
 166 

                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                   
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                          
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 
 

της  14ης ( κατεπείγουσας  )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   31 η  
Αυγούστου    2017  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  31  η   Αυγούστου του έτους  2017, ηµέρα Πέµπτη    και ώρα 9:30 το 
πρωί   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 26531/39-08-2017 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  

πέντε    (5) και αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αλέξανδρος Παρίσης                                                                                    Μοσχονάς Αλέξανδρος 
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                Σαµούρης Σπύρίδων 
3.   Κεκάτος Ευάγγελος                                                                                      Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                                     
4.  Βανδώρος Παναγής                                                                                                 Παρίσης Ηλίας                                                              
5.    Γάκης Μιχαήλ  

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  62  /2017                                                     Α∆Α: ΩΘΕΞΩΕ5-ΟΜ4 

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την τροποποίηση 
Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων  ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Ο Προεδρεύων  ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της 

συνεδρίασης αναφέρει τα παρακάτω: µε την αρίθµ. πρωτ. 26531/30-08-2017 έγγραφη πρόσκληση 

καλείστε για την πραγµατοποίηση κατεπείγουσας συνεδρίασης σήµερα 31/8 προκειµένου να 

συζητηθεί το µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης :Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο πρότασης για την τροποποίηση Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων  ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς. 

Καλείστε καταρχήν να αποφασίσετε για τον ορισµό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ (το εν λόγω 

θέµα πρέπει να συζητηθεί στο σηµερινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο το απόγευµα) . 

Αφού τα Μέλη ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της Συνεδρίασης ο Πρόεδρος δίνει τον  

λόγο στην  Προϊσταµένη   του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. 

Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 26290/28-08-2017 

εισήγησή της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κανονισµού κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Κεφαλλονίας. 
Με την 125/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η τροποποίηση του κανονισµού 
κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου κεφαλλονιάς.  
Κατά την εφαρµογή του νέου κανονισµού προέκυψε ανάγκη διευκρίνησης του όρου «προθήκη» που 
αναγράφεται στο σώµα του κανονισµού. 
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Επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 55 Ν. 4483/2017 άλλαξε το νοµοθετικό πλαίσιο αυθαίρετης 
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και θα πρέπει να εναρµονίσουµε τον κανονισµό κοινοχρήστων 
χώρων στη νέα νοµοθεσία.  
Κατόπιν τούτων προτείνεται νέα τροποποίηση του κανονισµού κοινοχρήστων χώρων  και ο νέος 
κανονισµός διαµορφώνεται ως εξής: 
  
Κανονισµός για την παραχώρηση Κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
Καθορισµός Κοινοχρήστων χώρων για την παραχώρηση της χρήσης  
Α. Το πλαίσιο κανονισµού για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων 
Άρθρο 1ο 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 Ν. 3463/2006, µπορούν να εκδίδονται τοπικές κανονιστικές 
αποφάσεις και να καθορίζονται οι όροι για τη χρήση και λειτουργία των οδών, των πεζοδροµίων, των 
πλατειών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων. 
Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και µε την 
προϋπόθεση ότι δεν παρεµποδίζεται η κίνηση πεζών και οχηµάτων. 
Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι να ρυθµιστούν οι χρήσεις των κοινοχρήστων χώρων έτσι ώστε 
να επιτευχθεί η όσο τον δυνατόν καλύτερη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων. 
Η διευκόλυνση της κίνησης των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 
Η πρόληψη κινδύνων που δηµιουργούνται µε την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αντικειµένων σε οδούς, 
πεζοδρόµια κ.τ.λ. 
Η αισθητική προστασία και βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων. 
 
Άρθρο 2ο 
Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου στην οποία 
επισυνάπτονται τα νόµιµα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και µε την προϋπόθεση ότι δεν οφείλονται 
βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ήµο. Το τελευταίο βεβαιώνεται από την Ταµειακή 
Υπηρεσία του ∆ήµου επί της αιτήσεως του ενδιαφεροµένου στην οποία αναγράφονται το 
ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούµενης επιχείρησης. 
Α) Για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και για εµπορικά και τουριστικά καταστήµατα ο 
ενδιαφερόµενος πρέπει παράλληλα µε την αίτηση του να προσκοµίσει: 

1. Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος µε την προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει 
και απόδειξη ταµειακής µηχανής, όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ. 
2. Εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκοµίσουν το καταστατικό της 
εταιρείας σε ισχύ.  
3. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήµατος, τα παρακείµενα 
καταστήµατα, το πλάτος του πεζοδροµίου και οπωσδήποτε ο χώρος που ζητείται να 
παραχωρηθεί. 
4. Ενηµέρωση από το Ταµείο του ∆ήµου περί µη οφειλής στο ∆ήµο για τέλη, φόρους, 
πρόστιµα ή εισφορές προς το ∆ήµο ή νοµίµου ρυθµίσεώς τους. 

