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ΑΠΟΠΑΜΑ 

          Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5εο  πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  Γήκνπ 

Κεθαιινληάο   ηεο  27
εο

 Απξηιίνπ  2017   

   Αριθμός Απόθαζης: 125/2017 

                                                                Περίληυη       

         Tροποποίηζη  Κανονιζμού Κοινοτρήζηφν Υώρφν Γήμοσ Κεθαλλονιάς. 

 

    ην Αξγνζηφιη, ζήκεξα  27 Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2017  εκέξα Πέκπηε &  ψξα  

18:00    ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Κεθαιινληάο, ζπλήιζε  ζε  ζσνεδρίαζη ζην 

Γεκνηηθφ Θέαηξν Αξγνζηνιίνπ «Ο ΚΔΦΑΛΟ» (αίζνπζα Αληίνρνπ Δπαγγειάηνπ) 

χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση: 11264/21.4.2017 έγγξαθε πξφζθιεζε  ηνπ 

Πξνέδξνπ   πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 Ν3852/2010 ,ε νπνία 

επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

    ε ζχλνιν ζαξάληα έλα   (41) κειψλ, επξέζεζαλ παξφληα ηα  ηξηάληα έλα   ( 31) 

θαη νλνκαζηηθά:  

      ΠΑΡΟΝΣΔ: (31)           ΑΠΟΝΣΔ: (10) (Αν και νόμιμα έτοσν προζκληθεί) 

1.         ΑΓΓΟΤΡΗΑ   ΑΓΓΔΛΟ                                   

2.         ΑΝΟΤΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ                                                                  

3.           ΑΛΤΑΝΓΡΑΣΟ  ΣΑΤΡΟ - ΓΔΡΑΗΜΟ                      

4.           ΑΠΟΣΟΛΑΣΟ  ΓΔΡΑΗΜΟ                              

5.           ΒΑΝΓΩΡΟ ΠΑΝΑΓΖ                                

6.           ΓΑΚΖ  ΜΗΥΑΖΛ                                                                                   

7.           ΓΑΡΜΠΖ  ΟΦΗΑ                                                       

8.           ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ  ΑΝΣΩΝΗΟ                                                           ΑΠΩΝ 

9.           ΚΑΣΗΒΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ                                     

10.   ΚΔΚΑΣΟ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ       

11.   ΚΟΚΚΟΛΖ  ΠΑΝΑΓΖ       

12.   ΚΟΚΚΟΖ ΒΑΗΛΔΗΟ       

13.   ΚΟΚΚΟΖ  ΓΗΟΝΤΗΟ                                                                    

      
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ  ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ  

ΓΖΜΟ  ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ 

 Γ/ΝΖ ΓΗΟΗ/ΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚ/ΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ & 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  

ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 
   

Σαρ. Γ/λζε: Πι. Βαιιηάλνπ 28100, Αξγνζηφιη  
Πληρ:  Βαζηιείνπ Αλαζηαζία

: 2671360158- 162-164

: 2671022572 

@:  
   
                  

                  

                 

               Αξγνζηφιη : 4/5/2017 

                Αξηζ. Πξση.:12802 

                   

 

 
 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ  
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14.   ΚΟΝΣΟΓΟΤΡΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ                                               ΑΠΩΝ 

15.   ΚΟΤΡΚΟΤΜΔΛΖ ΖΛΗΑ                                                              

16.   ΚΩΝΣΑΝΣΑΚΖ    ΑΓΓΔΛΟ                                      

17.   ΛΤΚΟΤΓΖ  ΓΗΟΝΤΗΟ                                                                                                                                        

18.   ΛΤΚΟΤΓΖ  ΗΩΑΝΝΖ                                                     

19.   ΜΑΡΚΔΣΟ  ΑΓΓΔΛΟ                                                                   ΑΠΩΝ               

20.   ΜΑΣΗΑΣΟ ΠΤΡΗΓΩΝ                             

21.   ΜΟΥΟΝΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ                                 

22.   ΠΑΠΑΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ                                                

23.   ΠΑΠΑΝΑΣΑΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ                                          

24.   ΟΛΩΜΟ ΠΤΡΟΝΗΚΟΛΑ                       

25. ΣΕΩΡΣΕΑΣΟ  ΓΔΩΡΓΗΟ                                .                                             

26. ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ                            

27. ΘΩΜΑ ΓΔΩΡΓΗΟ                                                                            ΑΠΩΝ  

28. ΜΗΝΔΣΟ ΓΗΟΝΤΗΟ                                                                     

29. ΜΔΝΑΓΗΑ  ΝΗΚΟΛΑΟ                                                        

30. ΜΗΥΑΛΑΣΟ ΘΔΟΦΗΛΟ                                                     

31. ΦΛΩΡΑΣΟ  ΘΔΟΓΩΡΟ                                           

32. ΕΑΠΑΝΣΖ ΑΝΓΡΔΑ                                                                   ΑΠΩΝ 

33. ΣΑΜΟΤΛΖ ΓΡΖΓΟΡΖ                                                              ΑΠΩΝ 

34. ΡΟΤΥΩΣΑ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                                ΑΠΩΝ 

35. ΑΜΟΤΡΖ ΠΤΡΗΓΩΝ                                                                ΑΠΩΝ 

36. ΚΛΑΒΟ ΝΗΚΟΛΑΟ                                                  

37. ΓΖΜΖΣΡΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ                                                            ΑΠΩΝ                                                            

38. ΓΔΣΟΤΝΖ  ΓΔΡΑΗΜΟ                                                            ΑΠΩΝ 

39. ΓΚΗΓΚΗΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  

40. ΚΟΤΡΟΤΚΛΖ ΗΩΑΝΝΖ       

41. ΠΑΡΗΖ  ΖΛΗΑ                                                                  

ηελ ζπλεδξίαζε  δελ παξεπξέζεθε ν  Γήκαξρνο Κεθαιινληάο θ. Αιέμαλδξνο 

Παξίζεο αλ θαη λφκηκα θιήζεθε. 

Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κεθαιινληάο θ. ηαχξνο – 

Γεξάζηκνο Αιπζαλδξάηνο έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ Α/Γ θαη Αλαπιεξσηή Γεκάξρνπ θ. 

Γ. Λπθνχδε ν νπνίνο ζέηεη ππφςε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο:    

  Με ηελ αξίζκ 28/2017 νκφθσλε απφθαζή ηεο ε Δ.ΠΟΗ.ΕΩ. γλσκνδνηεί ζεηηθά ζην 

ζρέδην γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηελ παξαρψξεζε Κνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ Γήκνπ Κεθαιινληάο θαη εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξφηαζε γηα ηελ 

έγθξηζή ηνπ, ζπκπιεξψλνληαο φηη, νη εηδηθέο πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

Κεληξηθή Πιαηεία Αξγνζηνιίνπ λα ηζρχζνπλ θαη γηα ηελ Κεληξηθή Πιαηεία 

Λεμνπξίνπ .  

πλερίδνληαο ν θ. Λπθνχδεο αλέθεξε φηη πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ  ( φπσο έρεη δηακνξθσζεί κε ηελ αξ. 131/2012 

πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ Γ..) ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ νκαιφηεξε θαη 
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πνηνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ηεο Κεληξηθήο Πιαηείαο θαη ηεο νδνχ Παλαγή 

Βαιιηάλνπ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία αλάπιαζεο ζήκεξα .  

Ζ αξίζκ 28/2017 απφθαζε ηεο Δ.ΠΟΗ.ΕΩ έρεη σο εμήο: 
 

 ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο  4εο ( θαηεπείγνπζαο  )  ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 

Εσήο ηελ   27 ε  Απξηιίνπ   2017  ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο. 

 

ΑΡΗΘΜ .ΑΠΟΦΑΖ :   28 /2017 

ΘΔΜΑ : Γνφμοδόηηζη και ειζήγηζη ζηο Γημοηικό σμβούλιο για ηην 

ηροποποίηζη Κανονιζμού Κοινοτρήζηφν Υώρφν  Γήμοσ Κεθαλλονιάς. 

 

ην Αξγνζηφιη, ζήκεξα  27  ε   Απξηιίνπ ηνπ έηνπο  2017, εκέξα Πέκπηε   θαη ψξα 

12:30 ην κεζεκέξη,  ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ζπλήιζε ζε θαηεπείγνπζα 

ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν Αξγνζηνιίνπ «Ο ΚΔΦΑΛΟ» χζηεξα απφ ηελ 

αξηζκφ πξση. 11563/25-04-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία 

επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852 /2010 (ΦΔΚ Α'87). 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία εθφζνλ ζε ζχλνιν ελληά (9) κειψλ επξέζεζαλ 

παξφληεο     ηα  έμη   (6) θαη αλαιπηηθά σο εμήο:  

ΠΑΡΟΝΣΔ:                                                                             ΑΠΟΝΣΔ                                                  

1.Μαηηάηνο ππξίδσλ                                             Μνζρνλάο   Αιέμαλδξνο 

2.Απνζηνιάηνο Γεξάζηκνο                                     ακνχξεο  πχξίδσλ                                 

3.   Κεθάηνο Δπάγγεινο                                            Αξαβαληηλφο Γηνλχζηνο                                                                                                                                          

4.  Βαλδψξνο Παλαγήο                                                                   

5.  Παξίζεο Ζιίαο 

6.   Γάθεο Μηραήι  

 

Ο Πξφεδξνο θ. ππξίδσλ Μαηηάηνο ,θεξχζζνληαο ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

αλαθέξεη ζηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο ηα παξαθάησ: Με ηελ αξίζκ. πξση. 11563/25-04-

2017 πξφζθιεζε  θαιείζηε γηα θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί 

ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Γνφμοδόηηζη και ειζήγηζη ζηο Γημοηικό 

σμβούλιο για ηην ηροποποίηζη Κανονιζμού Κοινοτρήζηφν Υώρφν  Γήμοσ 

Κεθαλλονιάς» . Ζ παξνχζα ζπλεδξίαζε θξίζεθε ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΑ γηαηί πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζεί ν Καλνληζκφο Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ιφγσ ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ 

αλαβάζκηζεο ηεο θεληξηθήο Πιαηείαο Αξγνζηνιίνπ  θαη κε ζηφρν ηελ  αηζζεηηθή 

πξνζηαζία ηεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ  . Καιείζηε λα ςεθίζεηε γηα ηνλ 

νξηζκφ ηεο ζπλεδξίαζεο σο ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΑ. 

Σα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ΟΜΟΦΩΝΑ απνθαζίδνπλ γηα ην 

ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ θαη ζηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο δίλεη ηνλ ιφγν ζηνλ Α/Γεκάξρν ηεο 

Γ/λζεο   Σερληθψλ  Τπεξεζηψλ θ. Γηνλχζην Λπθνχδε ν νπνίνο   ζέηεη ππφςε  ηεο 

Δπηηξνπήο  ηελ απφ  26-04-2017 εηζήγεζε ηνπ γηα ην ελ ιφγσ ζέκα  ε νπνία 

αλαιπηηθά έρεη σο εμήο:  

 

Κανονιζμός για ηην παρατώρηζη Κοινοτρήζηφν τώρφν Γήμοσ Κεθαλλονιάς  

Καθοριζμός Κοινοτρήζηφν τώρφν για ηην παρατώρηζη ηης τρήζης  

Α. Σο πλαίζιο κανονιζμού για ηην παρατώρηζη κοινοτρήζηφν τώρφν 

Άρθρο 1ο 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 Ν. 3463/2006, κπνξνχλ λα εθδίδνληαη 

ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο θαη λα θαζνξίδνληαη νη φξνη γηα ηε ρξήζε θαη 

ΑΔΑ: Ψ7ΑΛΩΕ5-ΣΤΨ



 4 

ιεηηνπξγία ησλ νδψλ, ησλ πεδνδξνκίσλ, ησλ πιαηεηψλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ. 

