλνληαη ππφςε 
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αθελφο νη νθεηιέο ηνπο, αθεηέξνπ νη νθεηιέο πνπ έρνπλ βεβαησζεί ζε βάξνο 

άιισλ πξνζψπσλ αιιά παξάιιεια θέξνπλ ηα ίδηα ηελ επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζηνλ 

Δκπνξηθφ Νφκν θαη ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα. 

 

13. Δηδηθά ε αλαλέσζε ρνξήγεζεο άδεηαο θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ 

πξνυπνζέηεη ηελ εμφθιεζε ησλ ηειψλ θαηάιεςεο Κ.Υ. πξνεγνχκελσλ εηψλ. Γηα 

ηελ απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή ησλ ηειψλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, βαζηθή 

πξνυπφζεζε ζα είλαη λα πξνυθίζηαηαη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

ηνλ Ηαλνπάξην θάζε ηξέρνληνο έηνπο, κε ην θάησζη θείκελν: 

 

«Καηέρσ ηελ αξηζκ. …………/….- .................... άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο / 

γλσζηνπνίεζε  ιεηηνπξγίαο  θαηαζηήκαηνο  …………………………………. 

επξηζθφκελνπ επί ηεο νδνχ ………………………………. Με ηελ αλσηέξσ 

άδεηα / γλσζηνπνίεζε κνπ παξαρσξήζεθε εμσηεξηθφο δεκνηηθφο θνηλφρξεζηνο 

ρψξνο εκβαδνχ…………. η.κ. Γηα ην ηξέρνλ έηνο ………….. 

δελ ζα θάλσ ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.» 

 

Ζ Τπεχζπλε Γήισζε ζα θαηαηίζεηαη κε αίηεζε πξσηνθνιιεκέλε πξνο ηελ 

Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Δζφδσλ-Πεξηνπζίαο. 

 

14. Αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξίνδν ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ην 

θαηαβαιιφκελν ηέινο είλαη εηήζην. 

 

15. Ο ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ζα είλαη απηφο πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 

………… απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, εθηφο εάλ ελδερνκέλσο 

ηξνπνπνηεζεί ζην κέιινλ. 

 

Δηδηθφηεξα ν ηξφπνο θαηαβνιήο έρεη σο εμήο: 

 

Α) Σελ θαηαβνιή ηνπ 100% ηνπ ηέινπο θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο εθηφο απφ ηέιε θαηάιεςεο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη πεξίπηεξα. 

 

Β) Γηα ηα ηέιε θαηάιεςεο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

απφ ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη πεξίπηεξα, ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο έρεη σο εμήο: 

 

Α. Σελ θαηαβνιή ηνπ 50% ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο κε ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβιεζεί κέρξη 31 Μαξηίνπ θαη ην ππφινηπν 50% έσο 

30 Ηνπλίνπ . 

Β. ε πεξίπησζε πνπ άδεηα ρνξεγεζεί ζε ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δχν 

πξνθαζνξηζκέλσλ εκεξνκεληψλ, ηφηε λα θαηαβάιιεηαη ην 100% ηεο νθεηιήο πξν 

ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο.  

 

 

16. «ε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία 

πεδψλ, επηβάιιεηαη ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

ζπλερή, αζθαιή θαη αλεκπφδηζηε θπθινθνξία θάζε θαηεγνξίαο ρξεζηψλ, κε 

απαξαίηεην ειάρηζην πιάηνο 1,50 κ. (ηνπ θξάζπεδνπ κε ζπλππνινγηδφκελνπ) 

ειεχζεξν απφ θάζε είδνπο ζηαζεξφ ή θηλεηφ εκπφδην θαη κέγηζηε απνδεθηή 

εγθάξζηα θιίζε 2%». (απφθαζε ΤπΔΚΑ 52907/28-12-2009 ( ΦΔΚ 2621/31-12-
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2009) 

 

17. ε πεξηπηψζεηο πθηζηακέλσλ πεδνδξνκίσλ πιάηνπο ίζνπ ή κηθξφηεξνπ ηνπ 1,50 κ. 

ηνπ θξαζπέδνπ κε ζπλππνινγηδφκελνπ, δελ επηηξέπεηαη ε νπνηαδήπνηε 

παξαρψξεζε ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 

18. «ε φιν ην κήθνο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ επηβάιιεηαη πξαγκαηηθφ 

ειεχζεξν χςνο φδεπζεο πεδψλ ίζν κε 2,20 κ. απνιχησο ειεχζεξν απφ 

νπνηνδήπνηε εκπφδην (καξθίδεο, επηγξαθέο, ζεκάλζεηο, πηλαθίδεο, θιαδηά 

δέληξσλ, ηέληεο θ.ι.π.)» Άξζξν 2 απ. ΤπΔΚΑ 52907/28.12.2009 (ΦΔΚ 

2621/31.12.2009 ηεχρνο Β) 

 

19. «ηνπο πεδφδξνκνπο θαη κέρξη θιίζεσο 20 % πξνβιέπεηαη ειεχζεξε δψλε κε 

ειάρηζην πιάηνο 3,30κ. γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη εμππεξέηεζε νρεκάησλ 

εθηάθηνπ αλάγθεο, φπσο ππξνζβεζηηθά, αζζελνθφξα, νρήκαηα κεηαθνξάο 

αηφκσλ κε αλαπεξία θ.ι.π. θαη παξακέλεη αθάιππηε θαζ' φιν ην κήθνο θαη 

πιάηνο ηεο» Άξζξν 2 απ. ΤπΔΚΑ 52907/28.12.2009 (ΦΔΚ 2621/31.12.2009 

ηεχρνο Β) 

 

20. Ζ έθζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ απφ εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ρσξίο ηξαπεδνθαζίζκαηα, ζα πεξηνξίδεηαη απφ 

ειάρηζην 0,30κ κέρξη κέγηζην 2,00κ. (θαηά πεξίπησζε - πεδφδξνκνο, πιαηεία, 

πεδνδξφκην) ζηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ παξακέλεη ισξίδα 

ειεχζεξεο δηέιεπζεο πεδψλ ηνπιάρηζηνλ 1,50κ. ρσξίο ηελ χπαξμε ζηαζεξψλ 

εκπνδίσλ, ελψ ε ελδερφκελε αλάξηεζε απηψλ επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ 

δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1,50 κ. 

 

21. ηα θαηαζηήκαηα φπνπ πσινχληαη θαη νπσξνιαραληθά επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 

θαιαίζζεησλ πάγθσλ γηα έθζεζε ησλ νπσξνιαραληθψλ, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ πθίζηαηαη απαηηνχκελνο ρψξνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πάγθσλ θαη κέγηζηνπ 

πιάηνπο 2,00κ. (θαηά πεξίπησζε - πεδφδξνκνο, πιαηεία, πεδνδξφκην) ζηελ 

πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ 

παξακέλεη ισξίδα ειεχζεξεο δηέιεπζεο πεδψλ ηνπιάρηζηνλ 1,50κ. ρσξίο ηελ 

χπαξμε ζηαζεξψλ εκπνδίσλ. 

 

22. Σν ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,60 εθ. 

 

23. Σν ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξάζπεδνπ) γηα 

ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ είλαη ηα 2,10 κ. θαη εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη 

αθελφο ειάρηζην πιάηνο παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ηα 

0,60 κ. επί ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, αθεηέξνπ ειάρηζηε φδεπζε πεδψλ 

1,50 κ. ειεχζεξε απφ θάζε είδνπο εκπφδην. 

 

24. Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζηα πεδνδξφκηα λα παξαρσξεζεί ε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα είηε ζηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο είηε ζηελ 

εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ζε απφζηαζε 0,40κ. απφ ην θξάζπεδν, 

έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ θαζήκελσλ πειαηψλ, θαηφπηλ 

έγθξηζεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, θξίλνληαο θαηά πεξίπησζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηα ζηαζεξά εκπφδηα, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ νκνηνκνξθία ηεο παξαρψξεζεο ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ αλά νηθνδνκηθφ 
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ηεηξάγσλν θαη πάληα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη παξακέλεη ειεχζεξε φδεπζε γηα 

ηνπο πεδνχο ηνπιάρηζηνλ 1,50κ αλά πεξίπησζε.  

 

ε πεξίπησζε φκνξσλ θαηαζηεκάησλ φπνπ ην έλα εθ ησλ δχν ζα είλαη εκπνξηθφ 

θαη ην άιιν δπλαηφηεηαο αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ηα 

ηξαπεδνθαζίζκαηα είλαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πεδνδξνκίνπ, ζα 

επαλαπξνζδηνξίδεηαη ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο θαη γηα ηα δχν θαηαζηήκαηα.  

 

25. Πξν ηεο εηζφδνπ πνιπθαηνηθίαο ή θαηνηθίαο δελ επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ζε επαθή κε ηελ είζνδν, ζε θακία πεξίπησζε, αθφκε θη αλ 

ππάξρεη ζπλαίλεζε ησλ ηδηνθηεηψλ. 

 

26. Ο παξαρσξνχκελνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο, ππνρξεσηηθά ζα νξηνζεηείηαη κε θίηξηλε 

γξακκή, πιάηνπο 0,5 εθαηνζηψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο επαγγεικαηίεο, πεξαηηέξσ 

δε ζα ειέγρεηαη απφ ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 

27. Δληφο ησλ θνηλoρξήζησλ ρψξσλ επηηξέπνληαη κφλν νη θαηαζθεπέο θαη νη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 20 ηνπ ΝΟΚ (Ν. 4067/2012 (ΦΔΚ 

79Α /09-04-2012)), κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζ’ απηφ θαη κε ηηο 

δηεπθξηλήζεηο πνπ παξέρνληαη ζην άξζξν 20 ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Οδεγηψλ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ΝΟΚ, φπσο απηά εθάζηνηε ηζρχνπλ. Οη παξαπάλσ 

θαηαζθεπέο πινπνηνύληαη από ην Γήκν Πάξγαο, από άιινπο δεκόζηνπο ή 

ηδησηηθνύο θνξείο ή λνκηθά πξόζσπα ή ηδηώηεο, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε θαη’ αξρήλ επέκβαζε ζε 

θνηλόρξεζην ρώξν απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

απαξηζκνύκελσλ ζην παξαπάλσ άξζξν έξγσλ θαη θαηαζθεπώλ) θαη θαηόπηλ 

άδεηαο ηεο Γ/λζεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ θαη έγθξηζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο (.Α.). Γηα φζεο απφ ηηο θαηαζθεπέο πνπ 

επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ), δελ απαηηείηαη άδεηα νηθνδνκήο, εθαξκφδνληαη φιεο νη δηαηάμεηο πεξί 

θαηαζθεπψλ ζε δεκφζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο ππ' αξηζκ. 52716/2001 

Τ.Α. (ΦΔΚ 1663Β'/13- 12- 2001) κε ζέκα «Καηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο ζε 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα 

δφκεζεο», θαζψο θαη ε Δγθχθιηνο 12/56990/28-3-2002 ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. 

 

28. χκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ΝΟΚ/2012, …ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ή ρψξνπο 

παξαρσξεκέλνπο ζε θνηλή ρξήζε απαγνξεχεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη 

θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα θηλεηψλ πξνζηεγαζκάησλ…. Καηαθφξπθα ζηεξίγκαηα 

θηλεηψλ πξνζηεγαζκάησλ επηηξέπεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

ζέζε, αθφκε θαη ζε ηκήκαηα εμσζηψλ πνπ βξίζθνληαη ππεξάλσ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ, εθφζνλ ηα ζηεξίγκαηα απηά εδξάδνληαη ζηνπο εμψζηεο θαη δελ εμέρνπλ 

απφ ην πεξίγξακκά ηνπο. 