B) Για περίπτερα: 
Φωτοαντίγραφο της άδειας εκµετάλλευσης περιπτέρου από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή από το 
∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας περιπτέρου εξακολουθούν να ισχύουν. 
Φωτογραφίες όλων των όψεων του περιπτέρου, υπογεγραµµένες από τον αιτούντα. 
Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισµού που πρόκειται να τοποθετηθεί µε ακριβή προσδιορισµό της 
θέσης και των διαστάσεων κάθε είδους.   
Γ) Για οικοδοµικές εργασίες: 
Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών ποσού που θα 
καθορισθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
∆) Για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα. 
Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την διενέργεια διαφόρων εκδηλώσεων θα 
εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα 
νωρίτερα. 
 
Άρθρο 3ο 
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Οι αιτήσεις παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή η οποία θα τις εξετάζει επιτοπίως και 
αναλόγως θα εισηγείται αιτιολογηµένα προς τον κ. ∆ήµαρχο την παροχή ή µη του αιτούµενου 
κοινόχρηστου χώρου. 
Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται µε άδεια του ∆ηµάρχου, στην οποία περιγράφεται 
λεπτοµερώς ο χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση). 
Καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ. τοποθέτηση εµπορευµάτων, ανάπτυξη 
τραπεζ/σµάτων κ.λ.π. για το χρονικό διάστηµα από …. …….έως ……...) και προσδιορίζεται το ύψος 
του τέλους (άρθρο 13 παρ. 11 του Β.∆. 24/9-2/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 
1080/80). 
Όταν το τελικό ποσό του τέλους υπερβαίνει το ποσόν των 800,00 ευρώ και ο ενδιαφερόµενος 
επικαλείται αποδεδειγµένη αδυναµία καταβολής, παρέχεται η ευχέρεια καταβολής του σε δύο ισόποσες 
δόσεις και πάντως η εξόφληση πρέπει να έχει γίνει µέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους.  Μετά την 
ηµεροµηνία αυτή απαγορεύεται ρητά η δυνατότητα ρύθµισης και καταβολής του τέλους σε δόσεις. Η 
άδεια χορηγείται µετά την εξόφληση των δύο δόσεων. 
 
Άρθρο 4ο 
Σε κάθε περίπτωση το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο ∆ήµο, πριν παραδοθεί η 
άδεια χρήσης επί της οποίας µάλιστα πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός γραµµατίου είσπραξης του 
τέλους από το ∆ηµοτικό Ταµείο (άρθρο 3 του Ν.1080/80).  
Πριν εκδοθεί η άδεια του ∆ηµάρχου η χρήση του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ (Στ. Ε. 
768/87 Νο Β 38 σελ. 739). Εποµένως αν ο ενδιαφερόµενος µετά την υποβολή της αίτησης κατέλαβε τον 
κοινόχρηστο χώρο χωρίς να περιµένει να του χορηγηθεί η άδεια θεωρείται ότι χρησιµοποιεί το χώρο 
αυθαίρετα και υπόκειται σε κυρώσεις  όπως προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία (Γνωµ. 
Νοµ. Συµβ. Υπουργείου Εσωτερικών 4/1973.) Αυθαίρετη θεωρείται επίσης, η χρήση του κοινοχρήστου 
χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και 
τη θέση ή έκταση του παραχωρούµενου χώρου είτε τη διάρκεια της άδειας. 
Άρθρο 5ο 
Ο κοινόχρηστος χώρος οριοθετείται από τη Επιτροπή παραχώρησης-καθορισµού χώρου, ορίζοντας τις 
τέσσερις γωνίες του παραχωρούµενου χώρου βάσει της άδειας χρήσης του ∆ηµάρχου µε συνεχόµενη 
διαγράµµιση κίτρινου χρώµατος. Τούτο ώστε ο γενόµενος έλεγχος και η καταγραφή της όποιας τυχόν 
αυθαίρετης χρήσης επιπλέον χώρου, να γίνεται χωρίς την παρακώλυση της εύρυθµης λειτουργίας του 
καταστήµατος και δηµιουργίας προβληµάτων µε τους πελάτες. Τα σηµεία οριοθέτησης διατηρούνται 
πλήρως ευδιάκριτα µε ευθύνη των καταστηµαταρχών. Σε περίπτωση εξαφάνισής τους επιβάλλεται 
πρόστιµο ύψους 150,00 Ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιασµός και τριπλασιασµός του 
προστίµου. 

Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης 
έχει επιτραπεί µε την απόφαση της παραγράφου 2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, 
µε απόφαση του δηµάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιµο. Με όµοια 
απόφαση επιβάλλεται πρόστιµο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση 
χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο 
του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση της 
παραγράφου 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για 
όµοια χρήση. 
Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το ∆ήµο ή τις 
Αστυνοµικές Αρχές µετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται 
αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεµβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της 
χρήσης, και τα αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό 
σχεδιάγραµµα και, αν απαιτείται, φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. 
Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου 
αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστηµα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, 
επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου 
χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα 
σε επτά (7) ηµέρες από την εποµένη της επιδόσεως. 
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Αν ο παραβάτης δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα αποµακρύνονται άµεσα από 
συνεργείο του ∆ήµου, ο οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άµεση 
συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών. 
Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται 
από τον επικεφαλής του συνεργείου του ∆ήµου που τα αποµακρύνει και δεν 
επιστρέφονται αν προηγουµένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα 
µεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου της παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν 
εξοφληθεί εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα 
αντικείµενα κατάσχονται άµεσα και µπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να 
καταστρέφονται από το ∆ήµο, σύµφωνα µε το άρθρο 199 του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων. 
Αν µετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειµένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, 
αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Αν 
το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν συµπληρώνεται εντός του ηµερολογιακού έτους που 
αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα 
αντίστοιχη άδεια στο επόµενο ηµερολογιακό έτος µέχρι συµπληρώσεως του χρονικού 
διαστήµατος αυτού. 
Σε κάθε περίπτωση οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται όπως ορίζει κάθε φορά η 
ισχύουσα νοµοθεσία. 
Άρθρο 6ο 
Η διάρκεια της άδειας ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται, δεν µπορεί να υπερβαίνει το τέλος του 
ηµερολογιακού έτους µέσα στο οποίο εκδίδεται, δεν µπορεί δηλαδή να λήγει µετά την 31η ∆εκεµβρίου. 
Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις κατάληψης οδού ή πεζοδροµίου από αυτούς που εκτελούν 
τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, οπότε η διάρκεια της άδειας µπορεί να επεκτείνεται και στο επόµενο έτος 
(άρθρο 13 παρ. 11 Β.∆. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80). 
Το τέλος καθορίζεται ετήσιο κατά τετραγωνικό µέτρο, ανάλογα µε την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο 
χρησιµοποιούµενος χώρος. Στην περίπτωση αυτή σύµφωνα µε το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 
του Β.∆. 24/9-20/10/58, το τέλος οφείλεται για ολόκληρο το έτος, έστω και αν γίνεται χρήση του χώρου 
για χρονικό διάστηµα βραχύτερο του έτους. 
Εάν π.χ. χορηγείται άδεια για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστο χώρο κατά τη 
θερινή περίοδο, θα καταβληθεί στο ∆ήµο τέλος για ολόκληρο το έτος και όχι µόνο για τους µήνες της 
θερινής περιόδου. Το γεγονός εξάλλου ότι ο ∆ήµος εισπράττει το τέλος για ολόκληρο το έτος, δε 
σηµαίνει ότι η άδεια που χορηγείται πρέπει υποχρεωτικά να είναι ετήσιας διάρκειας. 