Ζ παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ παξεκπνδίδεηαη ε θίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ. 

ηφρνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη λα ξπζκηζηνχλ νη ρξήζεηο ησλ θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε φζν ηνλ δπλαηφλ θαιχηεξε δηεπθφιπλζε ηεο 

θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ. 

Ζ δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο 

Ζ πξφιεςε θηλδχλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ αλεμέιεγθηε ελαπφζεζε 

αληηθεηκέλσλ ζε νδνχο, πεδνδξφκηα θ.η.ι. 

Ζ αηζζεηηθή πξνζηαζία θαη βειηίσζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 

 

 

 

Άρθρο 2ο 

Ζ παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη ηα λφκηκα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ νθείινληαη βεβαησκέλεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Γήκν. 

Σν ηειεπηαίν βεβαηψλεηαη απφ ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ επί ηεο αηηήζεσο 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία ηνπ 

αηηνχληνο, ην είδνο θαη ε δηεχζπλζε ηεο αζθνχκελεο επηρείξεζεο. 

Α) Γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη γηα εκπνξηθά θαη ηνπξηζηηθά 

θαηαζηήκαηα ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη παξάιιεια κε ηελ αίηεζε ηνπ λα 

πξνζθνκίζεη: 

1. Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη θαη απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, φπνπ ζα 

αλαγξάθεηαη ην Α.Φ.Μ. 

2. Δάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πξνζθνκίζνπλ ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ζε ηζρχ.  

3. Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε φπνπ λα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη νπσζδήπνηε ν 

ρψξνο πνπ δεηείηαη λα παξαρσξεζεί. 

4. Δλεκέξσζε απφ ην Σακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιήο ζην Γήκν γηα ηέιε, 

θφξνπο, πξφζηηκα ή εηζθνξέο πξνο ην Γήκν ή λνκίκνπ ξπζκίζεψο ηνπο. 

B) Γηα πεξίπηεξα: 

Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ απφ ηε Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε ή απφ ην Γήκν Κεθαιινληάο. 

Τπεχζπλε Γήισζε φηη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο πεξηπηέξνπ 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Φσηνγξαθίεο φισλ ησλ φςεσλ ηνπ πεξηπηέξνπ, ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ αηηνχληα. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί κε αθξηβή 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο θαη ησλ δηαζηάζεσλ θάζε είδνπο.   

Γ) Γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο: 

Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 

πνζνχ πνπ ζα θαζνξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Γ) Γηα εθδειψζεηο πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα. 

Οη πξνζσξηλέο άδεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ δηελέξγεηα δηαθφξσλ 

εθδειψζεσλ ζα εθδίδνληαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, πνπ ζα 

ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα λσξίηεξα. 
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Άρθρο 3ο 

Οη αηηήζεηο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ε νπνία ζα ηηο εμεηάδεη 

επηηνπίσο θαη αλαιφγσο ζα εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα πξνο ηνλ θ. Γήκαξρν ηελ 

παξνρή ή κε ηνπ αηηνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

Κάζε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη κε άδεηα ηνπ Γεκάξρνπ, ζηελ νπνία 

πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν ρψξνο πνπ παξαρσξείηαη (ηνπνζεζία, αθξηβή ζέζε, 

έθηαζε). 

Καζνξίδεηαη ην είδνο θαη ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο (π.ρ. ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ, 

αλάπηπμε ηξαπεδ/ζκάησλ θ.ι.π. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ …. …….έσο ……...) 

θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηνπ ηέινπο (άξζξν 13 παξ. 11 ηνπ Β.Γ. 24/9-2/10/58 

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

Όηαλ ην ηειηθφ πνζφ ηνπ ηέινπο ππεξβαίλεη ην πνζφλ ησλ 800,00 επξψ θαη ν 

ελδηαθεξφκελνο επηθαιείηαη απνδεδεηγκέλε αδπλακία θαηαβνιήο, παξέρεηαη ε 

επρέξεηα θαηαβνιήο ηνπ ζε δχν ηζφπνζεο δφζεηο θαη πάλησο ε εμφθιεζε πξέπεη λα 

έρεη γίλεη κέρξη ηελ 31ε Μαξηίνπ εθάζηνπ έηνπο.  Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή 

απαγνξεχεηαη ξεηά ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ζε δφζεηο. Η 

άδεηα ρνξεγείηαη κεηά ηελ εμφθιεζε ησλ δχν δφζεσλ. 

 

Άρθρο 4ο 

ε θάζε πεξίπησζε ην ηέινο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ ζην Γήκν, 

πξηλ παξαδνζεί ε άδεηα ρξήζεο επί ηεο νπνίαο κάιηζηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν 

αξηζκφο γξακκαηίνπ είζπξαμεο ηνπ ηέινπο απφ ην Γεκνηηθφ Σακείν (άξζξν 3 ηνπ 

Ν.1080/80).  

Πξηλ εθδνζεί ε άδεηα ηνπ Γεκάξρνπ ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζεσξείηαη 

ΑΤΘΑΗΡΔΣΖ (η. Δ. 768/87 Νν Β 38 ζει. 739). Δπνκέλσο αλ ν ελδηαθεξφκελνο 

κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαηέιαβε ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ρσξίο λα πεξηκέλεη 

λα ηνπ ρνξεγεζεί ε άδεηα ζεσξείηαη φηη ρξεζηκνπνηεί ην ρψξν απζαίξεηα θαη 

ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο  φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία 

(Γλσκ. Ννκ. πκβ. Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 4/1973.) Απζαίξεηε ζεσξείηαη επίζεο, ε 

ρξήζε ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο, 

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

ρψξνπ είηε ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο. 

 

Άρθρο 5ο 

Ο θνηλφρξεζηνο ρψξνο νξηνζεηείηαη απφ ηε Δπηηξνπή παξαρψξεζεο-θαζνξηζκνχ 

ρψξνπ, νξίδνληαο ηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ βάζεη ηεο άδεηαο 

ρξήζεο ηνπ Γεκάξρνπ κε ζπλερφκελε δηαγξάκκηζε θίηξηλνπ ρξψκαηνο. Σνχην ψζηε ν 

γελφκελνο έιεγρνο θαη ε θαηαγξαθή ηεο φπνηαο ηπρφλ απζαίξεηεο ρξήζεο επηπιένλ 

ρψξνπ, λα γίλεηαη ρσξίο ηελ παξαθψιπζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαη δεκηνπξγίαο πξνβιεκάησλ κε ηνπο πειάηεο. Σα ζεκεία 

νξηνζέηεζεο δηαηεξνχληαη πιήξσο επδηάθξηηα κε επζχλε ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ. ε 

πεξίπησζε εμαθάληζήο ηνπο επηβάιιεηαη πξφζηηκν χςνπο 150,00 Δπξψ θαη ζε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο δηπιαζηαζκφο θαη ηξηπιαζηαζκφο ηνπ πξνζηίκνπ. 

Α) ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ έρεη 

επηηξαπεί, κε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, επηβάιιεηαη ζε 

βάξνο ηνπ ππφρξενπ, εθηφο απφ ην αλαινγνχλ ηέινο θαη ηζφπνζν  πρόζηιμο, 

αλεμάξηεηα απφ ην δηάζηεκα ρξήζεο (παξ.2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν.4257/2014 ΦΔΚ 

93/2014 ηεχρνο Α). 

Β) ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, ηνπ νπνίνπ δελ έρεη 

επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ ππφρξενπ πξφζηηκν, 
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ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ κεγαιχηεξνπ θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν πνζνχ πνπ θαζνξίδεηαη 

κε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε 

παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο.( παξ.2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν.4257/2014 ΦΔΚ 93/2014 

ηεχρνο Α).  

Γ) ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαζ' ππνηξνπή, ηα 

αλσηέξσ πξφζηηκα επηβάιινληαη κέρξη θαη δχν θνξέο θαη αλ δηαπηζησζεί γηα ηξίηε 

θνξά απζαίξεηε ρξήζε, ν δήκνο κε ζπλεξγείν ηνπ πξνβαίλεη ζηελ αθαίξεζε θάζε 

είδνπο αληηθεηκέλσλ, δπλάκελνο λα δεηήζεη γηα ην ζθνπφ απηφλ ηε ζπλδξνκή ηεο 

νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο. Σα αληηθείκελα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή θαηάζηαζε 

πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ θαη δελ επηζηξέθνληαη εάλ 

δελ θαηαβιεζεί, εηδηθφ πξφζηηκν γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο, ην 

νπνίν θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηνπο ρψξνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο. Αλ ην αλσηέξσ εηδηθφ 

πξφζηηκν δελ εμνθιεζεί εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ 

εκέξα ηεο αθαίξεζεο, ηα είδε θαηάζρνληαη θαη δχλαηαη λα δηαηίζεληαη, λα 

εθπνηνχληαη ή λα θαηαζηξέθνληαη απφ ην δήκν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 199 

ηνπ λ. 3463/2006. (άξζξν 13 παξ.8 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80 θαη ζηε ζπλέρεηα 

αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ απφ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 26 Ν. 1828/1989, ΦΔΚ 

2/1989 ηεχρνο Α') θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 1900/1990, ΦΔΚ 

125/1990 ηεχρνο Α', θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ 

Ν.4257/14).  

ε θάζε πεξίπησζε νη θπξψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη φπσο νξίδεη 

θάζε θνξά ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

Άρθρο 6ο 

Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ πνπ ρνξεγείηαη, δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν εθδίδεηαη, δελ κπνξεί 

δειαδή λα ιήγεη κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ. Απηφ δελ ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο 

θαηάιεςεο νδνχ ή πεδνδξνκίνπ απφ απηνχο πνπ εθηεινχλ ηερληθννηθνδνκηθέο 

εξγαζίεο, νπφηε ε δηάξθεηα ηεο άδεηαο κπνξεί λα επεθηείλεηαη θαη ζην επφκελν έηνο 

(άξζξν 13 παξ. 11 Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ 

Ν.1080/80). 

Σν ηέινο θαζνξίδεηαη εηήζην θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο. ηελ πεξίπησζε απηή ζχκθσλα κε ην 

εδάθην α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58, ην ηέινο νθείιεηαη γηα 

νιφθιεξν ην έηνο, έζησ θαη αλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

βξαρχηεξν ηνπ έηνπο. 

Δάλ π.ρ. ρνξεγείηαη άδεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θνηλφρξεζην 

ρψξν θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, ζα θαηαβιεζεί ζην Γήκν ηέινο γηα νιφθιεξν ην έηνο 

θαη φρη κφλν γηα ηνπο κήλεο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ. Σν γεγνλφο εμάιινπ φηη ν Γήκνο 

εηζπξάηηεη ην ηέινο γηα νιφθιεξν ην έηνο, δε ζεκαίλεη φηη ε άδεηα πνπ ρνξεγείηαη 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη εηήζηαο δηάξθεηαο. 

Δάλ ν ρψξνο πνπ παξαρσξείηαη, ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνζήθε θαηαζηήκαηνο, ην 

ηέινο νξίδεηαη ζην δηπιάζην (άξζξν 13 παξ. 11 Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν 1080/80) επί ηνπ ηέινπο αλά η.κ. ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ (ηηκή αλά η.κ.). Ωο πξνζήθε νξίδεηαη θάζε 

θαηαζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίδεημε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαη ηνπνζεηείηαη εθηφο ηνπ ηδηφθηεηνπ ρψξνπ (βηηξίλεο ηξνθίκσλ, 

ζηαζεξά ζηαλη πξντφλησλ. πεξηζηξεθφκελα ζηαλη, θιπ).  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026140_N0000001027_S0000008778
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003629_N0000001831_S0000010203
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003637_N0000000683_S0000010276
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003637_N0000000683_S0000010276
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003637_N0000000683_S0000010276
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003617_N0000002301_S0000042313
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003617_N0000002301_S0000042313
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003617_N0000002301_S0000042313
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012_S0000085869
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012_S0000085869
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012_S0000085869
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Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ ή νδνχ απφ απηνχο πνπ εθηεινχλ 

νπνηαζδήπνηε θχζεσο ηερληθννηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ην ηέινο νξίδεηαη κεληαίν θαηά 

δψλεο κε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Γηα ηελ πιεξσκή 

απηνχ ηνπ ηέινπο επζχλνληαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξν, εθείλνο πνπ πήξε άδεηα 

νηθνδνκήο θαζψο θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ (άξζξν 13 παξ. 3 εδάθην β΄ Β.Γ. 