 

29. «Eληφο ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη επί ησλ φςεσλ ησλ 

θαηαζηεκάησλ επηηξέπνληαη θηλεηά ή ζηαζεξά ζπζηήκαηα ζθίαζεο (θηλεηά 

πξνζηεγάζκαηα) ρσξίο θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα. Απαγνξεχεηαη νπνηνπδήπνηε 

είδνπο κφληκε θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε (π.ρ. δηαρσξηζηηθά, παινπίλαθεο, 

δάπεδα, θαζίζκαηα, δαξληηληέξεο θ.η.ι.» (άξζξν 16 Ν.4067/2012). Γηα ηνλ 

δηαρσξηζκφ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ φκνξσλ θαηαζηεκάησλ, επηηξέπεηαη ε 

ηνπνζέηεζε ηζηκεληέληαο δαξληηληέξαο ζηηο απνρξψζεηο ηνπ ιεπθνχ. Οη 

δαξληηληέξεο ζα είλαη παξαιιειφγξακκεο θάηνςεο θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
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απνθιεηζηηθά γηα θχηεπζε δέλδξσλ, ζάκλσλ ή επνρηαθψλ θπηψλ (απαγνξεχεηαη 

ε ηνπνζέηεζε ζε απηά απνκηκήζεσλ θπηψλ). 

 

30. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζηνηρείσλ θχηεπζεο πξνζδηνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη πάλησο ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο δαξηηληέξαο κε ην θπηφ 

δελ ζα μεπεξλάεη ην 1,60κ. 

 

31. Ζ θξνληίδα ησλ θπηψλ θαη ε ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ 

θχηεπζεο ζε πεξίπησζε θζνξάο απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο Τ.Δ. 

 

32. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ ή δηαθεκίζεσλ επί ησλ ζηνηρείσλ 

θχηεπζεο. 

 

33. Θεξκαληηθά – Φπθηηθά ψκαηα 

 

α) Δίλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε θνξεηψλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ θαηά ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν, θαζψο θαη ςπθηηθψλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, ηα νπνία φκσο 

απνζχξνληαη φηαλ δελ είλαη αλαγθαία ε ρξήζε ηνπο. Σα ζεξκαληηθά – ςπθηηθά 

ζψκαηα ζα εγθξίλνληαη απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ κε θάηνςε πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ Σερληθή Έθζεζε. 

 

β) Σα ζεξκαληηθά θαη ςπθηηθά ζψκαηα πξέπεη λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε θαη ε ηαθηηθή 

ζπληήξεζή ηνπο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ ηδηνθηήηε θαηαζηήκαηνο Τ.Δ. 

 

γ) Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ ζε επαθή κε δέλδξα ή 

ζάκλνπο. 

 

δ) Ο ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο ζπληήξεζεο θαη 

αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηφζν ησλ ζεξκαληηθψλ φζν θαη ησλ ςπθηηθψλ ζσκάησλ. 

 

34. θηάδηα 

 

α) Ζ ζθίαζε ησλ ρψξσλ ζα γίλεηαη, είηε κε ηελ ηνπνζέηεζε θηλεηνχ πξνζηεγάζκαηνο 

ζηελ φςε ηνπ θηηξίνπ ρσξίο θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα, είηε κε νκπξέιεο πνπ ζα 

θαιχπηνπλ επηθάλεηα ην πνιχ ίζε κε απηή ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ, ρσξίο λα θέξνπλ δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ή επηγξαθέο», κε εμαίξεζε ηελ 

εγγξαθή ηεο επσλπκίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ηίζεληαη ζην Ν.2946/2001. Σν θηλεηφ πξνζηέγαζκα θαζψο θαη νη νκπξέιεο, ζα 

ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνην χςνο ψζηε ην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ λα απέρεη 

ηνπιάρηζηνλ 2,20κ απφ ην έδαθνο. 

 

β) Οη νκπξέιεο ζθίαζεο κπνξνχλ λα έρνπλ θπθιηθή ή ηεηξάγσλε θάηνςε θαη κφλν 

έλα θαηαθφξπθν ζηνηρείν ζηήξημεο ζην έδαθνο. Πξέπεη λα έρνπλ κεραληζκφ πνπ 

επηηξέπεη ην θιείζηκφ ηνπο. Σν θαζαξφ ειεχζεξν χςνο ησλ νκπξειψλ δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 2,20κ θαη ην ζπλνιηθφ χςνο δελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξν ησλ 3,50κ. Σν κέγεζνο ησλ νκπξειψλ, πξέπεη λα είλαη ηέηνην πνπ λα 

κελ απαηηεί κφληκε ζηήξημε θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο εγθξίλεηαη απφ ηε Γ/λζε 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ κε θάηνςε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ Σερληθή Έθζεζε. 
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γ) Σν θαζαξφ ειεχζεξν χςνο ηνπ ζθηαδίνπ (θηλεηνχ πξνζηεγάζκαηνο) δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξν ησλ 3,30κ. ε θάζε πεξίπησζε νη θαηαζθεπέο κφληκεο ζηήξημεο 

ησλ ζθηαδίσλ απαγνξεχνληαη. 

 

δ) Σα ζθηάδηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαιήο πνηφηεηαο πιηθά. Ζ 

θαζαξηφηεηα, ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε θζνξάο, απνηειεί 

ππνρξέσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο Τ.Δ. 

 

ε) Σν παλί ησλ ζθηαδίσλ λα είλαη κνλφρξσκν θαη πάλησο αλνηρηφρξσκν ζηηο 

απνρξψζεηο ηνπ ιεπθνχ πνπ εμαζθαιίδνπλ ζεξκηθή άλεζε ην θαινθαίξη θαη 

θσηεηλφηεηα ηνλ ρεηκψλα.   

 

ζη) Σα ζθηάδηα ελφο θαηαζηήκαηνο λα είλαη νκνηφκνξθα σο πξνο ηα πιηθά, ηελ 

θαηαζθεπή θαη ην ρξψκα. Απαγνξεχεηαη ε πνιπρξσκία ζηα ζθηάδηα ελφο 

θαηαζηήκαηνο. 

 

δ) Καλέλα ζεκείν ηεο νκπξέιαο δελ επηηξέπεηαη λα πξνεμέρεη ηνπ παξαρσξνχκελνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη δελ ζα παξεκπνδίδεη ηελ θίλεζε ησλ δηεξρφκελσλ 

πεδψλ. 

 

35. Γάπεδα 

 

α) ηα παξαρσξνχκελα ηκήκαηα ησλ πεδνδξνκίσλ, πεδνδξφκσλ, πιαηεηψλ, γηα 

αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, δελ επηηξέπεηαη ε θάιπςε κε νπνηνδήπνηε πιηθφ ή 

ε αιινίσζε ησλ δαπεδνζηξψζεσλ θαη ν απνθιεηζκφο ή ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ 

θξεαηίσλ δηθηχσλ ππνδνκήο. 

 

β) Δπηηξέπεηαη θαη΄ εμαίξεζε κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη έγθξηζε ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη κφλν γηα ιφγνπο άξζεο ησλ ηζνζηαζκηψλ ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ε ηνπνζέηεζε επίζηξσζεο ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν. Σν 

πιηθφ, νη δηαζηάζεηο θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία. ε πεξίπησζε έγθξηζεο απφ ηελ ππεξεζία ζα θαηαηίζεηαη εγγπεηηθή 

επηζηνιή αμίαο 80,00επξψ/η.κ. ε νπνία εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ζε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζηψλεηαη φηη ε ηνπνζέηεζε ηνπ δαπέδνπ πξνθάιεζε θζνξά ζηνλ θνηλφρξεζην 

ρψξν. 

 

36. Οη δηάδξνκνη πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ φπνπ ηνπνζεηνχληαη 

ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

πξνζκεηξψληαη θαλνληθά σο θαηάιεςε. 

 

37. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ςπγείσλ θαη θάδσλ ζηνπο παξαρσξνχκελνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πιελ απηψλ πνπ αθνξνχλ πεξίπηεξα. 

 

38. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ, επηγξαθψλ ή δηαθεκίζεσλ 

νπνηνπδήπνηε είδνπο πάλσ ζε δέληξα, θηγθιηδψκαηα ή ζηχινπο. 

 

39. «Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε παλό, αεξνπαλό ή άιισλ νκνίσλ αληηθεηκέλσλ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν, ζε νδνχο, πιαηείεο ή άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαζψο 

θαη επί ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο, φηαλ ππάξρεη πξαζηά». 
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40. Ο ηδηψηεο ζηνλ νπνίν παξαρσξείηαη ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο έρεη ηελ ππνρξέσζε 

θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε δηαηήξεζεο ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο 

απηνχ. 

 

41. Γελ επηηξέπεηαη θακηά παξέκβαζε πνπ λα εκπνδίδεη ηελ απξφζθνπηε θαη 

ειεχζεξε ρξήζε ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν Γήκνο 

(παγθάθηα, θάδνη απνξξηκκάησλ, ξάκπεο, ζηάζεηο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο 

θ.η.ι.). 

42. «Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ δελ βξίζθνληαη κπξνζηά απφ 

θαηαζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχκελα σο θαθελεία, εζηηαηφξηα, δαραξνπιαζηεία ή 

παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο ή ζηελ πξνβνιή απηψλ, εθφζνλ δελ αλαηξείηαη 

νπζησδψο ε ηδηφηεηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, απαηηείηαη δε πάληνηε γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζή ηνπο ε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 

δηαηάμεηο πεξί φξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθψλ 

αθηλήησλ» (άξζξν 3 ηνπ N.1080/80) 

 

43. «Ζ ρξήζηο ησλ πιαηεηψλ δηαηίζεηαη εηο ηνπο εθκεηαιιεπνκέλνπο ηα πεξί απηάο 

θαθελεία, δαραξνπιαζηεία, εζηηαηφξηα, παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο θαη 

θαηαζηήκαηα, θαηά ηα δη` απνθάζεσο ηεο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο αξρήο 

εηδηθφηεξσλ νξηδφκελα. Δπηηξέπεηαη ε παξαρσξήζεηο ηεο ρξήζεσο ζπλερνκέλνπ 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, εθ` φζνλ δελ ζίγνληαη δηθαηψκαηα εηέξνπ δηθαηνπκέλνπ 

ηεο ρξήζεσο ηνχηνπ, εάλ φκσο νη δηθαηνχκελνη ρξήζεσο απηνχ είλαη πιείνλεο ηνπ 

ελφο, ή ρξήζεο ηνπ ζπλερνκέλνπ ηνχηνπ ρψξνπ παξαρσξείηαη αλαιφγσο ησλ 

πξνζφςεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ ή αλαιφγσο άιισλ θξηηεξίσλ (ηνπηθψλ, 

ηνπξηζηηθψλ, θπθινθνξηαθψλ, πξαζίλνπ θιπ.). Δλ νπδεκία πεξηπηψζεη ν θαηά 

ρξήζηλ παξαρσξνχκελνο ρψξνο επηηξέπεηαη λα επεθηείλεηαη θαη εηο πεδνδξφκηνλ 

παξαθεηκέλνπ θαηαζηήκαηνο ή θαηνηθίαο, εηκή κφλνλ ηε εγγξάθσ ζπγθαηαζέζεη 

ηνπ ρξεζηκνπνηνχληνο ή θαηέρνληνο ηα αθίλεηα ηαχηα».(αξζξν 3 ηνπ λ. 1080/80) 

 

44. «ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ πξνβάιινληαη ζε πιαηείεο 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαθελεία, εζηηαηφξηα, δαραξνπιαζηεία ή παξεκθεξείο 