Εάν ο χώρος που παραχωρείται, χρησιµοποιείται ως προσθήκη καταστήµατος (όχι µε την 
πολεοδοµική έννοια), το τέλος ορίζεται στο διπλάσιο (άρθρο 13 παρ. 11 Β.∆. 24/9-20/10/58 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν 1080/80) επί του τέλους ανά τ.µ. του συγκεκριµένου 

κοινόχρηστου χώρου (τιµή ανά τ.µ.). Ως προσθήκη καταστήµατος νοείται κάθε κατασκευή στο 
πεζοδρόµιο ή εκτός του ιδιόκτητου χώρου, που χρησιµοποιείται για τη διαρκή έκθεση 
δειγµάτων από τα εµπορεύµατα που διαθέτει το κατάστηµα ή για την επίδειξη και 
προβολή προϊόντων (βιτρίνες κ.λ.π.).  
Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδροµίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε 
φύσεως τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, το τέλος ορίζεται µηνιαίο κατά ζώνες µε απόφαση του 
συµβουλίου και κατά τετραγωνικό µέτρο. Για την πληρωµή αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού 
και εις ολόκληρο, εκείνος που πήρε άδεια οικοδοµής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (άρθρο 13 
παρ. 3 εδάφιο β΄ Β.∆. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 1828/89). 
Η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών είναι η µοναδική περίπτωση 
ενοχής εις ολόκληρον, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Β.∆. 24/9-20/10/58, όπως 
ισχύουν. Συνεπώς σε κάθε περίπτωση χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εάν οι οφειλέτες είναι 
περισσότεροι, ευθύνονται σύµφωνα µε το άρθρο 480 ΑΚ ανάλογα µε τη µερίδα τους ή κατά ίσα µέρη 
(ΣτΕ 1015/90 ∆ι∆ι 1991 σελ. 719). 
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Ο µήνας είναι η ελάχιστη χρονική περίοδος για την οποία επιβάλλεται το τέλος, όταν καταλαµβάνεται 
κοινόχρηστος χώρος για την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών, ακόµη και αν το χρονικό διάστηµα της 
κατάληψης της οδού ή του πεζοδροµίου είναι µικρότερο του µήνα (ΣτΕ 2356/85). 
Σε κάθε άλλη περίπτωση χρήσης κοινόχρηστου χώρου που δεν εµπίπτει σε µία από τις ανωτέρω 
κατηγορίες, το τέλος καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 13 παρ. 3 εδάφιο γ΄ 
Β.∆. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). 
Η απόφαση αυτή µπορεί να µην είναι γενικής εφαρµογής αλλά να εκδίδεται εν όψει κάθε 
συγκεκριµένης περίπτωσης, να αφορά δηλαδή στην χρήση συγκεκριµένου χώρου (ΣτΕ 785/85 Νο Β 
1988 σελ. 198). 
Άρθρο 7ο 
Η δυναµικότητα του καταστήµατος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε µισθωµένο κοινόχρηστο 
χώρο, πρέπει να συναρτάται µε την επιφάνεια του παραχωρηµένου κοινόχρηστου χώρου και όχι το 
αντίστροφο και πάντοτε  τηρουµένων των δυνατοτήτων που  παρέχει ο χώρος (διέλευση πεζών, 
οχηµάτων κ.λ.π.). 
Η χρήση των κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται µπροστά από καταστήµατα ή στην προβολή τους, 
παραχωρείται χωρίς δηµοπρασία, σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
µε την οποία καθορίζονται οι προς παραχώρηση κοινόχρηστοι χώροι (άρθρο 13 παρ. 10 Β.∆. 24/9-
20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Σε καµία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να επεκτείνεται ο παραχωρούµενος χώρος σε πεζοδρόµιο γειτονικού (παρακείµενου) 
καταστήµατος ή οικίας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση αυτού που χρησιµοποιεί ή κατέχει το ακίνητο 
(άρθρο 13 παρ. 4 Β.∆. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80, ΕιρΘεστ 
739/93 Αρµεν 1994 σελ. 1037). Σε περίπτωση που η παρακείµενη κατοικία ή το κατάστηµα διαθέτει 
κήπο (ή αυλή), αυτός θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο σύνολο µε το κτίσµα (ΣτΕ 3258/92 Νο Β 1994 σελ. 
1253).  
Η χρήση των πλατειών όπου λειτουργούν καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφείς 
επιχειρήσεις και καταστήµατα, παραχωρείται υποχρεωτικά στα καταστήµατα που έχουν πρόσοψη ή 
προβάλλονται στην πλατεία, εφόσον βέβαια µε απόφαση του Συµβουλίου έχει επιτραπεί η χρήση τους 
(άρθρο 13 παρ. 4 Β.∆. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1080/80). Η τυχόν 