24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 26 παξ. 4 ηνπ Ν. 1828/89). 

Ζ θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ είλαη ε 

κνλαδηθή πεξίπησζε ελνρήο εηο νιφθιεξνλ, πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο ηζρχνπλ. πλεπψο ζε θάζε πεξίπησζε ρξήζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, εάλ νη νθεηιέηεο είλαη πεξηζζφηεξνη, επζχλνληαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 480 ΑΚ αλάινγα κε ηε κεξίδα ηνπο ή θαηά ίζα κέξε (ηΔ 1015/90 ΓηΓη 

1991 ζει. 719). 

Ο κήλαο είλαη ε ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη ην ηέινο, φηαλ 

θαηαιακβάλεηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, 

αθφκε θαη αλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θαηάιεςεο ηεο νδνχ ή ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ κήλα (ηΔ 2356/85). 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ δελ εκπίπηεη ζε κία απφ 

ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο, ην ηέινο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ (άξζξν 13 παξ. 3 εδάθην γ΄ Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). 

Ζ απφθαζε απηή κπνξεί λα κελ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αιιά λα εθδίδεηαη ελ φςεη 

θάζε ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο, λα αθνξά δειαδή ζηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ 

ρψξνπ (ηΔ 785/85 Νν Β 1988 ζει. 198). 

 

Άρθρο 7ο 

Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε 

κηζζσκέλν θνηλφρξεζην ρψξν, πξέπεη λα ζπλαξηάηαη κε ηελ επηθάλεηα ηνπ 

παξαρσξεκέλνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη φρη ην αληίζηξνθν θαη πάληνηε  

ηεξνπκέλσλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ  παξέρεη ν ρψξνο (δηέιεπζε πεδψλ, νρεκάησλ 

θ.ι.π.). 

Ζ ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά απφ θαηαζηήκαηα ή 

ζηελ πξνβνιή ηνπο, παξαρσξείηαη ρσξίο δεκνπξαζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη πξνο 

παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνη ρψξνη (άξζξν 13 παξ. 10 Β.Γ. 24/9-20/10/1958, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). ε θακία πεξίπησζε δελ 

επηηξέπεηαη λα επεθηείλεηαη ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο ζε πεδνδξφκην γεηηνληθνχ 

(παξαθείκελνπ) θαηαζηήκαηνο ή νηθίαο, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε απηνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ή θαηέρεη ην αθίλεην (άξζξν 13 παξ. 4 Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80, ΔηξΘεζη 739/93 Αξκελ 1994 ζει. 

1037). ε πεξίπησζε πνπ ε παξαθείκελε θαηνηθία ή ην θαηάζηεκα δηαζέηεη θήπν (ή 

απιή), απηφο ζεσξείηαη φηη απνηειεί εληαίν ζχλνιν κε ην θηίζκα (ηΔ 3258/92 Νν Β 

1994 ζει. 1253).  

Ζ ρξήζε ησλ πιαηεηψλ φπνπ ιεηηνπξγνχλ θαθελεία, δαραξνπιαζηεία, εζηηαηφξηα θαη 

ζπλαθείο επηρεηξήζεηο θαη θαηαζηήκαηα, παξαρσξείηαη ππνρξεσηηθά ζηα 

θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ πξφζνςε ή πξνβάιινληαη ζηελ πιαηεία, εθφζνλ βέβαηα κε 

απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ έρεη επηηξαπεί ε ρξήζε ηνπο (άξζξν 13 παξ. 4 Β.Γ. 24/9-

20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ λ. 1080/80). Ζ ηπρφλ 

παξεκβνιή δξφκνπ κεηαμχ θαηαζηήκαηνο θαη πιαηείαο δελ εκπνδίδεη ηελ 

παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε θαηάζηεκα ην νπνίν πξνβάιιεηαη ζηελ πιαηεία 

(ηΔ 2875/88 ΓηΓη 1989 ζει. 79). Δμάιινπ ηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ πξφζνςε ή 
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πξνβάιινληαη ζε δχν πιαηείεο, δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

θαη ζηηο δχν. 

ε θάζε θαηάζηεκα παξαρσξείηαη ρψξνο ηεο πιαηείαο πνπ αληηζηνηρεί ζην 70% ηεο 

πξφζνςεο ή ηεο πξνβνιήο ηνπ. Σν ππφινηπν 30% δηαηίζεηαη ζηα ίδηα θαηαζηήκαηα 

εάλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γεκάξρνπ δελ παξεκπνδίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ νπζησδψο 

ε ειεχζεξε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. ε πεξίπησζε πνπ έλαο απφ ηνπο 

δηθαηνχρνπο δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ ηνπ αλαινγεί, ε ρξήζε ηνπ 

ρψξνπ κπνξεί λα παξαρσξεζεί απφ ην Γήκν ζε παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, αλάινγα 

κε ηελ πξφζνςή ηνπο (άξζξν 13 παξ. 5 Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην άξζξν 3 ηνπ λ. 1080/80). 

Οη πξνο παξαρψξεζε ζπλερφκελνη ρψξνη ηεο πιαηείαο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε 

πξνβνιέο θαηαζηεκάησλ, δηαηίζεληαη απφ ην Γήκαξρν ζηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ 

πξφζνςε ή πξνβάιινληαη ζηελ πιαηεία αλάινγα κε ηελ πξφζνςε ησλ θαηαζηεκάησλ 

ή άιια θξηηήξηα ηνπξηζηηθά, θπθινθνξηαθά, πξαζίλνπ θ.ι.π. (άξζξν 13 παξ. 4 Β.Γ. 

24/9-20/10/58 ηΔ 2875/88 ΓηΓη 1989 ζει. 79). 

Η πξνζσξηλή ή δηαξθήο θαηάιεςε ηκήκαηνο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε 

εγθαηαζηάζεηο ή εκπφδηα απαγνξεχεηαη, ηδηαίηεξα αλ κε απηά παξεκπνδίδεηαη ε 

θπθινθνξία ε επηηξεπφκελε ζηάζε ή ζηάζκεπζε νρεκάησλ ή πεξηνξίδεηαη ε 

νξαηφηεηα απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νδνχο.  

Καη’ εμαίξεζε ηεο δηάηαμεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα επηηξαπεί 

ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ή δψλεο κηθξήο θπθινθνξίαο εληφο θαηνηθεκέλσλ 

πεξηνρψλ, αλ ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γη' απηφ, ε θαηάιεςε ηκήκαηνο νδνχ κε 

πξνζσξηλέο θηλεηέο εγθαηαζηάζεηο ή εκπφδηα χζηεξα απφ άδεηα ηεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο κεηά γλψκε ηεο αξκνδίαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο (άξζξν 48 Ν. 2696/99). 

 

Άρθρο 8ο 

ηα εκπνξηθά θαη ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα ζα ρνξεγείηαη κεηά απφ αίηεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζε πιάηνο ηφζν 

φζν λα κε δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ. 

 

Άρθρο 9
ο
 

ΠΔΡΙΠΣΔΡΑ 

Γηα ηα πεξίπηεξα ηζρχεη ν εγθεθξηκέλνο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην  θαλνληζκφο 

πεξηπηέξσλ Γήκνπ Κεθαιινληάο θαη νη αηνκηθέο πξάμεηο πνπ εγθξίλνληαη απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην φπσο νξίδεη ν ζρεηηθφο θαλνληζκφο. 

 

Άρθρο 10
ο
 

Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε ππαίζξηαο – ζηάζηκεο ή πιαλφδηαο – εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ρσξίο ηε λφκηκε άδεηα απφ ην Γήκαξρν θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε απηήο 

θαζ΄ππέξβαζε ηεο παξαρσξνχκελεο επηθάλεηαο. 

Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξησλ ζηάζηκσλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε νξηνζεηεκέλνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ρνξεγείηαη εηδηθή άδεηα απφ ην Γήκν βάζεη ησλ δηαηάμεσλ Ν. 

4264/2014. Τπνρξέσζε θαηαβνιήο εηήζηνπ ηέινπο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

έρνπλ θαη φζνη αζθνχλ ππαίζξηα εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ν Νφκνο δελ 

απαηηεί ηελ έθδνζε άδεηαο.  

 

Άρθρο 11ο 

Γελ παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο (πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ, δξφκσλ, αηγηαιψλ-

παξαιηψλ θ.ι.π.) ζε φζνπο έρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Γήκν, πνπ 
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πξνέξρνληαη απφ νπνηαδήπνηε πεγή ηειψλ πνπ επηβάιινληαη απφ ην Γήκν, εθηφο ησλ 

νθεηιεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλνιηθφ δηαθαλνληζκφ ηνπ ρξένπο ηνπο βάζεη 

απφθαζεο Γεκνηηθνχ Σακία ή Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, εμνθινχλ απηά κε δφζεηο θαη 

κε βαζηθή πξνυπφζεζε φηη: 

1. Τπάξρεη πιήξεο ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ζηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ. 

2. Έρεη απαξαίηεηα εμνθιεζεί ην ζχλνιν θάζε νθεηιφκελνπ βαζηθνχ ηέινπο. 

3. Θα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε εμφθιεζε ηπρφλ νθεηινκέλσλ ινηπψλ πξνζηίκσλ θάζε 

ηέινπο, κε λεφηεξν φπνπ απηφ απαηηείηαη δηαθαλνληζκφ, φρη πέξαλ ηεο 31εο 

Απγνχζηνπ εθάζηνπ ηξέρνληνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 

4. Θα θαηαβιεζεί εθάπαμ θαη εμ νινθιήξνπ (άξζξν 5 πιαηζίνπ θαλνληζκνχ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ) ην αλαινγνχλ γηα ην ηξέρνλ έηνο πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε 

ηέινο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 

ε πεξίπησζε άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαηά βεβαησκέλεο ή κε νθεηιήο πξνο ην 

Γήκν, άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ παξαρσξείηαη κφλν θαηφπηλ: 

- Πιήξνπο θαηαβνιήο ηνπ 40% ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ ηεο νθεηιήο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ απηφ είλαη λφκηκα απαηηεηφ (απφξξηςε αίηεζεο αλαζηνιήο θ.ι.π.). 

- Καηαβνιήο ηνπ ζπλφινπ ηεο νθεηιήο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηή είλαη λφκηκα 

πιήξσο απαηηεηή ή κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο δηαθαλνληζκνχ φπσο απηή πεξηγξάθεηαη 

παξαπάλσ. 

Ζ αζπλέπεηα σο πξνο ηελ ηήξεζε έζησ θαη κηαο εθ ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ 

ζπλεπάγεηαη ηε κε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ην επφκελν έηνο παξά 

κφλνλ θαηφπηλ πιήξνπο εμφθιεζεο θάζε νθεηιφκελνπ ρξένπο. 

Ζ παξαρψξεζε γίλεηαη απφ βεβαίσζε ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πεξί 

εμνθιήζεψο ηνπο ε νπνία ζπληάζζεηαη επί ηεο αίηεζεο γηα παξαρψξεζε. 