επηρεηξήζεηο, εηο έθαζηνλ εθκεηαιιεπηήλ ηνχησλ παξαρσξείηαη αλαιφγσο ηεο 

πξνζφςεσο ηνπ θαηαζηήκαηνο απηνχ ε ρξήζηο ηνπ εβδνκήθνληα ηνηο εθαηφλ (70 

%) ηνπ αληηζηνηρνχληνο εηο ηελ πξνβνιήλ ηνπ ρψξνπ, ην ππφινηπσλ δε ηξηάθνληα 

ηνηο εθαηφλ (30 %) ηνπ ρψξνπ, δηαηίζεηαη απφ ην Γήκαξρν εηο ηνπο απηνχο 

εθκεηαιιεπηάο εθ` φζνλ θαηά ηελ θξίζηλ απηήο δελ παξαθσιχεηαη νπζησδψο ε 

ειεπζέξα ρξήζηο απηνχ. (αξζξν 3 ηνπ λ. 1080/80) 

 

Σν εκβαδόλ ηεο πξόζνςεο ππνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ην κήθνο ηεο 

θπξίαο όςεο επί ην ύςνο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ κεηξηέηαη από ην έδαθνο 

κέρξη ηελ νξνθή ηεο ππεξθείκελεο ηδηνθηεζίαο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκεί δηθαηνχκελνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ρψξν ζε 

πιαηεία ηφηε ν ρψξνο απηφο κπνξεί λα παξαρσξεζεί ζε ζπλερφκελνπο κε απηφλ 

εθκεηαιιεπηέο θαη πάληα αλάινγα ηεο πξνζφςεψο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

ζα απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηθαηνχκελνπ, πνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε 

Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986. ( άξζξν 3 

ηνπ Ν. 1080/80) 

 

 Δμαηξνύληαη νη πεξηπηώζεηο όπνπ ν παξαρσξνύκελνο ρώξνο ησλ   πιαηεηψλ νξίδεηαη 

βάζεη κειέηεο ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ.
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45. Ζ ηπρφλ παξεκβνιή κεηαμχ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηεο πιαηείαο, δξφκνπ, δελ 

εκπνδίδεη ηελ παξαρψξεζε ζε απηά γηα εθκεηάιιεπζε ρψξνπ ηεο πιαηείαο 

εθφζνλ ηα θαηαζηήκαηα πξνβάιινληαη ζηελ πιαηεία, δεδνκέλνπ φηη ν λνκνζέηεο 

δελ πξνβιέπεη ηέηνην πεξηνξηζκφ (ηΔ 2875/88) 

 

46. ε πεξίπησζε γσληαθνχ θαηαζηήκαηνο θαη γσληαθνχ θαηαζηήκαηνο ζε 

απφηκεζε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάιεςε ζα παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά γηα θάζε δξφκν. Όζνλ αθνξά δε ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

ζα δεηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

νξαηφηεηαο ησλ νρεκάησλ, πξηλ ηελ απνηχπσζε ηνπ ρψξνπ απφ ηε Γ/λζε 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ.  

47. ε ρψξνπο πνπ ππάξρνπλ θαζηζηηθά, παγθάθηα, ε απφζηαζε κπξνζηά απφ ην 

θαζηζηηθφ γηα δηέιεπζε πεδψλ ζα πξέπεη λα είλαη 2,00κ. (0,50κ ρψξνο γηα ηα 

πφδηα ηνπ θαζήκελνπ θαη 1,50κ. γηα ηε δψλε δηέιεπζεο ησλ πεδψλ). 

 

48. Ζ φδεπζε ηπθιψλ πξέπεη λα παξακέλεη ειεχζεξε ηνπιάρηζηνλ 0,60κ. εθαηέξσζελ 

απηήο. 

 

49. Ζ παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζα είλαη πάληα ζε απφζηαζε 1,60κ. απφ 

πνδειαηφδξνκν. 

 

50. Γελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηκήκαηνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ κπξνζηά απφ 

ξάκπεο θαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 1,60 κ. απφ απηέο. 

 

51. Γελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηκήκαηνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζε θπηεκέλα 

παξηέξηα πξαζίλνπ. 

 

52. Γελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε νδνζηξψκαηνο γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

 

53. Γελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε ε παξαρψξεζε ηκήκαηνο θνηλνρξήζηνπ 

ρψξνπ ζηηο λεζίδεο ησλ νδψλ. 

 

54. Οη θαηαζηεκαηάξρεο επζχλνληαη γηα ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε ρψξνπ απφ 

πειάηεο πέξαλ ηνπ παξαρσξεζέληνο. 

 

55. Οη θαηαζηεκαηάξρεο ππνρξενχληαη άκεζα θαη αδεκίσο λα απνζχξνπλ κε δηθή 

ηνπο θξνληίδα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ή εκπνξεχκαηα θαη λα παξαρσξνχλ ζην 

Γήκν ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (πιαηείεο θαη πεδφδξνκνπο) γηα ηελ νξγάλσζε 

εθδειψζεσλ απφ ην Γήκν θαζψο θαη θαζηεξσκέλσλ ζξεζθεπηηθψλ ή επεηεηαθψλ 

εθδειψζεσλ (απνθξηάηηθε παξέιαζε, πεξηθνξά ηνπ Δπηηαθίνπ θιπ). Πξνο ηνχην 

ζα εηδνπνηείηαη ην ζσκαηείν ηνπο απφ ην Γήκν είθνζη κέξεο πξηλ απφ ηελ 

εθδήισζε. 

 ΑΡΘΡΟ 8 

 

Παξαρώξεζε Κνηλόρξεζηνπ Υώξνπ γηα Σξαπεδνθαζίζκαηα 

 

Δπηηξέπεηαη κεηά απφ άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ηνπ Γήκνπ Πάξγαο, ε 

ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ απφ 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ή ηελ γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο. 
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ηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν ε θαηάιεςε ζπλίζηαηαη κφλν απφ ηα εμήο ιεηηνπξγηθά 

ζηνηρεία επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηα νπνία γλσκνδνηεί ε Σερληθή Τπεξεζία: 

1. Σξαπεδνθαζίζκαηα 

2. Πηλαθίδα (Stand) κε ηνλ ηηκνθαηάινγν/κελνχ/πξνζθνξέο θαηαζηήκαηνο 

3. ηνηρεία ζθίαζεο γηα πξνζηαζία απφ ηε βξνρή θαη ηνλ ήιην πνπ δηαθξίλνληαη ζε 

νκπξέιεο θαη ηέληεο(θηλεηά πξνζηεγάζκαηα) 

4. Θεξκαληηθά – ςπθηηθά ζπζηήκαηα εθφζνλ πιεξνχληαη φια ηα κέηξα αζθαιείαο 

5. Εαξληηληέξεο 

 

 Γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ (πεδνδξόκηα, πεδόδξνκνη, πιαηείεο) 

δύλαηαη λα παξαρσξείηαη ν θνηλόρξεζηνο ρώξνο πνπ βξίζθεηαη έκπξνζζελ 

παξαθεηκέλνπ θαηαζηήκαηνο ή νηθίαο ρσξίο ηελ είζνδν απηήο, απαξαίηεηα κε 

ηελ ζπλαίλεζε ηνπ ρξεζηκνπνηνύληνο ή θαηέρνληνο ην αθίλεην. 

 Δίλαη δπλαηόλ λα παξαρσξείηαη θαη ν ακέζσο επόκελνο ηνπ παξαθεηκέλνπ 

θαηαζηήκαηνο ή νηθίαο ρσξίο ηελ είζνδν απηήο θνηλόρξεζηνο ρώξνο, 

ππνρξεσηηθά κε ηελ ζπλαίλεζε ηνπ ρξεζηκνπνηνύληνο ή θαηέρνληνο ην 

αθίλεην.  

 Παξαθείκελνο ρώξνο λνείηαη θαη εθείλνο όπνπ κεηαμύ δύν θαηαζηεκάησλ 

παξεκβάιιεηαη ζηνά νηθνδνκήο – είζνδνο νηθνδνκήο - είζνδνο νηθίαο ζηηο 

νπνίεο απαγνξεύεηαη, ζε επαθή κε απηέο, ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ.  

 ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Πέξαλ ηνπ αλσηέξνπ ρψξνπ απαγνξεχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε 

παξαρψξεζε επηπιένλ ζπλερφκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ αθφκα θαη εάλ ππάξρεη 

ζπλαίλεζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχληνο ή θαηέρνληνο ην αθίλεην. 

 

Όιεο νη δηαηάμεηο γηα ηελ παξαρψξεζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα ηελ παξαρψξεζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ 

θαη ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Οηθηζκνχο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Πάξγαο θαη 

Καλαιαθίνπ. 

Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνπ παξαρσξνχληαη γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ είλαη: 

α) ηα πεδνδξόκηα, β) πεδόδξνκνη, γ) πιαηείεο όινπ ηνπ Γήκνπ ζύκθσλα κε ηα 

εηδηθόηεξα  σο θαησηέξσ νξηδόκελα: 

 

 Α) Π Δ Ε Ο Γ Ρ Ο Μ Η Α: 

 

α) Γηα πεδνδξφκηα κε ειεχζεξε δηέιεπζε κέρξη 1,50κ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θξαζπέδνπ, απαγνξεχεηαη ε παξαρψξεζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 

β) Για πεζοδρόμια με ελεύθερη διέλεσζη από 1,50μ έως 2,10μ. μη 

ζσμπεριλαμβανομένοσ ηνπ θξαζπέδνπ, ζα παξαρσξείηαη φινο ν ελαπνκέλσλ 

ρψξνο (0,60κ.) ζηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο εθφζνλ παξακέλεη ισξίδα 

ειεχζεξεο δηέιεπζεο πεδψλ 1,50κ. ρσξίο ηελ χπαξμε ζηαζεξψλ εκπνδίσλ. 

γ) Γηα πεδνδξφκηα κε ειεχζεξε δηέιεπζε απφ 2,10κ. έσο 4,00κ. κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξαζπέδνπ, ζα παξαρσξείηαη φινο ν ελαπνκέλσλ 

ρψξνο ζηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο εθφζνλ παξακέλεη ισξίδα ειεχζεξεο 

δηέιεπζεο πεδψλ 1,50κ. ρσξίο ηελ χπαξμε ζηαζεξψλ εκπνδίσλ.  

δ) Γηα πεδνδξφκηα κε ειεχζεξε δηέιεπζε άλσ ησλ 4,00κ. κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ θξαζπέδνπ, ζα παξαρσξείηαη φινο ν ελαπνκέλσλ ρψξνο ζηε πξφζνςε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο εθφζνλ παξακέλεη ισξίδα ειεχζεξεο δηέιεπζεο πεδψλ 

ηνπιάρηζηνλ 2,00κ. ρσξίο ηελ χπαξμε ζηαζεξψλ εκπνδίσλ.  

ε) Γηα πεδνδξφκηα φπνπ ππάξρεη πνδειαηφδξνκνο θαη νδεγφο ηπθιψλ, ζα 

παξαρσξείηαη ρψξνο ζηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο ≥0,60κ. θαη ζε απφζηαζε 

ηνπιάρηζηνλ 1,60κ. απφ ηνλ πνδειαηφδξνκν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνχ 
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ηπθιψλ.  

ζη) Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζηα πεδνδξφκηα λα παξαρσξεζεί ε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα είηε ζηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο είηε ζηελ 

εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ζε απφζηαζε 0,40κ. απφ ην θξάζπεδν, 

έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ θαζήκελσλ πειαηψλ, θαηφπηλ 

έγθξηζεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, θξίλνληαο θαηά πεξίπησζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηα ζηαζεξά εκπφδηα, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ νκνηνκνξθία ηεο παξαρψξεζεο ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ αλά νηθνδνκηθφ 

ηεηξάγσλν θαη πάληα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη παξακέλεη ειεχζεξε φδεπζε γηα 

ηνπο πεδνχο ηνπιάρηζηνλ 1,50κ αλά πεξίπησζε. 