παρεµβολή δρόµου µεταξύ καταστήµατος και πλατείας δεν εµποδίζει την παραχώρηση κοινόχρηστου 
χώρου σε κατάστηµα το οποίο προβάλλεται στην πλατεία (ΣτΕ 2875/88 ∆ι∆ι 1989 σελ. 79). Εξάλλου τα 
καταστήµατα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε δύο πλατείες, δικαιούνται να κάνουν χρήση 
κοινόχρηστου χώρου και στις δύο. 
Σε κάθε κατάστηµα παραχωρείται χώρος της πλατείας που αντιστοιχεί στο 70% της πρόσοψης ή της 
προβολής του. Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια καταστήµατα εάν κατά την κρίση του ∆ηµάρχου 
δεν παρεµποδίζεται µε τον τρόπο αυτό ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Σε 
περίπτωση που ένας από τους δικαιούχους δεν χρησιµοποιεί τον κοινόχρηστο χώρο που του αναλογεί, 
η χρήση του χώρου µπορεί να παραχωρηθεί από το ∆ήµο σε παρακείµενα καταστήµατα, ανάλογα µε 
την πρόσοψή τους (άρθρο 13 παρ. 5 Β.∆. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 
1080/80). 
Οι προς παραχώρηση συνεχόµενοι χώροι της πλατείας που δεν εµπίπτουν σε προβολές 
καταστηµάτων, διατίθενται από το ∆ήµαρχο στα καταστήµατα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται 
στην πλατεία ανάλογα µε την πρόσοψη των καταστηµάτων ή άλλα κριτήρια τουριστικά, κυκλοφοριακά, 
πρασίνου κ.λ.π. (άρθρο 13 παρ. 4 Β.∆. 24/9-20/10/58 ΣτΕ 2875/88 ∆ι∆ι 1989 σελ. 79). 
Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τµήµατος του οδοστρώµατος µε εγκαταστάσεις ή εµπόδια 
απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν µε αυτά παρεµποδίζεται η κυκλοφορία η επιτρεπόµενη στάση ή στάθµευση 
οχηµάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιµοποιούν τις οδούς.  
Κατ’ εξαίρεση της διάταξης της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες 
περιπτώσεις ή ζώνες µικρής κυκλοφορίας εντός κατοικηµένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος 
γι' αυτό, η κατάληψη τµήµατος οδού µε προσωρινές κινητές εγκαταστάσεις ή εµπόδια ύστερα από 
άδεια της ∆ηµοτικής Αρχής µετά γνώµη της αρµοδίας Αστυνοµικής Αρχής (άρθρο 48 Ν. 2696/99). 
Άρθρο 8ο 
Στα εµπορικά και τουριστικά καταστήµατα θα χορηγείται µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων 
κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση εµπορευµάτων σε πλάτος τόσο όσο να µη δηµιουργείται 
πρόβληµα στη διέλευση των πεζών. 
Άρθρο 9ο 
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ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 
Για τα περίπτερα ισχύει ο εγκεκριµένος από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  κανονισµός περιπτέρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και οι ατοµικές πράξεις που εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως ορίζει ο 
σχετικός κανονισµός. 
Άρθρο 10ο 
∆εν επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριας – στάσιµης ή πλανόδιας – εµπορικής δραστηριότητας χωρίς τη 
νόµιµη άδεια από το ∆ήµαρχο και ύστερα από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Επίσης, 
δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη αυτής καθ΄υπέρβαση της παραχωρούµενης επιφάνειας. 
Για την άσκηση υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων σε οριοθετηµένους κοινόχρηστους 
χώρους, χορηγείται ειδική άδεια από το ∆ήµο βάσει των διατάξεων Ν. 4264/2014. Υποχρέωση 
καταβολής ετήσιου τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έχουν και όσοι ασκούν υπαίθρια εµπορική 
δραστηριότητα για την οποία ο Νόµος δεν απαιτεί την έκδοση άδειας.  
Άρθρο 11ο 
∆εν παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος (πεζοδροµίων, πλατειών, δρόµων, αιγιαλών-παραλιών κ.λ.π.) 
σε όσους έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ήµο, που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή τελών 
που επιβάλλονται από το ∆ήµο, εκτός των οφειλετών που βρίσκονται σε συνολικό διακανονισµό του 
χρέους τους βάσει απόφασης ∆ηµοτικού Ταµία ή ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εξοφλούν αυτά µε δόσεις και 
µε βασική προϋπόθεση ότι: 
1. Υπάρχει πλήρης συνέπεια και συνέχεια στην καταβολή των δόσεων. 