 

Άρθρο 12ο 

Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ θαη εηδψλ πέξαλ ησλ φζσλ 

πεξηιακβάλεη ε ρνξεγεζείζα άδεηα απφ ην Γήκν κε πνηλή αλάθιεζεο ηεο 

παξαρψξεζεο ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε 

αληηθεηκέλσλ πέξαλ ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ( γιάζηξεο, 

ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά θ.ι.π.)  

Δηδηθά ζηελ πιαηεία Βαιιηάλνπ θαη ζηνλ Πεδφδξνκν ηεο Παλαγή Βαιιηάλνπ ζην 

Αξγνζηφιη απαγνξεχεηαη ζηνλ ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί ε ηνπνζέηεζε ςπγείσλ, 

βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ, πξνζεθψλ εκπνξεπκάησλ θαη εηδψλ, γιαζηξψλ, 

δαξληηληεξψλ, πηλαθίδσλ (πιελ ελφο αλαινγίνπ κελνχ δηαζηάζεσλ 30Υ40 εθ), θαη 

θάζε είδνπο θαηαζθεπή κφληκε ή πξνζσξηλή πνπ δελ απνηειεί ηξαπέδη 

εμππεξέηεζεο θαζήκελσλ πειαηψλ ή θάζηζκα εμππεξέηεζεο θαζήκελσλ πειαηψλ. 

Παξαβίαζε ησλ αλσηέξσ ζπλεπάγεηαη ηηο θπξψζεηο ηεο ηζρχνπζαο θάζε θνξά 

λνκνζεζίαο. 

 

Άρθρο 13ο 

Γελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο ρξήζεσο ζε θαηαζηήκαηα πνπ 

βξίζθνληαη άλσζελ ηζνγείσλ. 

 

Άρθρο 14ο      

Δπηηξέπεηαη ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ε επί θνηλνρξήζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ αθάιππηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζε ςπγείσλ θαη ε έθζεζε πξντφλησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε βηηξίλεο, ξάθηα (πξνζήθεο) θαη θάζε είδνπο 

παξεκθεξή λφκηκε θαηαζθεπή ηεξνπκέλσλ ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ ΔΚΣΟ 

ΑΔΑ: Ψ7ΑΛΩΕ5-ΣΤΨ



 10 

απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο ζηελ 

πιαηεία Βαιιηάλνπ ζην Αξγνζηφιη θαη ζηνλ πεδφδξνκν ηεο Παλαγή Βαιιηάλνπ.  

 

Άρθρο 15ο 

Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε εκπνξεπκάησλ κπξνζηά ή επί ραξαθηεξηζκέλσλ ηζηνξηθψλ ή 

πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ  θαη ρψξσλ ή ζξεζθεπηηθψλ ρψξσλ πνπ πξνζβάιινπλ ηνπο 

ρψξνπο απηνχο. ηελ αίηεζε παξαρψξεζεο νη ελδηαθεξφκελνη  νθείινπλ λα 

δειψλνπλ ηα είδε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ζα εθζέηνπλ ζηνλ ππφ παξαρψξεζε ρψξν. 

ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ ζα αλαθαιείηαη ε άδεηα παξαρψξεζεο κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

 

 

 

Άρθρο 16ο 

Δθηφο ηνπ δήκνπ θακία άιιε αξρή ή λνκηθφ πξφζσπν ή ίδξπκα δελ έρεη αξκνδηφηεηα 

λα εθδίδεη άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν ή έρνπλ 

παξαρσξεζεί ζ’ απηφλ γηα εθκεηάιιεπζε (άξζξν 12 παξ. 14 Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο 

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

αλαξκνδίσο ζεσξνχληαη άθπξεο. 

 

Άρθρο 17ο 

Δίλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ φηαλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί 

ιφγνη π.ρ. ηξνπνπνίεζε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ή δεκηνπξγία λέσλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ (ηδηαηηεξφηεηεο ηνπξηζκνχ, παξνρήο ππεξεζηψλ θ.ι.π.). 

 

Άρθρο 18
ο   

Α) Καηαζθεπέο ζε πεδνδξφκηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο φπνπ επηηξέπνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη θαηφπηλ ησλ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ κε 

εμαίξεζε ηελ πιαηεία Βαιιηάλνπ θαη ηνλ πεδφδξνκν ηεο Παλαγή Βαιιηάλνπ ζην 

Αξγνζηφιη, ζηελ νπνία απαγνξεχνληαη θάζε είδνπο θαηαζθεπέο (ηνκέο, ζθαςίκαηα 

ζηα κάξκαξα, ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ, 

δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ, θαηαζθεπέο πξνβνιήο θ.ι.π), ν δε θσηηζκφο ησλ 

θαηαζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηξαπεδνθαζίζκαηα επ’  απηήο, ζα παξέρεηαη 

απφ θσηηζηηθά πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηνλ θεληξηθφ ζηχιν θάζε νκπξέιαο 

νη νπνίεο νκπξέιεο ζα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

Β) Οξίδεηαη ειεχζεξν πιάηνο πεδνδξνκίνπ γηα ηε δηέιεπζε πεδψλ 1,40 κ απφ ην 

ξείζξν ηνπ πεδνδξνκίνπ. Γελ παξαρσξείηαη ρξήζε ζε πεδνδξφκηα κε πιάηνο 

κηθξφηεξν απφ 1,40κ. 

Γ) ε πεδφδξνκνπο κε πιάηνο άλσ ησλ 5κ φπνπ γίλεηαη ρξήζε θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο αθήλεηαη ειεχζεξν ηκήκα γηα ηελ δηέιεπζε ησλ πεδψλ πιάηνπο 3,00 κ 

ε πεδφδξνκνπο θάησ ησλ 5κ. αθήλεηαη γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ πιάηνο 2,00 κ. 

ην πεδφδξνκν ηνπ Ληζνζηξψηνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αξγνζηνιίνπ ε ρξήζε 

πεξηνξίδεηαη κέρξη ηελ πιάθα νδεγφ. 

Γ) Οη νκπξέιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζθίαζηξα ζε εζηηαηφξηα, δαραξνπιαζηεία, 

θαθελεία θαη ζπλαθείο επηρεηξήζεηο θαη γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο είλαη νκνηφκνξθεο θαη 

κνλφρξσκεο. Δηδηθά  γηα ηελ πιαηεία Βαιιηάλνπ θαη γηα ηνλ πεδφδξνκν Παλαγή 

Βαιιηάλνπ ζην Αξγνζηφιη θαη ζχκθσλα κε ηα Πξαθηηθά γλσκνδφηεζεο 15
ν
 

(18.6.2013) θαη ην 22
ν
 (8.10.2014) ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο Π.Δ. 

Κεθαιιελίαο - Ιζάθεο, νη νκπξέιεο ζα έρνπλ  ίδην ηχπν ζε ζρήκα ηεηξάγσλν ή 

νξζνγψλην κε ζθειεηφ μχιηλν ή κεηαιιηθφ αλεμαξηήηνπ απφρξσζεο, ην ζηέγαζηξφ 
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ηνπο ζα είλαη απφ χθαζκα (ζπλζεηηθφ ή βακβαθεξφ) ρξψκαηνο γθξη. Σν χςνο ησλ 

νκπξειψλ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 3 κέηξα. Θα ζηεξίδνληαη ζε έλαλ θεληξηθφ ζηχιν 

θαη θηλεηή βάζε ρσξίο βνεζεηηθέο αγθπζηξψζεηο (ζρνηληά, κεηαιιηθέο ξάβδνπο, 

ζπξκαηφζρνηλα, θα., ή νπνηνδήπνηε πιηθφ πεξηκεηξηθά ηεο νκπξέιαο). 

Απαγνξεχνληαη ξεηψο νη δηαθεκηζηηθέο νκπξέιεο θαη νπνηαδήπνηε δηαθεκηζηηθή 

πξνβνιή επί απηψλ. Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νκπξειψλ νη ελδηαθεξφκελνη ζα 

θαηαζέηνπλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ  ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 

Κεθαιινληάο γηα έγθξηζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν. 

 

Άξζξν 19
ν
  

Καηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ γηα φιν ην έηνο θαη 

εθφζνλ πθίζηαηαη ζρεηηθή θαλνληζηηθή απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, δχλαηαη 

λα παξαρσξείηαη επηπιένλ θνηλφρξεζηνο ρψξνο έκπξνζζελ ησλ θαηαζηεκάησλ επί 

ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηελ νδφ Παλαγή Βαιιηάλνπ πιάηνπο 2 κέηξσλ γηα αλάπηπμε 

απνθιεηζηηθά ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ θαη 

κφλν γηα ηηο ψξεο 6 ην απφγεπκα έσο 6 ην πξστ ηεο επνκέλεο, ηα νπνία ζα 

απνζχξνληαη θαζεκεξηλά κε επζχλε ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ. Παξαβίαζε ηνπ 

αλσηέξσ επηηξεπφκελνπ σξαξίνπ θαη θάζε άιιε ππέξβάζε ζπλεπάγεηαη ηηο 

θπξψζεηο ηεο ηζρχνπζαο θάζε θνξά λνκνζεζίαο. 

 

Άξζξν 20
ν
  

 

Πεξηπηψζεηο αδεηψλ θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ 

ηνλ παξφληα θαλνληζκφ δχλαηαη λα ρνξεγνχληαη θαηφπηλ απνθάζεσλ αξκνδίσλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ζηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη θαη ην αληίζηνηρν ηέινο ρξήζεο ή ε 

εμαίξεζε απφ ηελ ρξέσζε ηειψλ γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο (εηδηθέο θαηεγνξίεο 

δεκνηψλ, θ.ι.π) κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη ησλ αξκφδησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. 

 

Β. Καθοριζμός κοινοτρήζηφν τώρφν για παρατώρηζη τρήζης και επιβολή 

ηελών 

 

Καζνξίδεη ηνπο παξαθάησ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε 

παξαρψξεζε θαη επηβάιιεη ηα αλάινγα ηέιε ρξήζεο αλά η.κ. σο εμήο: 

 

1) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΡΓΟΣΟΛΗΟΤ 

Α΄ΕΧΝΖ    

Κεληξηθή πιαηεία (Π. Βαιιηάλνπ),  

Β΄ΕΧΝΖ   

πεδνδξφκηα πεξηκεηξηθά πιαηείαο Π. Βαιιηάλνπ, νδφο Παλαγή Βαιιηάλνπ, νδφο 

Ρηδνζπαζηψλ, νδφο Ληζνζηξψηνπ, νδφο 21
εο

 Μαΐνπ, Λεσθφξνο Βεξγσηή απφ πιαηεία 

κέρξη Α. Υντδά ( Μεηξφπνιε), Αλδξέα Παπαλδξένπ απφ πιαηεία κέρξη Υαξνθφπνπ 

θαη Ζιία Εεξβνχ, παξαιηαθή απφ γέθπξα κέρξη Ματζηξάην , πιαηεία Κακπάλαο 

Γ΄ΕΧΝΖ   

ηηεκπφξσλ, θάζεηνη δξφκνη Ληζνζηξψηνπ θαη ηεο νδνχ ηηεκπφξσλ, πιαηεία 

ηζζηψηηζζαο  

Γ΄ΕΧΝΖ   

Λνηπά πεδνδξφκηα θαη ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

 

2) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΛΗΚΖ 
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Α΄ ΕΧΝΖ 

Κεληξηθή Πιαηεία, Λεσθφξνο Λαζθαξάηνπ ( παξαιηαθή)  

Β΄ΕΧΝΖ 

Πεδφδξνκνη «Παπά Μπαζηά», εκπνξηθφ θέληξν θαη νδφο Γξεγνξίνπ Λακπξάθε  

 Γ΄ ΕΧΝΖ 

Λνηπά πεδνδξφκηα θαη ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

 

3) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΔΗΒΑΘΟΤ 

ΕΧΝΖ Α΄ 

Παξαιηαθή δψλε Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Λεηβαζνχο 

ΕΧΝΖ Β΄ 

Λνηπά πεδνδξφκηα θαη ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

 

4) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΜΖ 

ΕΧΝΖ Α΄ 

Οδφο Πνζεηδψλνο, νδφο Μηανχιε, Πιαηεία Κχπξνπ 

ΕΧΝΖ Β΄ 

Λνηπά πεδνδξφκηα θαη ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

 Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο άκεο 

ΕΧΝΖ Γ΄ 

Κεληξηθή πιαηεία Καξαβνκχινπ 

 

5) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΛΔΗΟΤ - ΠΡΟΝΧΝ  

ΕΧΝΖ Α΄ 

Οδφο Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη Κεληξηθή Πιαηεία θάιαο 

ΕΧΝΖ Β΄ 

Κνηλφρξεζηνη ρψξνη πεξηνρήο Καηειεηνχ θαη θεληξηθή πιαηεία Πφξνπ 

ΕΧΝΖ Γ΄ 

Ληκάλη Πφξνπ θαη παξαιηαθή απφ πνηάκη κέρξη ζέζε « Ράγηα» 

 

 

6) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΤΛΑΡΔΧΝ 

ΕΧΝΖ Α΄ 

Πεδνδξφκηα Παξαιηαθήο Εψλεο Αγίαο Δπθεκίαο  

ΕΧΝΖ Β΄ 

Λνηπά πεδνδξφκηα θαη ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

νηθηζκνχ Αγίαο Δπθεκίαο 

ΕΧΝΖ Γ΄ 

Κεληξηθή πιαηεία Γηβαξάησλ θαη Κεληξηθή πιαηεία Μαθξπσηίθσλ 

 

7) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΡΗΟΤ 

ΕΧΝΖ Α΄ 

Κνηλφρξεζηνη ρψξνη πεξηνρήο Φηζθάξδνπ 

ΕΧΝΖ Β΄ 

Κνηλφρξεζηνη ρψξνη πεξηνρήο Άζζνπ 

ΕΧΝΖ Γ΄ 

Λνηπά πεδνδξφκηα θαη ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

 

8) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΜΑΛΧΝ 

 ΕΧΝΖ Α΄ 
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Κνηλφρξεζηνη ρψξνη ελφηεηαο   

 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ   ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ- ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηελ παξαρψξεζε 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο, ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή θαζνξηζκνχ 

παξαρψξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κε απφθαζε Γεκάξρνπ θαη απνηειείηαη απφ α) 

έλαλ ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, β) έλαλ ππάιιειν ηεο 

Γηεχζπλζεο ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, γ) έλαλ ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Σνπηθήο 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο 

Ζ Δπηηξνπή θαζνξηζκνχ ρψξνπ ζα παξαιακβάλεη ηηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

ζα ηηο εμεηάδεη, ζα θάλεη απηνςία ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ αλά πεξίπησζε γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ θσιχκαηα ζηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ, πεδψλ ή άιινπ 

είδνπο πξνβιήκαηα, ζα νξηνζεηεί ηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν  θαη ζα 

εηζεγείηαη πξνο ηνλ θ. Γήκαξρν ηελ παξαρψξεζε ή κε ηνπ αηηνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ ζχκθσλα πάληα κε ηα νξηδφκελα εθ ηνπ Νφκνπ. Δπίζεο είλαη αξκφδηα λα 

επηιχεη ηηο ηπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα αλαθχνληαη κεηαμχ ρξεζηψλ θαη ηνπ Γήκνπ, 

εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ζρεηηθά κε ηα ηέιε ρξήζεο θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ. 

Πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο γηα παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ ηνλ 

Γήκαξρν ην ηέινο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ θαη ν αξηζκφο ηνπ 

γξακκαηίνπ είζπξαμεο ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ αλαγξάθεηαη επ’ απηήο. 

 

Σν ηέινο γηα ηα είδε ηεο ρξήζεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ελδερνκέλσο ζηηο παξαπάλσ 

παξαγξάθνπο ζα νξίδεηαη ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην. 

 

Οι προηεινόμενες ηροποποιήζεις έγιναν καηόπιν  ζσνεργαζίας  ηοσ Σμήμαηος 

Αδειοδοηήζεφν και Ρύθμιζης Δμπορικών Γραζηηριοηήηφν , ηης Νομικής 

Τπηρεζίας και ηης Γ/νζης Σετνικών Τπηρεζιών ηοσ Γήμοσ Κεθαλλονιάς 

Διζηγηηής: ο Ανηιδήμαρτος ηης Γ/νζης Σετνικών Τπηρεζιών  

ΓΗΟΝΤΗΟ ΛΤΚΟΤΓΖ 
 

Ζ Δπηηξνπή, κεηά ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε:  

Ο θ. Ζιίαο Παξίζεο δειψλεη φηη ζπκθσλεί κε ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο 

επηζεκαίλεη φκσο φηη νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο πξέπεη λα ηζρχζνπλ θαη γηα ηελ 

θεληξηθή Πιαηεία ηνπ Λεμνπξίνπ. 

Ο Πξφεδξνο ζηελ ζπλέρεηα πξνηείλεη ζηα Μέιε λα γλσκνδνηήζνπλ ζεηηθά θαη λα 

εηζεγεζνχλ πξφηαζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην  ηξνπνπνίεζεο  ηνπ Καλνληζκνχ γηα 

ηελ Παξαρψξεζε Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ  θαη ηα άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

Κεληξηθή Πιαηεία Αξγνζηνιίνπ λα ηζρχζνπλ θαη γηα ηελ Κεληξηθή Πιαηεία 

Λεμνπξίνπ.  

 

  θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηεο:  

 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852 /2010,  

 ηελ απφ 26-04-2017 εηζήγεζε ηνπ Αξκνδίνπ  Α/Γεκάξρνπ. 

                                                        

                                      ΟΜΟΦΧΝΑ  ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Γλσκνδνηεί ζεηηθά  ζην παξαπάλσ ζρέδην γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ  γηα 

ηελ παξαρψξεζε Κνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γήκνπ Κεθαιινληάο και ειζηγείηαι ζηο 
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Γημοηικό σμβούλιο πξφηαζε γηα ηελ έγθξηζή ηνπ ζπκπιεξψλνληαο φηη ε 

ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ  πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία Αξγνζηνιίνπ λα 

ηζρχζνπλ θαη γηα ηελ Κεληξηθή Πιαηεία Λεμνπξίνπ. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                  ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

ηε ζπλέρεηα ν Α/Γ. θ. Γ. Λπθνχδεο πξφηεηλε να αθαιρεθεί ηο άρθρο 19 θαζφζνλ ην 

πεδνδξφκην ζηελ νδφ Παλαγή Βαιιηάλνπ δηακνξθψζεθε ζε αξθεηφ πιάηνο θαη δελ 

ρξεηάδεηαη ε παξαρψξεζε νδνζηξψκαηνο . 

 

Αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε, εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπκβνχισλ φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά. 

  

Σν πκβνχιην κεηά ηα παξαπάλσ, κεηνςεθνχλησλ ησλ Γ. θ.θ. Μηραιάηνπ, 

Αξαβαληηλνχ θαη Φισξάηνπ πνπ δειψλνπλ παρών, Γθηζγθίλε θαη Κνπξνχθιε πνπ 

ςεθίδνπλ καηά  

                                  ΚΑΣΑ  ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Δγκρίνει ηην ηροποποίηζη ηοσ Κανονιζμού Κοινοτρήζηφν Υώρφν Γήμοσ 

Κεθαλλονιάς ( αρίθμ. 131/2012 προηγούμενη απόθαζη Γ..) ο οποίος αναλσηικά 

με ηις ηροποποιήζεις έτει όπφς παρακάηφ ( αρίθμ. 28/2017 απόθαζη 

Δ.ΠΟΗ.ΕΧ.): 

Κανονιζμός για ηην παρατώρηζη Κοινοτρήζηφν τώρφν Γήμοσ Κεθαλλονιάς  

Καθοριζμός Κοινοτρήζηφν τώρφν για ηην παρατώρηζη ηης τρήζης  

Α. Σο πλαίζιο κανονιζμού για ηην παρατώρηζη κοινοτρήζηφν τώρφν 

Άρθρο 1ο 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 Ν. 3463/2006, κπνξνχλ λα εθδίδνληαη 

ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο θαη λα θαζνξίδνληαη νη φξνη γηα ηε ρξήζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ νδψλ, ησλ πεδνδξνκίσλ, ησλ πιαηεηψλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ. 

Ζ παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ παξεκπνδίδεηαη ε θίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ. 

ηφρνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη λα ξπζκηζηνχλ νη ρξήζεηο ησλ θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε φζν ηνλ δπλαηφλ θαιχηεξε δηεπθφιπλζε ηεο 

θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ. 

Ζ δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο 

Ζ πξφιεςε θηλδχλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ αλεμέιεγθηε ελαπφζεζε 

αληηθεηκέλσλ ζε νδνχο, πεδνδξφκηα θ.η.ι. 

Ζ αηζζεηηθή πξνζηαζία θαη βειηίσζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 

 

Άρθρο 2ο 

Ζ παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη ηα λφκηκα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ νθείινληαη βεβαησκέλεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Γήκν. 

Σν ηειεπηαίν βεβαηψλεηαη απφ ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ επί ηεο αηηήζεσο 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία ηνπ 

αηηνχληνο, ην είδνο θαη ε δηεχζπλζε ηεο αζθνχκελεο επηρείξεζεο. 

Α) Γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη γηα εκπνξηθά θαη ηνπξηζηηθά 

θαηαζηήκαηα ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη παξάιιεια κε ηελ αίηεζε ηνπ λα 

πξνζθνκίζεη: 
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1. Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη θαη απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, φπνπ ζα 

αλαγξάθεηαη ην Α.Φ.Μ. 

2. Δάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πξνζθνκίζνπλ ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ζε ηζρχ.  

3. Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε φπνπ λα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη νπσζδήπνηε ν 

ρψξνο πνπ δεηείηαη λα παξαρσξεζεί. 

4. Δλεκέξσζε απφ ην Σακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιήο ζην Γήκν γηα ηέιε, 

θφξνπο, πξφζηηκα ή εηζθνξέο πξνο ην Γήκν ή λνκίκνπ ξπζκίζεψο ηνπο. 

B) Γηα πεξίπηεξα: 

Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ απφ ηε Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε ή απφ ην Γήκν Κεθαιινληάο. 

Τπεχζπλε Γήισζε φηη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο πεξηπηέξνπ 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Φσηνγξαθίεο φισλ ησλ φςεσλ ηνπ πεξηπηέξνπ, ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ αηηνχληα. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί κε αθξηβή 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο θαη ησλ δηαζηάζεσλ θάζε είδνπο.   

Γ) Γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο: 

Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 

πνζνχ πνπ ζα θαζνξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Γ) Γηα εθδειψζεηο πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα. 

Οη πξνζσξηλέο άδεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ δηελέξγεηα δηαθφξσλ 

εθδειψζεσλ ζα εθδίδνληαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, πνπ ζα 

ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα λσξίηεξα. 

 

Άρθρο 3ο 

Οη αηηήζεηο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ε νπνία ζα ηηο εμεηάδεη 

επηηνπίσο θαη αλαιφγσο ζα εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα πξνο ηνλ θ. Γήκαξρν ηελ 

παξνρή ή κε ηνπ αηηνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

Κάζε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη κε άδεηα ηνπ Γεκάξρνπ, ζηελ νπνία 

πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν ρψξνο πνπ παξαρσξείηαη (ηνπνζεζία, αθξηβή ζέζε, 

έθηαζε). 