 

 

 Β)  Π Δ Ε Ο Γ Ρ Ο Μ Ο Η: 

 

ε πεδφδξνκνπο ην ειάρηζην ειεχζεξν πιάηνο νξίδεηαη ζε 3,50κ. ηνπιάρηζηνλ, ψζηε 

εθηφο απφ ηελ αλεκπφδηζηε θπθινθνξία ησλ ρξεζηψλ ηνπ πεδνδξφκνπ λα είλαη 

δπλαηή θαη ε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ησλ νρεκάησλ 

ηξνθνδνζίαο (αξηζκ.52907 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. ΦΔΚ 2621/31-12-2009) 

 

ηνπο πεδνδξφκνπο ε αλάπηπμε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζα γίλεηαη κφλν ζηελ 

πιεπξά πνπ βξίζθεηαη ην θαηάζηεκα. 

Γελ ζα παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα αλάπηπμε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ έλαληη ηνπ θαηαζηήκαηνο  

 

 Γ)  Π Λ Α Σ Δ Η Δ  

 

Με ηνλ φξν «Πιαηεία» δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πεξηβάιινληεο δξφκνη, αιιά 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ν ρψξνο πνπ ε ρξήζε ηνπ είλαη πιαηεία 

Γηα ηηο πιαηείεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλε κειέηε κε πξφβιεςε 

ηνπνζέηεζεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ, παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα φζα 

θαηαζηήκαηα έρνπλ πξφζνςε ή πξνβάιινληαη ζε απηέο θαη ζπγθεθξηκέλα 

παξαρσξείηαη ε ρξήζε πνζνζηνχ 70% ηνπ ρψξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξφζνςε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ή ζηελ πξνβνιή ηνπ επί ηεο πιαηείαο, ην δε ππφινηπν 30% δηαηίζεηαη 

ζηνπο ίδηνπο εθκεηαιιεπηέο απφ ην Γήκαξρν, εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δελ 

παξαθσιχεηαη νπζησδψο ε ειεχζεξε θίλεζε ησλ πεδψλ. 

 

Σν εκβαδφλ ηεο πξφζνςεο ππνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ην κήθνο ηεο θπξίαο 

φςεο επί ην χςνο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ κεηξηέηαη απφ ην έδαθνο κέρξη θαη ηελ νξνθή 

ηεο ππεξθείκελεο ηδηνθηεζίαο 

 

 ΑΡΘΡΟ 9 

 

Παξαρώξεζε Κνηλόρξεζηνπ Υώξνπ γηα Δκπνξεύκαηα 

 

Δπηηξέπεηαη θαηφπηλ άδεηαο ηνπ Γήκνπ Π θαη γλσκνδφηεζε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο 

ε ρξήζε ζε πεδφδξνκνπο, πεδνδξφκηα, πιαηείεο γηα έθζεζε εκπνξεπκάησλ. 

 

 ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑ 
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Α) Γηα πεδνδξφκηα κε ειεχζεξε δηέιεπζε κέρξη 1,50κ. ζα απαγνξεχεηαη ε 

παξαρψξεζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ 

Β) Γηα πεδνδξφκηα κε ειεχζεξε δηέιεπζε απφ 1,50κ. έσο 1,80κ., κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξαζπέδνπ, ζα παξαρσξείηαη φινο ν ελαπνκέλσλ 

ρψξνο (0,30κ.) ζηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο, αθήλνληαο ειεχζεξε δηέιεπζε 

πεδψλ 1,50κ. ρσξίο ηελ χπαξμε ζηαζεξψλ εκπνδίσλ. 

Γ) Γηα πεδνδξφκηα κε ειεχζεξε δηέιεπζε απφ 1,80κ. έσο 3,00κ. κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξαζπέδνπ, ζα παξαρσξείηαη φινο ν ελαπνκέλσλ 

ρψξνο ζηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο αθήλνληαο ειεχζεξε δηέιεπζε πεδψλ 

1,50κ. ρσξίο ηελ χπαξμε ζηαζεξψλ εκπνδίσλ. 

Γ) Γηα πεδνδξφκηα κε ειεχζεξε δηέιεπζε απφ 3,00κ. θαη πάλσ κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξαζπέδνπ, ζα παξαρσξείηαη κέγηζηνο ρψξνο έσο 2,00 

κ., εθφζνλ παξακέλεη ρψξνο γηα φδεπζε πεδψλ 2,00κ. 

 

 ΠΔΕΟΓΡΟΜΟΗ 

 

ε φινπο ηνπο πεδνδξφκνπο ηα εκπνξεχκαηα ζα εθζέηνληαη ζε κέγηζην πιάηνο 1,00κ. 

ζηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 10 

 

Καζνξηζκόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ γηα ππαίζξην εκπόξην, ζηάζηκν θαη 

πιαλόδην 

 

 

Δπηζήκαλζε 

Σν ζηάζηκν εκπφξην πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πψιεζεο πξντφλησλ, φπσο 

θαιακπφθηα, κέιη, καιιί ηεο γξηάο, είδε ρεηξνηερλίαο, ιατθήο ηέρλεο, νπσξνιαραληθά, 

θαληίλεο θαη ςπραγσγηθά παηρλίδηα (ινχλα παξθ-ηζίξθν θ.ι.π).  

 

 

 ΑΡΘΡΟ 14 

 

Υνξήγεζε Άδεηαο Καηάιεςεο Κνηλόρξεζηνπ Υώξνπ γηα Σνπνζέηεζε 

Σξαπεδνθαζηζκάησλ 

 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

εθδίδεηαη απφ ην Γήκν άδεηα ρξήζεο κε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο έσο ην 

ηέινο ηνπ έηνπο πνπ εθδφζεθε. 

Ο ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη κε αίηεζή ηνπ ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – 

Σκήκα Δζφδσλ-Πεξηνπζίαο, πξνζθνκίδνληαο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά : 

 Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ 

 Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

 Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα (κε χπαξμε ζε βάξνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ην Γήκν ) 

 Έλαξμε εξγαζηψλ ζηε Γ.Ο.Τ. 

 Απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

 ρεδηάγξακκα ππνγεγξακκέλν απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ φπνπ ζα 

θαίλεηαη ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο πνπ δχλαηαη λα παξαρσξεζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

κε ηα ιεηηνπξγηθά θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. 
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 ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ: Σν ζρεδηάγξακκα πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ – Σκήκα Δζφδσλ-Πεξηνπζίαο, ζα θαηαηίζεηαη ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ κε αίηεζε θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

1. Κάηνςε ζρεδίνπ ζε θιίκαθα 1:50 φπνπ ζα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, ε νηθνδνκηθή γξακκή ηνπ θηηξίνπ, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, 

νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα ησλ θαηνηθηψλ, ην πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, 

νη δηαζηάζεηο ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, ην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ην 

πιάηνο ηεο νδνχ. Δπίζεο ζα εκθαίλεηαη ε ηπρφλ ππάξρνπζα φδεπζε ηπθιψλ, ν 

πνδειαηφδξνκνο, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ (ζηχινη ΓΔΖ, ΟΣΔ, ζηχινη πηλαθίδσλ, δαξληηληέξεο – παξηέξηα – 

πεδνχιηα, παγθάθηα, θσηηζηηθά ηνπ Γήκνπ, θάδνη, θνισλάθηα) θαη νπνηνπδήπνηε 

είδνπο ζηαζεξφ εκπφδην. 

2. Δπί ηνπ παξαρσξεζέληνο ρψξνπ ζα απνηππψλνληαη ηα θαζίζκαηα, νη νκπξέιεο, νη 

δαξηηληέξεο, ηα ζεξκαληηθά-ςπθηηθά ζψκαηα θαη νη ηέληεο. Γηα ηα αλσηέξσ ν 

επηρεηξεκαηίαο ζα πξνζθνκίδεη θαη ηερληθή πεξηγξαθή. 

3. Τπεχζπλε Γήισζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο ζα δειψλεη φηη ζα 

ζπληεξεί θαη ζα θξνληίζεη γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ζεξκαληηθψλ – 

ςπθηηθψλ ζσκάησλ ηα νπνία απνηππψλνληαη ζηελ θάηνςε. 

4. Πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ησλ ζεξκαληηθψλ – ςπθηηθψλ ζσκάησλ πνπ ζα 

θαιχπηνπλ ηηο ηξέρνπζεο δηαηάμεηο. 

5. Φσηνγξαθίεο ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ φπνπ ζα θαίλεηαη ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο. 

 

Δπί ηνπ ζρεδίνπ ζα ηίζεηαη ζθξαγίδα ηνπ Γήκνπ Πάξγαο  φπνπ ζα 

αλαθέξεηαη: 

 

Γηα ην επξηζθόκελν επί ηεο νδνύ …………………………………………….…. 

θαηάζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ αξηζκ. ….…..……/….…-………-………… 

άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο / γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ……………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

δύλαηαη λα ρνξεγεζεί δεκνηηθόο θνηλόρξεζηνο ρώξνο ………………….… 

ζπλνιηθνύ εκβαδνύ ……………. η.κ. κε ηα ιεηηνπξγηθά θαη δηαθνζκεηηθά 

ζηνηρεία όπσο απηά απνηππώλνληαη ζην παξόλ ζρεδηάγξακκα, ζε εθαξκνγή ηεο 

κε αξηζκ. ………/……… Α.Γ.. (Καλνληζηηθή απόθαζε) 

 

Καλαιιάθη ………/……../…….. 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο/Ζ αξκόδηνο/α Τπάιιεινο Ο/Ζ Πξντζηάκελνο/ε Γ/λζεο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

Αλαλέσζε Άδεηαο 

 

Πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνπζαο άδεηαο θαη εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ (απφ 1/11 έσο 

31/12) ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη αίηεκα γηα ρνξήγεζε Άδεηαο Καηάιεςεο 

Κνηλνρξήζηνπ Υψξνπ γηα ην επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο. 
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Γελ απαηηείηαη ε ζεψξεζε λένπ ζρεδηαγξάκκαηνο απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ, αιιά ζα πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ηνπ ήδε ππνβιεζέληνο θαηά ηε 

ρνξήγεζε ηεο αξρηθήο άδεηαο, ζηελ πεξίπησζε εθείλε θαηά ηελ νπνία ν αηηψλ δεηά 

λα θάλεη ρξήζε ηνπ ίδηνπ ρψξνπ θαη ζηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε απηφλ ηεο πξψηεο 

αίηεζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε αθνξά ρξήζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ δηαθνξεηηθνχ απφ 

απηφλ ηεο αξρηθήο αίηεζεο ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο 

κε παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

Ζ άδεηα ζα εθδίδεηαη απφ ηνλ Γήκν Πάξγαο ρσξίο ηελ εθ λένπ γλψκε ηεο 

Αζηπλνκηθήο Αξρήο (άξζξν 3 παξ. 12 ηνπ Ν. 1080/1980). 

ε θάζε πεξίπησζε κε ηε ιήμε ησλ αδεηψλ θαη κε επζχλε ηεο επηρείξεζεο 

απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν φια ηα αληηθείκελα. 

Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο λέαο άδεηαο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 

Ο ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη κε αίηεζε ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

– Σκήκα Δζφδσλ-Πεξηνπζίαο. 

Σν Γξαθείν απηεπαγγέιησο αλαδεηά ηε Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα ηνπ αηηνχληνο πεξί 

χπαξμεο ή κε νθεηιψλ ζην Γήκν θαη ηελ ΓΔΤΑΚ γηα ηέιε, θφξνπο, πξφζηηκα ή 

εηζθνξέο ή λφκηκεο ξχζκηζήο ηνπο. 

 

Αληηθαηάζηαζε Άδεηαο 

 

Ζ άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ αληηθαζίζηαηαη ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε λέαο άδεηαο θαη ζηελ πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο 

γλσζηνπνίεζεο ιφγσ αιιαγήο θνξέα. 

Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ππνβάιιεηαη αίηεζε 

αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαβιεζεί ην πνζφ ηνπ εηήζηνπ ηέινπο πνπ ηπρφλ ππνιείπεηαη 

εθηφο θη αλ έρεη πιήξσο εμνθιεζεί απφ ηνλ πξνεγνχκελν θνξέα. Ζ αληηθαηάζηαζε

 γίλεηαη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10)  εκεξψλ. Αλ ε 

πξναλαθεξφκελε πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ινγίδεηαη φηη ε άδεηα έρεη 

αληηθαηαζηαζεί. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί κε αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη ηε ρνξήγεζε 

ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ην Γήκν. (αξηζκ. 16228 ΦΔΚ Β’ 1723/18- 05-2017 Κ.Τ.Α.) 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 15 

 

Υνξήγεζε Άδεηαο Καηάιεςεο Κνηλόρξεζηνπ Υώξνπ γηα Σνπνζέηεζε Δκπνξεπκάησλ 

 

Σα ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο 

ρξήζεο, γηα έθζεζε εκπνξεπκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ εηήζηνπ 

ηέινπο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ ζρεηηθή αίηεζε γηα άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ 

ρψξνπ ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Δζφδσλ-Πεξηνπζίαο 

πξνζθνκίδνληαο ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά 

 Έλαξμε εξγαζηψλ ζηε Γ.Ο.Τ. 

 ρεδηάγξακκα ππνγεγξακκέλν απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ φπνπ ζα 

θαίλεηαη ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο πνπ δχλαηαη λα παξαρσξεζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

 Απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο 

 Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα (κε χπαξμε ζε βάξνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ην Γήκν ) 
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 Φσηνγξαθία ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

 

 ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ: Σν ζρεδηάγξακκα πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ – Σκήκα Δζφδσλ-Πεξηνπζίαο ζα θαηαηίζεηαη ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ κε αίηεζε θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

1. Κάηνςε ζρεδίνπ ζε θιίκαθα 1:50 φπνπ ζα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, ε νηθνδνκηθή γξακκή ηνπ θηηξίνπ, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, 

νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα ησλ θαηνηθηψλ, ην πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, 

νη δηαζηάζεηο ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, ην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ην 

πιάηνο ηεο νδνχ. Δπίζεο ζα εκθαίλεηαη ε ηπρφλ ππάξρνπζα φδεπζε ηπθιψλ, ν 

πνδειαηφδξνκνο, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ (ζηχινη ΓΔΖ, ΟΣΔ, ζηχινη πηλαθίδσλ, δαξληηληέξεο – παξηέξηα – 

πεδνχιηα, παγθάθηα, θσηηζηηθά ηνπ Γήκνπ, θάδνη, θνισλάθηα) θαη νπνηνπδήπνηε 

είδνπο ζηαζεξφ εκπφδην. 

 

Δπί ηνπ ζρεδίνπ ζα ηίζεηαη ζθξαγίδα ηνπ Γήκνπ Πάξγαο φπνπ ζα αλαθέξεηαη: 

 

Γηα   ην   επξηζθόκελν   επί ηεο  νδνύ......................................................... εκπνξηθό 

θαηάζηεκα   δύλαηαη   λα   ρνξεγεζεί   δεκνηηθόο   θνηλόρξεζηνο  ρώξνο 

…………………………… ζπλνιηθνύ εκβαδνύ ........................... η.κ., ζε εθαξκνγή 

ηεο κε αξηζκ. ………/… Α.Γ.. (Καλνληζηηθή απόθαζε) 

 

 

Καλαιιάθη ………/……../…….. 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο/Ζ αξκόδηνο/α Τπάιιεινο Ο/Ζ Πξντζηάκελνο/ε Γ/λζεο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

 

Αλαλέσζε Άδεηαο 

 

Πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνπζαο άδεηαο θαη εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ (απφ 1/11 έσο 

31/12) ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη αίηεκα γηα ρνξήγεζε Άδεηαο Καηάιεςεο 

Κνηλνρξήζηνπ Υψξνπ γηα ην επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο. 

Γελ απαηηείηαη ε ζεψξεζε λένπ ζρεδηαγξάκκαηνο απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ, αιιά ζα πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ηνπ ήδε ππνβιεζέληνο θαηά ηε 

ρνξήγεζε ηεο αξρηθήο άδεηαο, ζηελ πεξίπησζε εθείλε θαηά ηελ νπνία ν αηηψλ δεηά 

λα θάλεη ρξήζε ηνπ ίδηνπ ρψξνπ θαη ζηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε απηφλ ηεο πξψηεο 

αίηεζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε αθνξά ρξήζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ δηαθνξεηηθνχ απφ 

απηφλ ηεο αξρηθήο αίηεζεο ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο 

κε παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

Ζ άδεηα ζα εθδίδεηαη απφ ηνλ Γήκν Πάξγαο ρσξίο ηελ εθ λένπ γλψκε ηεο 

Αζηπλνκηθήο Αξρήο (άξζξν 3 παξ. 12 ηνπ Ν. 1080/1980). 

ε θάζε πεξίπησζε κε ηε ιήμε ησλ αδεηψλ θαη κε επζχλε ηεο επηρείξεζεο 

απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν φια ηα αληηθείκελα. 

Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο λέαο άδεηαο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 

Ο ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη κε αίηεζε ζηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

– Σκήκα Δζφδσλ-Πεξηνπζίαο. 
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Σν Γξαθείν απηεπαγγέιησο αλαδεηά ηε Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα ηνπ αηηνχληνο πεξί 

χπαξμεο ή κε νθεηιψλ ζην Γήκν θαη ηε ΓΔΤΑΚ γηα ηέιε, θφξνπο, πξφζηηκα ή 

εηζθνξέο ή λφκηκεο ξχζκηζήο ηνπο. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 16 

 

Υνξήγεζε Άδεηαο Σνπνζέηεζεο θηαδίσλ θαη Λνηπώλ Λεηηνπξγηθώλ ή 

Γηαθνζκεηηθώλ ηνηρείσλ (Εαξηηληέξεο – Θεξκαληηθά θαη Φπθηηθά ώκαηα – 

Πηλαθίδεο stands) ζε Κνηλόρξεζηνπο Υώξνπο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ηελ 

Σνπνζέηεζε Σξαπεδνθαζηζκάησλ 

 

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθνζκεηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ζπλαθψλ κε ηα 

ηξαπεδνθαζίζκαηα, πξναπαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο ηνπνζέηεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηνηρείσλ, απφ ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Δζφδσλ-Πεξηνπζίαο ηνπ 

Γήκνπ Πάξγαο, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ε νπνία 

εθδίδεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαρψξεζε ηεο άδεηαο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα 

αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή κεηά ηελ παξαρψξεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

Με ηελ άδεηα ηνπνζέηεζεο πξνζδηνξίδεηαη ν αθξηβήο ρψξνο, ην είδνο, ην πιήζνο νη 

δηαζηάζεηο θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ επηηξέπνληαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο άδεηαο ηνπνζέηεζεο δηαθνζκεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ 

ηαπηίδεηαη κε ην ρξφλν ηζρχνο ηεο άδεηαο ηνπνζέηεζεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ (άδεηα 

ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ). 

Ζ άδεηα ηνπνζέηεζεο αλαλεψλεηαη ην επφκελν έηνο εθφζνλ δελ αιιάδεη ν 

επηρεηξεκαηίαο, δελ αιιάδνπλ ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ θαη 

δελ αιιάδνπλ ηα ιεηηνπξγηθά θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. 

Ζ άδεηα ηνπνζέηεζεο ζθηαδηψλ θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ην Ν. 1080/80, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη θάζε θνξά, εθδίδεηαη απφ ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα 

Δζφδσλ-Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Πάξγαο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ε 

νπνία ζπλνδεχεηαη απφ: 

 Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ 

 Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

 Άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

 Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα (κε χπαξμε ζε βάξνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ην Γήκν ) 

 Απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

 ρεδηάγξακκα ππνγεγξακκέλν απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ φπνπ ζα 

θαίλεηαη ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο πνπ δχλαηαη λα παξαρσξεζεί ή έρεη ήδε 
παξαρσξεζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε ηα ιεηηνπξγηθά θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. 

 

Ζ άδεηα αθνξά ζε ζθηάδηα, αλζνδφρεο, πηλαθίδεο ή θαη άιια ζηνηρεία πνπ 

εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ή ηνλ εμσξατζκφ ησλ ρψξσλ ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

Γηα ηα πξψηα 3 ρξφληα απφ ηεο εγθξίζεσο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ (ρξφλνο 

πξνζαξκνγήο γηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζθηαδίσλ) ε Σερληθή Τπεξεζία ζα 

εγθξίλεη ηα πθηζηάκελα ζθηάδηα. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 3 εηψλ ν επηρεηξεκαηίαο 

ππνρξενχηαη λα έρεη πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
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 ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ: Σν ζρεδηάγξακκα πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε ζην Σκήκα Δζφδσλ- 

Πεξηνπζίαο ζα θαηαηίζεηαη ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ κε αίηεζε θαη ζα 

πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

 

1. Κάηνςε ζρεδίνπ ζε θιίκαθα 1:50 φπνπ ζα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, ε νηθνδνκηθή γξακκή ηνπ θηηξίνπ, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, 

νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα ησλ θαηνηθηψλ, ην πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, 

νη δηαζηάζεηο ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, ην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ην 

πιάηνο ηεο νδνχ. Δπίζεο ζα εκθαίλεηαη ε ηπρφλ ππάξρνπζα φδεπζε ηπθιψλ, ν 

πνδειαηφδξνκνο, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ (ζηχινη ΓΔΖ, ΟΣΔ, ζηχινη πηλαθίδσλ, δαξληηληέξεο – παξηέξηα – 

πεδνχιηα, παγθάθηα, θσηηζηηθά ηνπ Γήκνπ, θάδνη, θνισλάθηα) θαη νπνηνπδήπνηε 

είδνπο ζηαζεξφ εκπφδην. 

2. Δπί ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ ζα απνηππψλνληαη ηα θαζίζκαηα, νη νκπξέιεο, νη 

δαξηηληέξεο, ηα ζεξκαληηθά-ςπθηηθά ζψκαηα θαη νη ηέληεο. Γηα ηα αλσηέξσ ν 

επηρεηξεκαηίαο ζα πξνζθνκίδεη θαη ηερληθή πεξηγξαθή. 

3. Τπεχζπλε Γήισζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο ζα δειψλεη φηη ζα 

ζπληεξεί θαη ζα θξνληίζεη γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ζεξκαληηθψλ – 

ςπθηηθψλ ζσκάησλ ηα νπνία απνηππψλνληαη ζηελ θάηνςε. 

4. Πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ησλ ζεξκαληηθψλ – ςπθηηθψλ ζσκάησλ πνπ ζα 

θαιχπηνπλ ηηο ηξέρνπζεο δηαηάμεηο. 

5. Φσηνγξαθίεο ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ φπνπ ζα θαίλεηαη ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο. 

 

Δπί ηνπ ζρεδίνπ ζα ηίζεηαη ζθξαγίδα ηνπ Γήκνπ Πάξγαο φπνπ ζα αλαθέξεηαη: 

 

Γηα ην επξηζθόκελν επί ηεο νδνύ ............................................................. θαηάζηεκα 

πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ  αξηζκ. …………..……/….…- ...................................... άδεηα 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο / γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ……………………... 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… ζηνλ 

νπνίν έρεη ρνξεγεζεί δεκνηηθόο θνηλόρξεζηνο ρώξνο …………………….. 

ζπλνιηθνύ εκβαδνύ ………............. η.κ. εγθξίλνληαη ηα ιεηηνπξγηθά θαη 

δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία όπσο απηά απνηππώλνληαη ζην παξόλ ζρεδηάγξακκα, ζε 

εθαξκνγή ηεο αξηζκ. …….…/         Α.Γ.. (Καλνληζηηθή 

απόθαζε) 

Καλαιιάθη ………/……../…….. 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο/Ζ αξκόδηνο/α Τπάιιεινο Ο/Ζ Πξντζηάκελνο/ε Γ/λζεο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 17 

 

Υνξήγεζε Άδεηαο Καηάιεςεο Κνηλόρξεζηνπ Υώξνπ γηα Καηάιεςε 
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Υώξνπ κε Οηθνδνκηθά Τιηθά 

 

Ο ηδηνθηήηεο ή ν εξγνιάβνο κεηά απφ αίηεζή ηνπ ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ιακβάλνπλ άδεηα θαηάιεςεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κεηά 

θαη απφ ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο εάλ πξφθεηηαη γηα θαηάιεςε 

νδνζηξψκαηνο, ή εάλ πξφθεηηαη γηα θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ, πεδφδξνκνπ ή πιαηείαο. 