2. Έχει απαραίτητα εξοφληθεί το σύνολο κάθε οφειλόµενου βασικού τέλους. 
3. Θα επαναπροσδιοριστεί η εξόφληση τυχόν οφειλοµένων λοιπών προστίµων κάθε τέλους, µε νεότερο 
όπου αυτό απαιτείται διακανονισµό, όχι πέραν της 31ης Αυγούστου εκάστου τρέχοντος κοινοχρήστου 
χώρου. 
4. Θα καταβληθεί εφάπαξ και εξ ολοκλήρου (άρθρο 5 πλαισίου κανονισµού κοινοχρήστων χώρων) το 
αναλογούν για το τρέχον έτος που υποβάλλεται η αίτηση τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου. 
Σε περίπτωση άσκησης ενδίκων µέσων κατά βεβαιωµένης ή µη οφειλής προς το ∆ήµο, άδεια χρήσης 
κοινοχρήστων χώρων παραχωρείται µόνο κατόπιν: 
- Πλήρους καταβολής του 40% του αµφισβητούµενου ποσού της οφειλής στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι νόµιµα απαιτητό (απόρριψη αίτησης αναστολής κ.λ.π.). 
- Καταβολής του συνόλου της οφειλής στις περιπτώσεις όπου αυτή είναι νόµιµα πλήρως απαιτητή ή 
µέσω της διαδικασίας διακανονισµού όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω. 
Η ασυνέπεια ως προς την τήρηση έστω και µιας εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων συνεπάγεται τη µη 
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για το επόµενο έτος παρά µόνον κατόπιν πλήρους εξόφλησης κάθε 
οφειλόµενου χρέους. 
Η παραχώρηση γίνεται από βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου περί εξοφλήσεώς τους η 
οποία συντάσσεται επί της αίτησης για παραχώρηση. 
Άρθρο 12ο 
Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση αντικειµένων και ειδών πέραν των όσων περιλαµβάνει η 
χορηγηθείσα άδεια από το ∆ήµο καθώς και η τοποθέτηση αντικειµένων πέραν του παραχωρούµενου 
κοινοχρήστου χώρου ( γλάστρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, φωτιστικά κ.λ.π.)  
Ειδικά στην πλατεία Βαλλιάνου, στον Πεζόδροµο της Παναγή Βαλλιάνου στο Αργοστόλι και στην 
κεντρική πλατεία Ληξουρίου,  απαγορεύεται στον χώρο που έχει παραχωρηθεί η τοποθέτηση ψυγείων, 
βοηθητικών κατασκευών, προσθηκών εµπορευµάτων και γλυκών, γλαστρών, ζαρντινιερών, πινακίδων 
(πλην ενός αναλογίου µενού διαστάσεων 30Χ40 εκ), και κάθε είδους κατασκευή µόνιµη ή προσωρινή 
που δεν αποτελεί τραπέζι εξυπηρέτησης καθήµενων πελατών ή κάθισµα εξυπηρέτησης καθήµενων 
πελατών. Παραβίαση των ανωτέρω συνεπάγεται τις κυρώσεις της ισχύουσας κάθε φορά νοµοθεσίας. 
Άρθρο 13ο 
∆εν επιτρέπεται η χορήγηση σχετικής άδειας χρήσεως σε καταστήµατα που βρίσκονται άνωθεν 
ισογείων. 
Άρθρο 14ο      
Επιτρέπεται στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος η επί κοινοχρήστου και ιδιωτικού 
ακάλυπτου χώρου τοποθέτηση ψυγείων και η έκθεση προϊόντων υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε 
βιτρίνες, ράφια και κάθε είδους παρεµφερή νόµιµη κατασκευή τηρουµένων των υγειονοµικών 
διατάξεων ΕΚΤΟΣ από τους περιορισµούς που περιγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος στην 
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πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι, στον πεζόδροµο της Παναγή Βαλλιάνου και στην πλατεία 
Ληξουρίου.  
Άρθρο 15ο 
Απαγορεύεται η έκθεση εµπορευµάτων µπροστά ή επί χαρακτηρισµένων ιστορικών ή πολιτιστικών 
µνηµείων  και χώρων ή θρησκευτικών χώρων που προσβάλλουν τους χώρους αυτούς. Στην αίτηση 
παραχώρησης οι ενδιαφερόµενοι  οφείλουν να δηλώνουν τα είδη των εµπορευµάτων που θα εκθέτουν 
στον υπό παραχώρηση χώρο.  
Άρθρο 16ο 
Εκτός του δήµου καµία άλλη αρχή ή νοµικό πρόσωπο ή ίδρυµα δεν έχει αρµοδιότητα να εκδίδει άδειες 
χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο ∆ήµο ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν για 
εκµετάλλευση (άρθρο 12 παρ. 14 Β.∆. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του 
Ν.1080/80). ∆ιοικητικές πράξεις εκδοθείσες αναρµοδίως θεωρούνται άκυρες. 
Άρθρο 17ο 
Είναι δυνατή η τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι π.χ. 
τροποποίηση νοµοθετικού πλαισίου ή δηµιουργία νέων λειτουργικών αναγκών (ιδιαιτερότητες 
τουρισµού, παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.). 
Άρθρο 18ο   