Καζνξίδεηαη ην είδνο θαη ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο (π.ρ. ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ, 

αλάπηπμε ηξαπεδ/ζκάησλ θ.ι.π. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ …. …….έσο ……...) 

θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηνπ ηέινπο (άξζξν 13 παξ. 11 ηνπ Β.Γ. 24/9-2/10/58 

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

Όηαλ ην ηειηθφ πνζφ ηνπ ηέινπο ππεξβαίλεη ην πνζφλ ησλ 800,00 επξψ θαη ν 

ελδηαθεξφκελνο επηθαιείηαη απνδεδεηγκέλε αδπλακία θαηαβνιήο, παξέρεηαη ε 

επρέξεηα θαηαβνιήο ηνπ ζε δχν ηζφπνζεο δφζεηο θαη πάλησο ε εμφθιεζε πξέπεη λα 

έρεη γίλεη κέρξη ηελ 31ε Μαξηίνπ εθάζηνπ έηνπο.  Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή 

απαγνξεχεηαη ξεηά ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ζε δφζεηο. Ζ 

άδεηα ρνξεγείηαη κεηά ηελ εμφθιεζε ησλ δχν δφζεσλ. 

 

Άρθρο 4ο 

ε θάζε πεξίπησζε ην ηέινο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ ζην Γήκν, 

πξηλ παξαδνζεί ε άδεηα ρξήζεο επί ηεο νπνίαο κάιηζηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν 

αξηζκφο γξακκαηίνπ είζπξαμεο ηνπ ηέινπο απφ ην Γεκνηηθφ Σακείν (άξζξν 3 ηνπ 

Ν.1080/80).  
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Πξηλ εθδνζεί ε άδεηα ηνπ Γεκάξρνπ ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζεσξείηαη 

ΑΤΘΑΗΡΔΣΖ (η. Δ. 768/87 Νν Β 38 ζει. 739). Δπνκέλσο αλ ν ελδηαθεξφκελνο 

κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαηέιαβε ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ρσξίο λα πεξηκέλεη 

λα ηνπ ρνξεγεζεί ε άδεηα ζεσξείηαη φηη ρξεζηκνπνηεί ην ρψξν απζαίξεηα θαη 

ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο  φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία 

(Γλσκ. Ννκ. πκβ. Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 4/1973.) Απζαίξεηε ζεσξείηαη επίζεο, ε 

ρξήζε ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο, 

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

ρψξνπ είηε ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο. 

 

Άρθρο 5ο 

Ο θνηλφρξεζηνο ρψξνο νξηνζεηείηαη απφ ηε Δπηηξνπή παξαρψξεζεο-θαζνξηζκνχ 

ρψξνπ, νξίδνληαο ηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ βάζεη ηεο άδεηαο 

ρξήζεο ηνπ Γεκάξρνπ κε ζπλερφκελε δηαγξάκκηζε θίηξηλνπ ρξψκαηνο. Σνχην ψζηε ν 

γελφκελνο έιεγρνο θαη ε θαηαγξαθή ηεο φπνηαο ηπρφλ απζαίξεηεο ρξήζεο επηπιένλ 

ρψξνπ, λα γίλεηαη ρσξίο ηελ παξαθψιπζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαη δεκηνπξγίαο πξνβιεκάησλ κε ηνπο πειάηεο. Σα ζεκεία 

νξηνζέηεζεο δηαηεξνχληαη πιήξσο επδηάθξηηα κε επζχλε ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ. ε 

πεξίπησζε εμαθάληζήο ηνπο επηβάιιεηαη πξφζηηκν χςνπο 150,00 Δπξψ θαη ζε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο δηπιαζηαζκφο θαη ηξηπιαζηαζκφο ηνπ πξνζηίκνπ. 

Α) ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ έρεη 

επηηξαπεί, κε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, επηβάιιεηαη ζε 

βάξνο ηνπ ππφρξενπ, εθηφο απφ ην αλαινγνχλ ηέινο θαη ηζφπνζν  πξφζηηκν, 

αλεμάξηεηα απφ ην δηάζηεκα ρξήζεο (παξ.2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν.4257/2014 ΦΔΚ 

93/2014 ηεχρνο Α). 

Β) ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, ηνπ νπνίνπ δελ έρεη 

επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ ππφρξενπ πξφζηηκν, 

ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ κεγαιχηεξνπ θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν πνζνχ πνπ θαζνξίδεηαη 

κε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε 

παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο.( παξ.2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν.4257/2014 ΦΔΚ 93/2014 

ηεχρνο Α).  

Γ) ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαζ' ππνηξνπή, ηα 

αλσηέξσ πξφζηηκα επηβάιινληαη κέρξη θαη δχν θνξέο θαη αλ δηαπηζησζεί γηα ηξίηε 

θνξά απζαίξεηε ρξήζε, ν δήκνο κε ζπλεξγείν ηνπ πξνβαίλεη ζηελ αθαίξεζε θάζε 

είδνπο αληηθεηκέλσλ, δπλάκελνο λα δεηήζεη γηα ην ζθνπφ απηφλ ηε ζπλδξνκή ηεο 

νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο. Σα αληηθείκελα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή θαηάζηαζε πνπ 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ θαη δελ επηζηξέθνληαη εάλ δελ 

θαηαβιεζεί, εηδηθφ πξφζηηκν γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο, ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο. Αλ ην αλσηέξσ εηδηθφ πξφζηηκν 

δελ εμνθιεζεί εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηεο 

αθαίξεζεο, ηα είδε θαηάζρνληαη θαη δχλαηαη λα δηαηίζεληαη, λα εθπνηνχληαη ή λα 

θαηαζηξέθνληαη απφ ην δήκν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 199 του ν. 

3463/2006. (άξζξν 13 παξ.8 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ 

ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80 θαη ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ απφ ηελ παξ. 5 

ηνπ άξζξνπ 26 Ν. 1828/1989, ΦΔΚ 2/1989 ηεχρνο Α') θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην 

ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 1900/1990, ΦΔΚ 125/1990 ηεχρνο Α', θαη αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν.4257/14).  

ε θάζε πεξίπησζε νη θπξψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη φπσο νξίδεη θάζε 

θνξά ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026140_N0000001027_S0000008778
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003629_N0000001831_S0000010203
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003637_N0000000683_S0000010276
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003637_N0000000683_S0000010276
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003637_N0000000683_S0000010276
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003617_N0000002301_S0000042313
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012_S0000085869
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Άρθρο 6ο 

Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ πνπ ρνξεγείηαη, δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν εθδίδεηαη, δελ κπνξεί 

δειαδή λα ιήγεη κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ. Απηφ δελ ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο 

θαηάιεςεο νδνχ ή πεδνδξνκίνπ απφ απηνχο πνπ εθηεινχλ ηερληθννηθνδνκηθέο 

εξγαζίεο, νπφηε ε δηάξθεηα ηεο άδεηαο κπνξεί λα επεθηείλεηαη θαη ζην επφκελν έηνο 

(άξζξν 13 παξ. 11 Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ 

Ν.1080/80). 

Σν ηέινο θαζνξίδεηαη εηήζην θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο. ηελ πεξίπησζε απηή ζχκθσλα κε ην 

εδάθην α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58, ην ηέινο νθείιεηαη γηα 

νιφθιεξν ην έηνο, έζησ θαη αλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

βξαρχηεξν ηνπ έηνπο. 

Δάλ π.ρ. ρνξεγείηαη άδεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θνηλφρξεζην 

ρψξν θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, ζα θαηαβιεζεί ζην Γήκν ηέινο γηα νιφθιεξν ην έηνο 

θαη φρη κφλν γηα ηνπο κήλεο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ. Σν γεγνλφο εμάιινπ φηη ν Γήκνο 

εηζπξάηηεη ην ηέινο γηα νιφθιεξν ην έηνο, δε ζεκαίλεη φηη ε άδεηα πνπ ρνξεγείηαη 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη εηήζηαο δηάξθεηαο. 

Δάλ ν ρψξνο πνπ παξαρσξείηαη, ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνζήθε θαηαζηήκαηνο, ην ηέινο 

νξίδεηαη ζην δηπιάζην (άξζξν 13 παξ. 11 Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν 1080/80) επί ηνπ ηέινπο αλά η.κ. ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ (ηηκή αλά η.κ.). Ωο πξνζήθε νξίδεηαη θάζε θαηαζθεπή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίδεημε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη 

ηνπνζεηείηαη εθηφο ηνπ ηδηφθηεηνπ ρψξνπ (βηηξίλεο ηξνθίκσλ, ζηαζεξά ζηαλη 

πξντφλησλ. πεξηζηξεθφκελα ζηαλη, θιπ).  

Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ ή νδνχ απφ απηνχο πνπ εθηεινχλ 

νπνηαζδήπνηε θχζεσο ηερληθννηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ην ηέινο νξίδεηαη κεληαίν θαηά 

δψλεο κε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Γηα ηελ πιεξσκή 

απηνχ ηνπ ηέινπο επζχλνληαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξν, εθείλνο πνπ πήξε άδεηα 

νηθνδνκήο θαζψο θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ (άξζξν 13 παξ. 3 εδάθην β΄ Β.Γ. 

24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 26 παξ. 4 ηνπ Ν. 1828/89). 

Ζ θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ είλαη ε 

κνλαδηθή πεξίπησζε ελνρήο εηο νιφθιεξνλ, πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο ηζρχνπλ. πλεπψο ζε θάζε πεξίπησζε ρξήζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, εάλ νη νθεηιέηεο είλαη πεξηζζφηεξνη, επζχλνληαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 480 ΑΚ αλάινγα κε ηε κεξίδα ηνπο ή θαηά ίζα κέξε (ηΔ 1015/90 ΓηΓη 

1991 ζει. 719). 

Ο κήλαο είλαη ε ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη ην ηέινο, φηαλ 

θαηαιακβάλεηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, 

αθφκε θαη αλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θαηάιεςεο ηεο νδνχ ή ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ κήλα (ηΔ 2356/85). 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ δελ εκπίπηεη ζε κία απφ 

ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο, ην ηέινο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ (άξζξν 13 παξ. 3 εδάθην γ΄ Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). 

Ζ απφθαζε απηή κπνξεί λα κελ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αιιά λα εθδίδεηαη ελ φςεη 

θάζε ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο, λα αθνξά δειαδή ζηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ 

ρψξνπ (ηΔ 785/85 Νν Β 1988 ζει. 198). 

ΑΔΑ: Ψ7ΑΛΩΕ5-ΣΤΨ



 18 

 

Άρθρο 7ο 

Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε 

κηζζσκέλν θνηλφρξεζην ρψξν, πξέπεη λα ζπλαξηάηαη κε ηελ επηθάλεηα ηνπ 

παξαρσξεκέλνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη φρη ην αληίζηξνθν θαη πάληνηε  

ηεξνπκέλσλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ  παξέρεη ν ρψξνο (δηέιεπζε πεδψλ, νρεκάησλ 

θ.ι.π.). 

Ζ ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά απφ θαηαζηήκαηα ή 

ζηελ πξνβνιή ηνπο, παξαρσξείηαη ρσξίο δεκνπξαζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη πξνο 

παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνη ρψξνη (άξζξν 13 παξ. 10 Β.Γ. 24/9-20/10/1958, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). ε θακία πεξίπησζε δελ 

επηηξέπεηαη λα επεθηείλεηαη ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο ζε πεδνδξφκην γεηηνληθνχ 

(παξαθείκελνπ) θαηαζηήκαηνο ή νηθίαο, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε απηνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ή θαηέρεη ην αθίλεην (άξζξν 13 παξ. 4 Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80, ΔηξΘεζη 739/93 Αξκελ 1994 ζει. 