Οη ππεχζπλνη ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα 

ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο θαη γηα ηελ αλεκπφδηζηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ. 

Ζ αιιαγή θαηεχζπλζεο ηεο πνξείαο ησλ πεδψλ επί ηνπ ρψξνπ ζεκαηνδνηείηαη ζηελ 

πεξίθξαμε ή ζε άιιε θαηάιιειε ζέζε κε ηε ζήκαλζε ππνρξεσηηθή θαηεχζπλζεο . 

(Π.Γ. 105/1995 (Α’67) 

Ο ρψξνο θαηάιεςεο ζα πξέπεη λα έρεη ζεκαλζεί θαηάιιεια ψζηε λα είλαη νξαηφο θαη 

ηε λχθηα. 

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ 

ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηε Σερληθή Τπεξεζία 

ηνπ Γήκνπ, ζα επηζηξέθεηαη δε ζηνλ ελδηαθεξφκελν εθφζνλ δηαπηζησζεί ε πιήξεο 

απνθαηάζηαζε ηνπ θαηαιεθζέληνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 

Οη άδεηεο πνπ εθδίδνληαη δηαθξίλνληαη ζε : 

 

Α. Άδεηα Υξήζεο Κάδνπ Αδξαλώλ Τιηθώλ, πνπ εθδίδεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

θάδνο ηνπνζεηείηαη ζε μχια γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη κε 

εκεξήζην ή εβδνκαδηαίν ηέινο ρξήζεο. 

 

Β. Άδεηα ρξήζεο πξνζηαηεπηηθήο πεξίθξαμεο, κε παλί, ιακαξίλα ή πιέγκα θαη 

κεληαίν ηέινο ρξήζεο 

 

Γ. Άδεηα ηνπνζέηεζεο ηθξηώκαηνο, κε κεληαίν ηέινο ρξήζεο. 

 

Ο ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ηελ άδεηα νηθνδνκήο ή άδεηα κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Γήκνπ θαη ππνρξεψλεηαη: 

 Να θαηαζθεπάζεη πξνζηαηεπηηθφ πξνζηέγαζκα ή ζηνά κε ζθάθε (φηαλ γίλεηαη 

ρξήζε νιφθιεξνπ πεδνδξνκίνπ), γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρφκελσλ πεδψλ απφ 

πηζαλή πηψζε αληηθεηκέλσλ. 

 Να ηνπνζεηήζεη ην ηθξίσκα (ζθαισζηά) κε αζθαιή έδξαζε θαη ζηήξημε ζηελ 
νηθνδνκή. 

 Να θαηαζθεπάζεη ην ηθξίσκα (ζθαισζηά) κε πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε (παλί, δίρηπ 

θ.η.ι.) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρφκελσλ πεδψλ απφ πηψζε πιηθψλ. 

 Να ηνπνζεηήζεη ζήκαλζε πνπ λα πξνεηδνπνηεί έγθαηξα ηνπο πεδνχο γηα ηελ 

θαηάιεςε ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

 Να ηνπνζεηήζεη ηαηλία ζήκαλζεο κε εξπζξφ θαη ιεπθφ ρξψκα. 

 Να ηνπνζεηήζεη εκπφδηα κε θψηα θαη αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία πνπ λα 

ιεηηνπξγνχλ ζε φιν ην 24σξν θαη ηδίσο ππφ ζπλζήθεο λχρηαο. 

 

Μφλν γηα δηαηεξεηέα θηίξηα 

Απαηηείηαη λα θαζνξηζζεί εηδηθφ ηέινο ρξήζεο Κ.Υ γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ- 

αλαπαιαίσζεο θηηζκάησλ, ηα νπνία  έρνπλ  ραξαθηεξηζζεί  σο  δηαηεξεηέα. Σν εηδηθφ 

απηφ ηέινο λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 30 % ησλ αλάινγσλ ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο 

αληίζηνηρεο δψλεο πεξηνρψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ π.ρ. 

γηα ηθξηψκαηα. 

θαισζηέο νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζην ρψξν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν 

γηα ηε ζηήξημε κέξνπο ησλ θηηξίσλ ή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ απφ πηζαλέο 
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πηψζεηο επηρξηζκάησλ ή άιισλ πιηθψλ θαη φρη γηα ηελ θαηαζθεπή ή αλαπαιαίσζε ή 

βάςηκν ή άιινπ είδνπο εξγαζίαο, ην ηέινο νξίδεηαη κεληαίν. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 18 

 

Υνξήγεζε Άδεηαο Καηάιεςεο Κνηλόρξεζηνπ Υώξνπ γηα ηελ πξνζσξηλή 

ιεηηνπξγία Δξγνηαμίνπ. 

 

 

ηελ αίηεζε ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξέα πνπ ζα είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ, ηνπ επηβιέπνληνο Μεραληθνχ, ν 

ρξφλνο, ν ρψξνο θαη ν ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε 

ιεπηνκέξεηα απαξαίηεηε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο αδείαο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο δελ ζα ππεξβαίλεη ην κήλα, ελψ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 

αίηεζε θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο ζα είλαη δπλαηή ε παξάηαζε. Οη 

πξνζσξηλέο άδεηεο θαηάιεςεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία 

εξγνηαμίνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΟΚ, 

ησλ θαλνληζκψλ Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ ζ’ απηά, θαζψο θαη ησλ 

θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

ηελ αίηεζε ηνπ ν ελδηαθεξφκελνο αλαθέξεη ηα κέηξα ζεκαηνδφηεζεο πνπ ζα ιάβεη 

γηα ηελ πξνζηαζία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ απνηξνπή αηπρεκάησλ. Οη 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζα παξαρσξνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα κε δεκηνπξγείηαη 

φριεζε ζηα θαηαζηήκαηα, λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θπθινθνξία πεδψλ & νρεκάησλ 

απφ παξάπιεπξεο νδνχο θαη λα ηεξνχληαη νη ψξεο θνηλήο εζπρίαο. 

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ 

ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηε Σερληθή Τπεξεζία 

ηνπ Γήκνπ, ζα επηζηξέθεηαη δε ζηνλ ελδηαθεξφκελν εθφζνλ δηαπηζησζεί ε πιήξεο 

απνθαηάζηαζε ηνπ θαηαιεθζέληνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 

Οη ηδηνθηήηεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ είλαη ζπλππεχζπλνη εμ νινθιήξνπ ζε πεξίπησζε 

δηάζεζεο ησλ νρεκάησλ ηνπο (γεξαλνί, πξέζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, θνξηεγά 

κεηαθνξάο κεραλεκάησλ έξγσλ θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ρσξίο άδεηα 

δηαθνπήο θπθινθνξίαο. 

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο ζε πεξίπησζε 

παξαβίαζεο ησλ παξαπάλσ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ή ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο 

(ζενκελίαο). 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 19 

 

Υνξήγεζε Άδεηαο Καηάιεςεο Κνηλόρξεζηνπ Υώξνπ γηα 

Φνξηνεθθόξησζε Βαξέσλ Αληηθεηκέλσλ. 

 

ηελ αίηεζε πξνο ηε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά 

ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξέα πνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηα είδε πνπ ζα δηαθηλεζνχλ, 

ν ρξφλνο, ν ρψξνο & ν ζθνπφο ηεο δηαθνπήο θπθινθνξίαο & θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα 

απαξαίηεηε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο αδείαο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο δελ ζα ππεξβαίλεη ην πεληάσξν κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, 

κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε θαη ηελ θαηαβνιή αληίζηνηρνπ ηέινπο. 

Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζα παξαρσξνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα κε δεκηνπξγείηαη 

φριεζε ζηα θαηαζηήκαηα, λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θπθινθνξία πεδψλ & νρεκάησλ 
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απφ παξάπιεπξεο νδνχο θαη λα ηεξνχληαη νη ψξεο θνηλήο εζπρίαο. 

Οη πξνζσξηλέο άδεηεο γηα ηελ παξεκπφδηζε ή δηαθνπή θπθινθνξίαο ρνξεγνχληαη κε 

ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΟΚ θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ 

δηέπνπλ ηελ ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ 

ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ 

ππεξεζηψλ, ε νπνία επηζηξέθεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν εθφζνλ δηαπηζησζεί ε πιήξεο 

απνθαηάζηαζε ηνπ θαηαιεθζέληνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ 

Οη ηδηνθηήηεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ είλαη ζπλππεχζπλνη εμ νινθιήξνπ ζε πεξίπησζε 

δηάζεζεο ησλ νρεκάησλ ηνπο (γεξαλνί, πξέζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, θνξηεγά 

κεηαθνξάο κεραλεκάησλ έξγσλ θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ρσξίο άδεηα 

δηαθνπήο θπθινθνξίαο. 

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο ζε πεξίπησζε 

παξαβίαζεο ησλ παξαπάλσ φξσλ & πξνυπνζέζεσλ ή ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 20 

 

Άδεηα Υξήζεο Κνηλνρξήζηνπ ρώξνπ (εδάθνπο-ππεδάθνπο) γηα 

παξόρνπο Γηθηύσλ δηέιεπζεο Καισδίσλ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε Άδεηα ηζρχνπλ νη παξαθάησ δηαηάμεηο: 

 

α) ηνπ Ν. 4070/2012 (ΦΔΚ Α΄82/10-04-2012) «Ζιεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο, 

Μεηαθνξέο, Σνπξηζηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 

28 ηνπ λφκνπ 

 

β) ε ππ’ αξίζκ. ΚΤΑ 725/23/2012 (ΦΔΚ 5Β’/ 05-01-2012) «Γηαδηθαζία ρνξήγεζε 

Γηθαησκάησλ Γηέιεπζε Γηθηχσλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, θαη εηδηθφηεξα ην 

άξζξν 13 παξ. 5, φηη ν πάξνρνο δελ έρεη άιιε ππνρξέσζε πιελ ηνπ λα θαηαβάιιεη ηα 

ηέιε δηέιεπζε άπαμ θαη ελ ζπλερεία ηέιε ρξήζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο 

 

γ) ηελ 528/075(ΦΔΚ Β’ 1375/10-07-2009) απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ «Καλνληζκφο 

θαζνξηζκνχ ησλ Σειψλ Γηέιεπζεο, ησλ Σειψλ Υξήζεο Γηθαησκάησλ Γηέιεπζεο θαη 

ηνπ Ύςνπο ησλ Δγγπήζεσλ Καιήο Δθηέιεζεο ησλ Δξγαζηψλ Γηέιεπζεο γηα φιε ηελ 

Διιάδα» 

 

Ο ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη αίηεζε ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

εξγνιάβνπ ή/θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ πνπ ζα εθηειέζνπλ ην έξγν θαη ηδίσο 

επσλπκία, έδξα, ΑΦΜ/ΓΟΤ θαη ζηνηρεία λφκηκνπ εθπξνζψπνπ εθφζνλ απηά είλαη 

δηαζέζηκα θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ή πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ αηηνχληα 

ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο Γηθαηψκαηνο Γηέιεπζεο. 

 

 ρέδην ή ζθαξίθεκα ή αληίγξαθν ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ επί ηνπ νπνίνπ 

επηζεκαίλεηαη ε πξνηεηλφκελε ή αηηνχκελε φδεπζε θαη ηππηθέο δηαηνκέο ηνκψλ. 