1037). ε πεξίπησζε πνπ ε παξαθείκελε θαηνηθία ή ην θαηάζηεκα δηαζέηεη θήπν (ή 

απιή), απηφο ζεσξείηαη φηη απνηειεί εληαίν ζχλνιν κε ην θηίζκα (ηΔ 3258/92 Νν Β 

1994 ζει. 1253).  

Ζ ρξήζε ησλ πιαηεηψλ φπνπ ιεηηνπξγνχλ θαθελεία, δαραξνπιαζηεία, εζηηαηφξηα θαη 

ζπλαθείο επηρεηξήζεηο θαη θαηαζηήκαηα, παξαρσξείηαη ππνρξεσηηθά ζηα 

θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ πξφζνςε ή πξνβάιινληαη ζηελ πιαηεία, εθφζνλ βέβαηα κε 

απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ έρεη επηηξαπεί ε ρξήζε ηνπο (άξζξν 13 παξ. 4 Β.Γ. 24/9-

20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ λ. 1080/80). Ζ ηπρφλ 

παξεκβνιή δξφκνπ κεηαμχ θαηαζηήκαηνο θαη πιαηείαο δελ εκπνδίδεη ηελ 

παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε θαηάζηεκα ην νπνίν πξνβάιιεηαη ζηελ πιαηεία 

(ηΔ 2875/88 ΓηΓη 1989 ζει. 79). Δμάιινπ ηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ πξφζνςε ή 

πξνβάιινληαη ζε δχν πιαηείεο, δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

θαη ζηηο δχν. 

ε θάζε θαηάζηεκα παξαρσξείηαη ρψξνο ηεο πιαηείαο πνπ αληηζηνηρεί ζην 70% ηεο 

πξφζνςεο ή ηεο πξνβνιήο ηνπ. Σν ππφινηπν 30% δηαηίζεηαη ζηα ίδηα θαηαζηήκαηα 

εάλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γεκάξρνπ δελ παξεκπνδίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ νπζησδψο 

ε ειεχζεξε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. ε πεξίπησζε πνπ έλαο απφ ηνπο 

δηθαηνχρνπο δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ ηνπ αλαινγεί, ε ρξήζε ηνπ 

ρψξνπ κπνξεί λα παξαρσξεζεί απφ ην Γήκν ζε παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, αλάινγα 

κε ηελ πξφζνςή ηνπο (άξζξν 13 παξ. 5 Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην άξζξν 3 ηνπ λ. 1080/80). 

Οη πξνο παξαρψξεζε ζπλερφκελνη ρψξνη ηεο πιαηείαο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε 

πξνβνιέο θαηαζηεκάησλ, δηαηίζεληαη απφ ην Γήκαξρν ζηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ 

πξφζνςε ή πξνβάιινληαη ζηελ πιαηεία αλάινγα κε ηελ πξφζνςε ησλ θαηαζηεκάησλ 

ή άιια θξηηήξηα ηνπξηζηηθά, θπθινθνξηαθά, πξαζίλνπ θ.ι.π. (άξζξν 13 παξ. 4 Β.Γ. 

24/9-20/10/58 ηΔ 2875/88 ΓηΓη 1989 ζει. 79). 

Ζ πξνζσξηλή ή δηαξθήο θαηάιεςε ηκήκαηνο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε εγθαηαζηάζεηο ή 

εκπφδηα απαγνξεχεηαη, ηδηαίηεξα αλ κε απηά παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία ε 

επηηξεπφκελε ζηάζε ή ζηάζκεπζε νρεκάησλ ή πεξηνξίδεηαη ε νξαηφηεηα απηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νδνχο.  

Καη’ εμαίξεζε ηεο δηάηαμεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα επηηξαπεί ζε 

έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ή δψλεο κηθξήο θπθινθνξίαο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, αλ 

ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γη' απηφ, ε θαηάιεςε ηκήκαηνο νδνχ κε πξνζσξηλέο θηλεηέο 
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εγθαηαζηάζεηο ή εκπφδηα χζηεξα απφ άδεηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο κεηά γλψκε ηεο 

αξκνδίαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο (άξζξν 48 Ν. 2696/99). 

 

Άρθρο 8ο 

ηα εκπνξηθά θαη ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα ζα ρνξεγείηαη κεηά απφ αίηεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζε πιάηνο ηφζν 

φζν λα κε δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ. 

 

Άρθρο 9
ο
 

ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ 

Γηα ηα πεξίπηεξα ηζρχεη ν εγθεθξηκέλνο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην  θαλνληζκφο 

πεξηπηέξσλ Γήκνπ Κεθαιινληάο θαη νη αηνκηθέο πξάμεηο πνπ εγθξίλνληαη απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην φπσο νξίδεη ν ζρεηηθφο θαλνληζκφο. 

 

Άρθρο 10
ο
 

Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε ππαίζξηαο – ζηάζηκεο ή πιαλφδηαο – εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ρσξίο ηε λφκηκε άδεηα απφ ην Γήκαξρν θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε απηήο 

θαζ΄ππέξβαζε ηεο παξαρσξνχκελεο επηθάλεηαο. 

Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξησλ ζηάζηκσλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε νξηνζεηεκέλνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ρνξεγείηαη εηδηθή άδεηα απφ ην Γήκν βάζεη ησλ δηαηάμεσλ Ν. 

4264/2014. Τπνρξέσζε θαηαβνιήο εηήζηνπ ηέινπο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

έρνπλ θαη φζνη αζθνχλ ππαίζξηα εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ν Νφκνο δελ 

απαηηεί ηελ έθδνζε άδεηαο.  

 

Άρθρο 11ο 

Γελ παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο (πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ, δξφκσλ, αηγηαιψλ-

παξαιηψλ θ.ι.π.) ζε φζνπο έρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Γήκν, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ νπνηαδήπνηε πεγή ηειψλ πνπ επηβάιινληαη απφ ην Γήκν, εθηφο ησλ 

νθεηιεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλνιηθφ δηαθαλνληζκφ ηνπ ρξένπο ηνπο βάζεη 

απφθαζεο Γεκνηηθνχ Σακία ή Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, εμνθινχλ απηά κε δφζεηο θαη 

κε βαζηθή πξνυπφζεζε φηη: 

1. Τπάξρεη πιήξεο ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ζηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ. 

2. Έρεη απαξαίηεηα εμνθιεζεί ην ζχλνιν θάζε νθεηιφκελνπ βαζηθνχ ηέινπο. 

3. Θα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε εμφθιεζε ηπρφλ νθεηινκέλσλ ινηπψλ πξνζηίκσλ θάζε 

ηέινπο, κε λεφηεξν φπνπ απηφ απαηηείηαη δηαθαλνληζκφ, φρη πέξαλ ηεο 31εο 

Απγνχζηνπ εθάζηνπ ηξέρνληνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 

4. Θα θαηαβιεζεί εθάπαμ θαη εμ νινθιήξνπ (άξζξν 5 πιαηζίνπ θαλνληζκνχ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ) ην αλαινγνχλ γηα ην ηξέρνλ έηνο πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε 

ηέινο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 

ε πεξίπησζε άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαηά βεβαησκέλεο ή κε νθεηιήο πξνο ην 

Γήκν, άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ παξαρσξείηαη κφλν θαηφπηλ: 

- Πιήξνπο θαηαβνιήο ηνπ 40% ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ ηεο νθεηιήο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ απηφ είλαη λφκηκα απαηηεηφ (απφξξηςε αίηεζεο αλαζηνιήο θ.ι.π.). 

- Καηαβνιήο ηνπ ζπλφινπ ηεο νθεηιήο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηή είλαη λφκηκα 

πιήξσο απαηηεηή ή κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο δηαθαλνληζκνχ φπσο απηή πεξηγξάθεηαη 

παξαπάλσ. 

Ζ αζπλέπεηα σο πξνο ηελ ηήξεζε έζησ θαη κηαο εθ ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ 

ζπλεπάγεηαη ηε κε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ην επφκελν έηνο παξά 

κφλνλ θαηφπηλ πιήξνπο εμφθιεζεο θάζε νθεηιφκελνπ ρξένπο. 
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Ζ παξαρψξεζε γίλεηαη απφ βεβαίσζε ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πεξί 

εμνθιήζεψο ηνπο ε νπνία ζπληάζζεηαη επί ηεο αίηεζεο γηα παξαρψξεζε. 

 

Άρθρο 12ο 

Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ θαη εηδψλ πέξαλ ησλ φζσλ 

πεξηιακβάλεη ε ρνξεγεζείζα άδεηα απφ ην Γήκν κε πνηλή αλάθιεζεο ηεο 

παξαρψξεζεο ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε 

αληηθεηκέλσλ πέξαλ ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ( γιάζηξεο, 

ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά θ.ι.π.)  

Δηδηθά ζηελ πιαηεία Βαιιηάλνπ, ζηνλ Πεδφδξνκν ηεο Παλαγή Βαιιηάλνπ ζην 

Αξγνζηφιη θαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία Λεμνπξίνπ,  απαγνξεχεηαη ζηνλ ρψξν πνπ έρεη 

παξαρσξεζεί ε ηνπνζέηεζε ςπγείσλ, βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ, πξνζεθψλ 

εκπνξεπκάησλ θαη εηδψλ, γιαζηξψλ, δαξληηληεξψλ, πηλαθίδσλ (πιελ ελφο αλαινγίνπ 

κελνχ δηαζηάζεσλ 30Υ40 εθ), θαη θάζε είδνπο θαηαζθεπή κφληκε ή πξνζσξηλή πνπ 

δελ απνηειεί ηξαπέδη εμππεξέηεζεο θαζήκελσλ πειαηψλ ή θάζηζκα εμππεξέηεζεο 

θαζήκελσλ πειαηψλ. Παξαβίαζε ησλ αλσηέξσ ζπλεπάγεηαη ηηο θπξψζεηο ηεο 

ηζρχνπζαο θάζε θνξά λνκνζεζίαο. 

 

Άρθρο 13ο 

Γελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο ρξήζεσο ζε θαηαζηήκαηα πνπ 

βξίζθνληαη άλσζελ ηζνγείσλ. 

 

Άρθρο 14ο      

Δπηηξέπεηαη ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ε επί θνηλνρξήζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ αθάιππηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζε ςπγείσλ θαη ε έθζεζε πξντφλησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε βηηξίλεο, ξάθηα (πξνζήθεο) θαη θάζε είδνπο 

παξεκθεξή λφκηκε θαηαζθεπή ηεξνπκέλσλ ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ ΔΚΣΟ 

απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο ζηελ πιαηεία 

Βαιιηάλνπ ζην Αξγνζηφιη, ζηνλ πεδφδξνκν ηεο Παλαγή Βαιιηάλνπ θαη ζηελ πιαηεία 

Λεμνπξίνπ.  

 

Άρθρο 15ο 

Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε εκπνξεπκάησλ κπξνζηά ή επί ραξαθηεξηζκέλσλ ηζηνξηθψλ ή 

πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ  θαη ρψξσλ ή ζξεζθεπηηθψλ ρψξσλ πνπ πξνζβάιινπλ ηνπο 

ρψξνπο απηνχο. ηελ αίηεζε παξαρψξεζεο νη ελδηαθεξφκελνη  νθείινπλ λα 

δειψλνπλ ηα είδε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ζα εθζέηνπλ ζηνλ ππφ παξαρψξεζε ρψξν. 

ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ ζα αλαθαιείηαη ε άδεηα παξαρψξεζεο κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

 

Άρθρο 16ο 

Δθηφο ηνπ δήκνπ θακία άιιε αξρή ή λνκηθφ πξφζσπν ή ίδξπκα δελ έρεη αξκνδηφηεηα 

λα εθδίδεη άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν ή έρνπλ 

παξαρσξεζεί ζ’ απηφλ γηα εθκεηάιιεπζε (άξζξν 12 παξ. 14 Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο 

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

αλαξκνδίσο ζεσξνχληαη άθπξεο. 