 

 Δλδεηθηηθά ζρέδηα − πεξηγξαθέο θαηαζθεπαζηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ επθνιηψλ, 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ έξγσλ πνπ ζα 
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εθηειεζηνχλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη, Τπαίζξηεο Μνλάδεο 

δηθηχνπ, Οηθίζθνη) πνπ ζα εγθαηαζηαζεί. Σν ζρέδην θαηά πεξίπησζε θαη ελδεηθηηθά 

πεξηιακβάλεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηππηθψλ δηαηνκψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά 

ηελ φδεπζε ηνπ δηθηχνπ, ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ θξεαηίσλ, ηα κέζα αλάξηεζεο 

ελαέξησλ δηθηχσλ, ηνλ αξηζκφ θαη ηε ζέζε ησλ δέληξσλ ησλ νπνίσλ ν αηηψλ 

Πάξνρνο αηηείηαη ηελ θνπή, ηηο ιεπηνκέξεηεο, ζε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο, 

Τπαίζξησλ Μνλάδσλ δηθηχνπ θαη Οηθίζθσλ. 

 

 Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο φδεπζεο ησλ δηθηχσλ ζε ειεθηξνληθή/ ςεθηαθή 

κνξθή 

 

 Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ 

 

 Βεβαίσζε ηεο ΔΔΣΣ (ηειεπηαίνπ εμακήλνπ), πνπ πηζηνπνηεί φηη ν αηηψλ 

ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο Γεληθψλ Αδεηψλ θαη παξέρεη Γεκφζηα Γίθηπα 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ 

 

 Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θάιπςεο αζθάιηζεο αζηηθήο επζχλεο , ε νπνία ζα 

θαιχπηεη θάζε δεκία ή βιάβε πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ , ζπληήξεζεο απηνχ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ 

θνηλνρξήζηνπ αθηλήηνπ. 

 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη: 

(1) ελδεηθηηθφ xξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηελ εθηηκψκελε 

εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ θαη ζαθή πξφβιεςε γηα ηνπο ρξφλνπο 

εθηέιεζεο θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, 

(2) ηα ηερληθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

(3) ηελ Γηαδξνκή Όδεπζεο, 

(4) ηα κέηξα αζθαιείαο, 

(5) ηνπο ρψξνπο απφξξηςεο ησλ πξντφλησλ ηεο εθζθαθήο, 

(6) ηηο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο, 

(7) ηηο ηπρφλ ηζρχνπζεο εηδηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο θαη 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, γηα 

ηελ εθηέιεζε έξγσλ εγθαηάζηαζεο δηθηχσλ, θαη 

(8) εθφζνλ απαηηείηαη, ξεηέο πξνβιέςεηο, ελαιιαθηηθήο θαηεχζπλζεο δηέιεπζεο 

κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, κέηξα ζήκαλζεο θαη αζθαιείαο. 

 

 θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ζην 5% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ γηα ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε απνθαηάζηαζε ησλ 

νδνζηξσκάησλ θαη ησλ πεδνδξνκίσλ απφ ηνπ νπνίνπο γίλεηαη ε δηέιεπζε ησλ 

δηθηχσλ, ε νπνία επηζηξέθεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν εθφζνλ δηαπηζησζεί ε πιήξεο 

απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη αζθαιηνηάπεηεο, πεδνδξφκηα, 

ξείζξα, θξάζπεδα) ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ 

 

 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ εκπίπηεη εληφο νξίσλ πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 

2000, o θάθεινο αίηεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ράξηε θαηάιιειεο θιίκαθαο 

ζηνλ νπνίν λα απνηππψλνληαη νη ηχπνη νηθνηφπσλ ηεο ππ’ αξηζκ. 33318/3028/98 

(Β΄/1289/2812−1998) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηζρχεη, πνπ απαληψληαη 
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ζηελ άκεζε πεξηνρή Γηέιεπζεο ηνπ Γηθηχνπ Ζιεθηξνληθψλ 

 

 ΑΡΘΡΟ 21 

 

Υνξήγεζε Άδεηαο Καηάιεςεο Κνηλόρξεζηνπ Υώξνπ γηα Δθηέιεζε 

Δξγαζηώλ (εθζθαθέο θαη ηνκέο νδνζηξώκαηνο) από Ηδηώηε ή Τπεξεζία 

Κνηλήο Χθέιεηαο (ΓΔΖ, ΟΣΔ,  θιπ.) 

 

Σν αίηεκα ππνβάιιεηαη ζηε Γ/λζε Σερληθήο Τπεξεζίαο ζπλνδεπφκελν απφ 

νξηδνληηνγξαθία, ε νπνία εθηηκά ηε δαπάλε απνθαηάζηαζεο θαη αλάινγα δεηείηαη 

εγγπεηηθή επηζηνιή. Με ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη έιεγρνο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

νδνζηξψκαηνο ή ηνπ πεδνδξνκίνπ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη αλαιφγσο ή 

παξαθξαηείηαη ή επηζηξέθεηαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή.  

 

 ΑΡΘΡΟ 22 

 

Υνξήγεζε Άδεηαο Καηάιεςεο Κνηλόρξεζηνπ Υώξνπ γηα Δθδειώζεηο 

Πξνζσξηλνύ Υαξαθηήξα 

 

Γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα εθδειψζεηο 

πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα φπσο δηελέξγεηα κνπζηθνρνξεπηηθψλ εθδειψζεσλ, εγθαίληα 

θαηαζηεκάησλ θ.ιπ. αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 

 

Ο ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη αίηεζε πξνο ηε Γ/λζε Σερληθψλ ππεξεζηψλ ηνπιάρηζηνλ 

15 κέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο εθδήισζεο εθφζνλ δελ απαηηνχληαη εγθξίζεηο απφ 

ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 

 ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξέα πνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθδήισζε, 

 ν ρξφλνο, 

 ε απνηχπσζε ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ κε θαηάζεζε ζρεηηθνχ 

ζρεδηαγξάκκαηνο 

 ν ζθνπφο ηεο εθδήισζεο 

 ε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο 

 ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ππεπζχλνπ 

 

ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη αίηεκα πξνο ηε Γ/λζε 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Δζφδσλ Πεξηνπζίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. Σν αίηεκα απνζηέιιεηαη ζην Σκήκα Σξνραίαο 

Φαλαξίνπ πξνθεηκέλνπ λα γλσκαηεχζεη θαη θαηφπηλ ζεηηθήο γλσκνδφηεζεο εθδίδεηαη 

ε άδεηα. 

 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα δχν (2) εθδειψζεσλ εηεζίσο. 

  

Ζ παξαρψξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

ζα είλαη αηειψο . 

 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 23 

 



34  

Αηειώο 

 

Α) Μεηά απφ απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή θαη Γηαπαξαηαμηαθήο Δπηηξνπήο, νη 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηνπ Γήκνπ παξαρσξνχληαη δσξεάλ γηα νκηιίεο πνιηηηθψλ. 

Οη αξκφδηνη θνξείο – δηνξγαλσηέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

θαζαξηφηεηαο, ηελ πξνζηαζία απφ θάζε κνξθήο ξχπαλζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε 

ηπρφλ δεµηψλ. 

 

Β) Γελ ππφθεηληαη ζε ηέινο, φζνη ρξεζηκνπνηνχλ θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ ή ην ππέδαθνο απηψλ δπλάκεη εηδηθήο δηαηάμεσο λφκνπ ή ζπκβάζεσο 

κεηά ηνπ δεκνζίνπ πνπ έρεη θπξσζεί κε λφκν, ζε εθηέιεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ρξήζε 

ησλ άλσ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ρψξσλ, εθ' φζνλ απφ ηηο δηαηάμεηο απηψλ 

πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ην ηέινο απηφ. (άξζξν 13 παξ.9 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-

1958,φπσο αληηθαη. απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80) 

 

Γ) Οη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α΄ βαζκνχ θαζνξίδνπλ κε απφθαζή ηνπο, 

πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηνλ, θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 

2946/2001 (ΦΔΚ 224 Α΄), θαζνξηζκφ ρψξσλ γηα ππαίζξηα δηαθήκηζε, εηδηθφηεξνπο 

ρψξνπο γηα ηελ πξνβνιή κελπκάησλ απφ ηα πνιηηηθά θόκκαηα, ηηο καζεηηθέο, 

θνηηεηηθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο θαη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλώζεηο, θαζώο θαη ηηο 

ελώζεηο πξνζώπσλ πνπ δελ επηδηώθνπλ θεξδνζθνπηθνύο ζθνπνύο, θαη ζε πνζνζηφ 

πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο ησλ ρψξσλ, πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, λνκίκσο, γηα πξνβνιή ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α.. Με φκνηα απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο ρξήζεσο ησλ αλσηέξσ 

ρψξσλ. Ζ δηάζεζε ησλ ρψξσλ απηψλ γίλεηαη αλαινγηθά θαη επί ίζνηο φξνηο. Γηα ηε 

ρξήζε ηνπο δελ απαηηείηαη άδεηα απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαη δελ θαηαβάιιεηαη ζηνλ 

νηθείν Ο.Σ.Α. ηέινο δηαθήκηζεο ή απνδεκίσζε ρξήζεο. (άξζξν 9 παξ.1 θ 2 

Ν.3023/02). Οη απνθάζεηο , κε ηηο νπνίεο δηαηίζεληαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζηα 

πνιηηηθά θφκκαηα , εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ. 

 

Γ) Απαιιάζζνληαη απφ θάζε δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ θφξν, ηέινο, δηθαίσκα θαη 

εηζθνξά: 

α) ην ειιεληθφ δεκφζην θαη νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, β) 

νη ηεξνί λανί θαη 

γ) εθείλνη νη νπνίνη έρνπλ θνξνινγηθέο απαιιαγέο απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλάςεη 

κε ην δεκφζην, εθφζνλ νη ζπκβάζεηο απηέο θπξψζεθαλ κε λφκν θαη αλαθέξνπλ ξεηά 

ηελ απαιιαγή απφ δεκνηηθνχο θαη θνηλνηηθνχο θφξνπο, ηέιε, δηθαηψκαηα θαη 

εηζθνξέο (παξ.1 άξζξν 82 Β.Γ.24.9/20.10.58 (ΦΔΚ 171/58 ηεχρνο Α). 

 ΑΡΘΡΟ 24 

 

Δθνδηαζκόο Καηαζηεκάησλ 

 

Ο εθνδηαζκφο ησλ εκπνξηθψλ θαη πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηαζηεκάησλ ζε φιν 

ην εχξνο ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο πφιεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ 

φπνπ κε ηνλ παξφληα νξίδνληαη δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ο εθνδηαζκφο ησλ 

θαηαζηεκάησλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε νδνχο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε θνξηεγά νρήκαηα, πνπ ζα ζηαζκεχνπλ ζηηο εηδηθέο ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ γηα θνξηνεθθφξησζε, φπνπ απηέο πθίζηαληαη, ή ζηελ 

άθξε ηνπ νδνζηξψκαηνο, κε ηξφπν ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία . 
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AΡΘΡΟ 25 

 

Κπθινθνξία πεδώλ θαη νρεκάησλ 

 

1. Οη ρψξνη πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πεδφδξνκνη, πεδνδξφκηα θαη πιαηείεο 

πξννξίδνληαη γηα ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ πεδψλ. ε θάζε είζνδν πεδνδξφκνπ 

ππάξρεη εηδηθή πηλαθίδα. 

2. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ θαη κνηνπνδειάησλ ζηηο εηζφδνπο 

θαη εμφδνπο πεδνδξφκσλ 

3. ηνπο πεδφδξνκνπο επηηξέπεηαη, θαη’ εμαίξεζε, φιν ην 24σξν ε θπθινθνξία: Γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε, θαη κφλνλ, πεξηπηψζεσλ επείγνπζαο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ 

παξνρήο Α΄ βνεζεηψλ ή, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΣΑΞΗ, κεηαθνξάο αζζελψλ, 

αλαπήξσλ ή αλήκπνξσλ ππεξειίθσλ, ησλ νρεκάησλ Αζηπλνκίαο, ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο, θαζψο θαη 

λεθξνθφξσλ. 

4. Δπηηξέπεηαη ε δηέιεπζε νρεκάησλ πνπ εθηεινχλ κεηαθνκίζεηο νηθνζθεπψλ, 

κεηαθνξάο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, απνθνκηδήο πξντφλησλ θαηεδαθίζεσο θαη 

εθζθαθψλ, κεηαθνξάο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θηι. θαηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο αδείαο 

απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο. 

5. Ζ θίλεζε ζηνπο πεδνδξφκνπο ζα δηεμάγεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

5.1 Ζ ηαρχηεηα θίλεζεο ησλ νρεκάησλ δελ ζα ππεξβαίλεη απηήλ ησλ 

θπθινθνξνχλησλ πεδψλ, νη νπνίνη πάληνηε έρνπλ πξνηεξαηφηεηα. 

5.2 Γελ επηηξέπνληαη νη επί ηφπνπ αλαζηξνθέο θαη ε νπηζζνπνξεία ησλ νρεκάησλ, 

εθηφο εάλ θαζνδεγνχληαη απφ πεδφ. 

5.3 Γελ επηηξέπεηαη ε θίλεζε νρεκάησλ κεηθηνχ βάξνπο άλσ ησλ 7,50 ηφλσλ, 

πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ αλέγεξζεο νηθνδνκψλ. 

5.4 Ζ είζνδνο θαη έμνδνο ησλ νρεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ 

πιεζηέζηεξε ζην ζεκείν ζηάζεο - ζηάζκεπζεο πξφζβαζε ηνπ πεδνδξφκνπ. 

5.5 Κάζε θάηνρνο νρήκαηνο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηνλ Γήκν, βάζεη 

ππνινγηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, γηα ηηο πξνθιεζείζεο 

δεκηέο ζηνλ αζηηθφ εμνπιηζκφ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ ηελ επ’ σθειεία 

ηνπ θπθινθνξία θαη ζηάζε - ζηάζκεπζε ηδησηηθήο ή δεκνζίαο ρξήζεο 

νρήκαηνο. 

 

 ΑΡΘΡΟ 26 

ηάζε - ηάζκεπζε νρεκάησλ θαη κνηνπνδειάησλ 

 

1. Απαγνξεχεηαη ε ζηάζε θαη ζηάζκεπζε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 

κνηνπνδειάησλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (πιαηείεο, πεδνδξφκνπο, 

πεδνδξφκηα, ρψξνπο πξαζίλνπ θιπ.) θαη ζηηο εμφδνπο απηψλ. 

2. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε απφ ηδηψηεο παληφο είδνπο εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

δέζκεπζε ζέζεο ζηάζεο ή ζηάζκεπζεο νρήκαηνο. 

 

 ΑΡΘΡΟ 27 

 

Απζαίξεηε ρξήζε - Κπξώζεηο – Πξόζηηκα 
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χκθσλα κε ην άξζξν 55 ηνπ Ν.4483/2017: 

«ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ ε παξαρψξεζε 

ηεο ρξήζεο έρεη επηηξαπεί επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε, κε απφθαζε ηνπ 

Γεκάξρνπ, εθηφο απφ ην αλαινγνχλ ηέινο θαη ηζφπνζν πξφζηηκν, αλεμάξηεηα απφ ην 

δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. Με φκνηα απφθαζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ζε βάξνο 

εθείλνπ πνπ πξνβαίλεη ζε απζαίξεηε ρξήζε ρψξνπ ηνπ νπνίνπ ε παξαρψξεζε ηεο 

ρξήζεο δελ έρεη επηηξαπεί, ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ κεγαιχηεξνπ θαηά ηεηξαγσληθφ 

κέηξν πνζνχ πνπ θαζνξίζηεθε κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ πκβνπιίνπ γηα ηνπο ρψξνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε γηα φκνηα ρξήζε. 

Ζ απζαίξεηε ρξήζε δηαπηζηψλεηαη απφ ην Γήκν ή ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο κεηά απφ 

δηελέξγεηα απηνςίαο. ηελ νηθεία έθζεζε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ε θαηάζηαζεο ηνπ 

ρψξνπ, νη επεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε απηφλ, ην είδνο ηεο ρξήζεο, θαη ηα 

αληηθείκελα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, επηζπλάπηεηαη δε ζρεηηθφ ζρεδηάγξακκα θαη, αλ 

απαηηείηαη, θσηνγξαθίεο, ή ειεθηξνληθφ αξρείν ηνπο. 

Αληίγξαθν ηεο εθζέζεσο παξαδίδεηαη ζηνλ ελεξγνχληα ηελ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ 

ρψξνπ απηνχ ή ζπξνθνιιείηαη ζην θαηάζηεκα ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. 

Παξαιιήισο, επηδίδεηαη ζηνλ παξαβάηε εληνιή λα άξεη ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, αθαηξψληαο ηα θάζε είδνπο αληηθείκελα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί 

ζε απηφλ κέζα ζε επηά (7) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο επηδφζεσο. 

Αλ ν παξαβάηεο δελ ζπκκνξθσζεί, ηα ελ ιφγσ αληηθείκελα απνκαθξχλνληαη άκεζα 

απφ ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα δεηήζεη, πξνο ην ζθνπφ απηφ, ηελ 

άκεζε ζπλδξνκή ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ. 

Σα αληηθείκελα πνπ αθαηξνχληαη θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή έθζεζε, ε νπνία 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ Γήκνπ πνπ ηα απνκαθξχλεη θαη 

δελ επηζηξέθνληαη αλ πξνεγνπκέλσο δελ θαηαβιεζεί εηδηθφ πξφζηηκν γηα ηα έμνδα 

κεηαθνξάο θαη απνζεθεχζεσο απηψλ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3. Αλ ην αλσηέξσ εηδηθφ πξφζηηκν δελ 

εμνθιεζεί εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αθαίξεζεο, ηα αθαηξεζέληα 

αληηθείκελα θαηάζρνληαη άκεζα θαη κπνξεί λα δηαηίζεληαη, λα εθπνηνχληαη ή λα 

θαηαζηξέθνληαη απφ ην Γήκν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 199 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ. 

Αλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ δηαπηζησζεί δεχηεξε παξάβαζε, 

αθαηξείηαη ε άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. 

Αλ ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ζπκπιεξψλεηαη εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ 

έηνπο πνπ αθνξά ε άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, δελ ρνξεγείηαη ζηνλ 

παξαβάηε λέα αληίζηνηρε άδεηα ζην επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο κέρξη 

ζπκπιεξψζεσο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απηνχ.» 

ΚΗΑΓΗΑ – ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ – ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ηνηρεία ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά θαζψο θαη ζθηάδηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ρσξίο 

άδεηα ζε ρψξνπο παξαρσξεκέλνπο ή κε γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, 

ζεσξνχληαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

Γηα ηα ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία θαη ηα ζθηάδηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ρσξίο 

άδεηα ζε ρψξνπο παξαρσξεκέλνπο γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ζα 
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επηβάιιεηαη πξφζηηκν 100 € γηα θάζε αληηθείκελν κεηά απφ θάζε απηνςία - έγγξαθν 

ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο. 

Γηα ηα ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία θαη ηα ζθηάδηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ρσξίο 

άδεηα ζε ρψξνπο πνπ δελ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ζα 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν 200 € γηα θάζε αληηθείκελν κεηά απφ θάζε απηνςία - έγγξαθν 

ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο. 

ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο απφ ηελ Γ/λζε Πνιενδνκίαο, απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ζε 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζα αθαηξείηαη ε άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ζα 

εθαξκφδνληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία δηαηάμεηο πεξί 

απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

Ζ απζαίξεηε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ ρξεκαηηθά 

πξφζηηκα, ηηκσξείηαη θαη κε επηβνιή ησλ πνηλψλ ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα. (παξ. 15 ηνπ αξηζ. 13 ηνπ Β.Γ/ηνο ηεο 24-09-1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ην αξηζ. 3 ηνπ Ν.1080/1980). Με απηέο ηηο πνηλέο ηηκσξείηαη θαη ν θαζ' ππέξβαζε ηεο 

ρνξεγεζείζεο ζε απηφλ άδεηαο πνηνχκελνο ρξήζε απηψλ ησλ ρψξσλ, θαζψο θαη 

φπνηνο ρνξεγεί άδεηα ρξήζεσο ησλ ρψξσλ απηψλ, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

Όπνηνο πξνθαιεί δεκηέο ή θζνξέο ζηα πεδνδξφκηα θαη θαηαζηξψκαηα ησλ νδψλ, 

πιαηεηψλ θ.ιπ. θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ππνρξενχηαη ζηελ απνθαηάζηαζή ηνπο ή ζηνλ 

θαηαινγηζκφ ηεο δαπάλεο ηνπο θαη ζε πεξίπησζε αξλήζεσο αλαθαιείηαη ε 

ρνξεγεζείζα άδεηα. Γηα θάζε πξνμελνχκελε θζνξά ζηα πεδνδξφκηα, ζηηο πιαηείεο θαη 

ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν εθηίκεζεο ηεο δεκηάο, ην δε πνζφ απηνχ ζα θαηαινγίδεηαη θαη 

ζα βεβαηψλεηαη ζε βάξνο ηνπ ππαηηίνπ θαη απηφ είλαη αλεμάξηεην απφ ηπρφλ 

πξφζηηκα πνπ ζα πξνβιέπνληαη θαη ζα επηβάιινληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάβαζε. 

Γηα φιεο ηηο παξαβάζεηο έρνπλ παξάιιειε εθαξκνγή θαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο πεξί επηβνιήο δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ, ηα νπνία ζα 

βεβαηψλνληαη θαη ζα εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη 

φηη άιιν νξίδεηαη ζε ζρεηηθνχο Νφκνπο θαη δηαηάμεηο . 

Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηειψλ, πξνζηίκσλ θ.α. είλαη ε 

Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Πάξγαο. 

εκείσζε: φια ηα πξφζηηκα επηβάιινληαη θαηφπηλ ζρεηηθήο έθζεζεο ειέγρνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

 ΑΡΘΡΟ 28 

 

Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο – Ηζρύο Καλνληζηηθήο Απόθαζεο 

 

1. Ζ ηζρχο ηεο θαλνληζηηθήο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηεο απφ 

ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ. 

2. Ζ αλσηέξσ θαλνληζηηθή απφθαζε λα αλαξηεζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, λα 

θαηαρσξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη λα δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα 

ηνπηθή εθεκεξίδα. 

3. ε φζεο επηρεηξήζεηο δελ έρεη ρνξεγεζεί άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 
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γηα ην έηνο 2018, ν θαζνξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

κπνξεί λα γίλεη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο θαλνληζηηθήο απφθαζεο κε ηα δεδνκέλα πνπ 

απηή νξίδεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθδνζεί άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 

 

AΡΘΡΟ 29 

 

Υξόλνο Πξνζαξκνγήο 

 

1. Όζνλ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε δαπέδνπ, νη επηρεηξεκαηίεο νθείινπλ άκεζα λα 

απνκαθξχλνπλ δάπεδα πνπ έρνπλ ηνπνζεηήζεη έκπξνζζελ ησλ θαηαζηεκάησλ 

ηνπο. Αλ επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηα δάπεδά ηνπο ζα πξέπεη λα πξνζέιζνπλ 

ζην Γήκν γηα έγθξηζε απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 7 παξ. 33β ηεο παξνχζεο. 

2. Γηα ηα ζθηάδηα δίλεηε ρξφλνο πξνζαξκνγήο 3 ρξφληα (φζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ) 

πέξαλ ησλ νπνίσλ ν επηρεηξεκαηίαο ππνρξενχηαη λα έρεη πξνζαξκνζηεί ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

3.  