 

Άρθρο 17ο 

Δίλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ φηαλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί 

ιφγνη π.ρ. ηξνπνπνίεζε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ή δεκηνπξγία λέσλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ (ηδηαηηεξφηεηεο ηνπξηζκνχ, παξνρήο ππεξεζηψλ θ.ι.π.). 
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Άρθρο 18
ο   

Α) Καηαζθεπέο ζε πεδνδξφκηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο φπνπ επηηξέπνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη θαηφπηλ ησλ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ κε 

εμαίξεζε ηελ πιαηεία Βαιιηάλνπ, ηνλ πεδφδξνκν ηεο Παλαγή Βαιιηάλνπ ζην 

Αξγνζηφιη θαη ηελ πιαηεία ζην Λεμνχξη ζηελ νπνία απαγνξεχνληαη θάζε είδνπο 

θαηαζθεπέο (ηνκέο, ζθαςίκαηα ζηα κάξκαξα, ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα 

ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ, δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ, θαηαζθεπέο πξνβνιήο θ.ι.π), ν 

δε θσηηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηξαπεδνθαζίζκαηα επ’  απηήο, 

ζα παξέρεηαη απφ θσηηζηηθά πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηνλ θεληξηθφ ζηχιν θάζε 

νκπξέιαο νη νπνίεο νκπξέιεο ζα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ 

Β) Οξίδεηαη ειεχζεξν πιάηνο πεδνδξνκίνπ γηα ηε δηέιεπζε πεδψλ 1,40 κ απφ ην 

ξείζξν ηνπ πεδνδξνκίνπ. Γελ παξαρσξείηαη ρξήζε ζε πεδνδξφκηα κε πιάηνο 

κηθξφηεξν απφ 1,40κ. 

Γ) ε πεδφδξνκνπο κε πιάηνο άλσ ησλ 5κ φπνπ γίλεηαη ρξήζε θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο αθήλεηαη ειεχζεξν ηκήκα γηα ηελ δηέιεπζε ησλ πεδψλ πιάηνπο 3,00 κ 

ε πεδφδξνκνπο θάησ ησλ 5κ. αθήλεηαη γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ πιάηνο 2,00 κ. 

ην πεδφδξνκν ηνπ Ληζνζηξψηνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αξγνζηνιίνπ ε ρξήζε 

πεξηνξίδεηαη κέρξη ηελ πιάθα νδεγφ. 

Γ) Οη νκπξέιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζθίαζηξα ζε εζηηαηφξηα, δαραξνπιαζηεία, 

θαθελεία θαη ζπλαθείο επηρεηξήζεηο θαη γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο είλαη νκνηφκνξθεο θαη 

κνλφρξσκεο. Δηδηθά  γηα ηελ πιαηεία Βαιιηάλνπ, γηα ηνλ πεδφδξνκν Παλαγή 

Βαιιηάλνπ ζην Αξγνζηφιη θαη ηελ πιαηεία ζην Λεμνχξη θαη ζχκθσλα κε ηα 

Πξαθηηθά γλσκνδφηεζεο 15
ν
 (18.6.2013) θαη ην 22

ν
 (8.10.2014) ηνπ πκβνπιίνπ 

Αξρηηεθηνληθήο Π.Δ. Κεθαιιελίαο - Ηζάθεο, νη νκπξέιεο ζα έρνπλ  ίδην ηχπν ζε 

ζρήκα ηεηξάγσλν ή νξζνγψλην κε ζθειεηφ μχιηλν ή κεηαιιηθφ αλεμαξηήηνπ 

απφρξσζεο, ην ζηέγαζηξφ ηνπο ζα είλαη απφ χθαζκα (ζπλζεηηθφ ή βακβαθεξφ) 

ρξψκαηνο γθξη. Σν χςνο ησλ νκπξειψλ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 3 κέηξα. Θα 

ζηεξίδνληαη ζε έλαλ θεληξηθφ ζηχιν θαη θηλεηή βάζε ρσξίο βνεζεηηθέο 

αγθπζηξψζεηο (ζρνηληά, κεηαιιηθέο ξάβδνπο, ζπξκαηφζρνηλα, θα., ή νπνηνδήπνηε 

πιηθφ πεξηκεηξηθά ηεο νκπξέιαο). Απαγνξεχνληαη ξεηψο νη δηαθεκηζηηθέο νκπξέιεο 

θαη νπνηαδήπνηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή επί απηψλ. Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

νκπξειψλ νη ελδηαθεξφκελνη ζα θαηαζέηνπλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ  ζηελ 

Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο γηα έγθξηζε ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν. 

 

Άξζξν  19 
ν
  

Πεξηπηψζεηο αδεηψλ θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ δχλαηαη λα ρνξεγνχληαη θαηφπηλ απνθάζεσλ αξκνδίσλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ζηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη θαη ην αληίζηνηρν ηέινο ρξήζεο ή ε 

εμαίξεζε απφ ηελ ρξέσζε ηειψλ γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο (εηδηθέο θαηεγνξίεο 

δεκνηψλ, θ.ι.π) κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη ησλ αξκφδησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. 

 

Β. Καθοριζμός κοινοτρήζηφν τώρφν για παρατώρηζη τρήζης και επιβολή 

ηελών 
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Καζνξίδεη ηνπο παξαθάησ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε 

παξαρψξεζε θαη επηβάιιεη ηα αλάινγα ηέιε ρξήζεο αλά η.κ. σο εμήο: 

 

1) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΡΓΟΣΟΛΗΟΤ 

Α΄ΕΧΝΖ    

Κεληξηθή πιαηεία (Π. Βαιιηάλνπ),  

Β΄ΕΧΝΖ   

πεδνδξφκηα πεξηκεηξηθά πιαηείαο Π. Βαιιηάλνπ, νδφο Παλαγή Βαιιηάλνπ, νδφο 

Ρηδνζπαζηψλ, νδφο Ληζνζηξψηνπ, νδφο 21
εο

 Μαΐνπ, Λεσθφξνο Βεξγσηή απφ πιαηεία 

κέρξη Α. Υντδά ( Μεηξφπνιε), Αλδξέα Παπαλδξένπ απφ πιαηεία κέρξη Υαξνθφπνπ 

θαη Ζιία Εεξβνχ, παξαιηαθή απφ γέθπξα κέρξη Ματζηξάην , πιαηεία Κακπάλαο 

Γ΄ΕΧΝΖ   

ηηεκπφξσλ, θάζεηνη δξφκνη Ληζνζηξψηνπ θαη ηεο νδνχ ηηεκπφξσλ, πιαηεία 

ηζζηψηηζζαο  

Γ΄ΕΧΝΖ   

Λνηπά πεδνδξφκηα θαη ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

 

2) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΛΗΚΖ 

Α΄ ΕΧΝΖ 

Κεληξηθή Πιαηεία, Λεσθφξνο Λαζθαξάηνπ ( παξαιηαθή)  

Β΄ΕΧΝΖ 

Πεδφδξνκνη «Παπά Μπαζηά», εκπνξηθφ θέληξν θαη νδφο Γξεγνξίνπ Λακπξάθε  

 Γ΄ ΕΧΝΖ 

Λνηπά πεδνδξφκηα θαη ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

 

3) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΔΗΒΑΘΟΤ 

ΕΧΝΖ Α΄ 

Παξαιηαθή δψλε Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Λεηβαζνχο 

ΕΧΝΖ Β΄ 

Λνηπά πεδνδξφκηα θαη ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

 

4) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΜΖ 

ΕΧΝΖ Α΄ 

Οδφο Πνζεηδψλνο, νδφο Μηανχιε, Πιαηεία Κχπξνπ 

ΕΧΝΖ Β΄ 

Λνηπά πεδνδξφκηα θαη ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

 Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο άκεο 

ΕΧΝΖ Γ΄ 

Κεληξηθή πιαηεία Καξαβνκχινπ 

 

5) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΛΔΗΟΤ - ΠΡΟΝΧΝ  

ΕΧΝΖ Α΄ 

Οδφο Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη Κεληξηθή Πιαηεία θάιαο 

ΕΧΝΖ Β΄ 

Κνηλφρξεζηνη ρψξνη πεξηνρήο Καηειεηνχ θαη θεληξηθή πιαηεία Πφξνπ 

ΕΧΝΖ Γ΄ 

Ληκάλη Πφξνπ θαη παξαιηαθή απφ πνηάκη κέρξη ζέζε « Ράγηα» 

 

 

6) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΤΛΑΡΔΧΝ 
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ΕΧΝΖ Α΄ 

Πεδνδξφκηα Παξαιηαθήο Εψλεο Αγίαο Δπθεκίαο  

ΕΧΝΖ Β΄ 

Λνηπά πεδνδξφκηα θαη ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

νηθηζκνχ Αγίαο Δπθεκίαο 

ΕΧΝΖ Γ΄ 

Κεληξηθή πιαηεία Γηβαξάησλ θαη Κεληξηθή πιαηεία Μαθξπσηίθσλ 

 

7) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΡΗΟΤ 

ΕΧΝΖ Α΄ 

Κνηλφρξεζηνη ρψξνη πεξηνρήο Φηζθάξδνπ 

ΕΧΝΖ Β΄ 

Κνηλφρξεζηνη ρψξνη πεξηνρήο Άζζνπ 

ΕΧΝΖ Γ΄ 

Λνηπά πεδνδξφκηα θαη ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

8) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΜΑΛΧΝ 

 ΕΧΝΖ Α΄ 

Κνηλφρξεζηνη ρψξνη ελφηεηαο   

ΔΠΗΣΡΟΠΖ   ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ- ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηελ παξαρψξεζε 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο, ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή θαζνξηζκνχ 

παξαρψξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κε απφθαζε Γεκάξρνπ θαη απνηειείηαη απφ α) 

έλαλ ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, β) έλαλ ππάιιειν ηεο 

Γηεχζπλζεο ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, γ) έλαλ ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Σνπηθήο 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο 

Ζ Δπηηξνπή θαζνξηζκνχ ρψξνπ ζα παξαιακβάλεη ηηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

ζα ηηο εμεηάδεη, ζα θάλεη απηνςία ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ αλά πεξίπησζε γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ θσιχκαηα ζηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ, πεδψλ ή άιινπ 

είδνπο πξνβιήκαηα, ζα νξηνζεηεί ηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν  θαη ζα 

εηζεγείηαη πξνο ηνλ θ. Γήκαξρν ηελ παξαρψξεζε ή κε ηνπ αηηνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ ζχκθσλα πάληα κε ηα νξηδφκελα εθ ηνπ Νφκνπ. Δπίζεο είλαη αξκφδηα λα 

επηιχεη ηηο ηπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα αλαθχνληαη κεηαμχ ρξεζηψλ θαη ηνπ Γήκνπ, 

εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ζρεηηθά κε ηα ηέιε ρξήζεο θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ. 

Πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο γηα παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ ηνλ 

Γήκαξρν ην ηέινο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ θαη ν αξηζκφο ηνπ 

γξακκαηίνπ είζπξαμεο ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ αλαγξάθεηαη επ’ απηήο. 

Σν ηέινο γηα ηα είδε ηεο ρξήζεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ελδερνκέλσο ζηηο παξαπάλσ 

παξαγξάθνπο ζα νξίδεηαη ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην. 

               Ζ απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 125/2017 

 
  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                                 ΣΑ  ΜΔΛΖ  

  Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΖ                                                                               Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΔ  

                                              

                                              Πηζηφ αληίγξαθν  

                                              Ο     ΠΡΟΔΓΡΟ  
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