Α) Κατασκευές σε πεζοδρόµια και κοινόχρηστους χώρους όπου επιτρέπονται σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις και κατόπιν των απαιτούµενων εγκρίσεων µε εξαίρεση την πλατεία Βαλλιάνου, τον 
πεζόδροµο της Παναγή Βαλλιάνου στο Αργοστόλι και την πλατεία στο Ληξούρι στην οποία 
απαγορεύονται κάθε είδους κατασκευές (τοµές, σκαψίµατα στα µάρµαρα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για 
τοποθέτηση φωτιστικών, διαφηµιστικών πινακίδων, κατασκευές προβολής κ.λ.π), ο δε φωτισµός των 
καταστηµάτων που χρησιµοποιούν τραπεζοκαθίσµατα επ’  αυτής, θα παρέχεται από φωτιστικά που θα 
είναι προσαρµοσµένα στον κεντρικό στύλο κάθε οµπρέλας οι οποίες οµπρέλες θα πληρούν τα κριτήρια 
της παραγράφου ∆ του ίδιου άρθρου 
Β) Ορίζεται ελεύθερο πλάτος πεζοδροµίου για τη διέλευση πεζών 1,40 µ από το ρείθρο του 
πεζοδροµίου. ∆εν παραχωρείται χρήση σε πεζοδρόµια µε πλάτος µικρότερο από 1,40µ. 
Γ) Σε πεζόδροµους µε πλάτος άνω των 5µ όπου γίνεται χρήση και από τις δύο πλευρές αφήνεται 
ελεύθερο τµήµα για την διέλευση των πεζών πλάτους 3,00 µ 
Σε πεζόδροµους κάτω των 5µ. αφήνεται για την διέλευση πεζών πλάτος 2,00 µ. 
Στο πεζόδροµο του Λιθοστρώτου ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου η χρήση περιορίζεται µέχρι την 
πλάκα οδηγό. 
∆) Οι οµπρέλες που χρησιµοποιούνται ως σκίαστρα σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία και 
συναφείς επιχειρήσεις και για λόγους αισθητικής είναι οµοιόµορφες και µονόχρωµες. Ειδικά  για την 
πλατεία Βαλλιάνου, για τον πεζόδροµο Παναγή Βαλλιάνου στο Αργοστόλι και την πλατεία στο Ληξούρι 
και σύµφωνα µε τα Πρακτικά γνωµοδότησης 15ο (18.6.2013) και το 22ο (8.10.2014) του Συµβουλίου 
Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Κεφαλληνίας - Ιθάκης, οι οµπρέλες θα έχουν  ίδιο τύπο σε σχήµα τετράγωνο ή 
ορθογώνιο µε σκελετό ξύλινο ή µεταλλικό ανεξαρτήτου απόχρωσης, το στέγαστρό τους θα είναι από 
ύφασµα (συνθετικό ή βαµβακερό) χρώµατος γκρι. Το ύψος των οµπρελών να µην υπερβαίνει τα 3 
µέτρα. Θα στηρίζονται σε έναν κεντρικό στύλο και κινητή βάση χωρίς βοηθητικές αγκυστρώσεις 
(σχοινιά, µεταλλικές ράβδους, συρµατόσχοινα, κα., ή οποιοδήποτε υλικό περιµετρικά της οµπρέλας). 
Απαγορεύονται ρητώς οι διαφηµιστικές οµπρέλες και οποιαδήποτε διαφηµιστική προβολή επί αυτών. 
Πριν την τοποθέτηση των οµπρελών οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέτουν όλα τα στοιχεία του εξοπλισµού  
στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για έγκριση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
παρούσα παράγραφο. 
Άρθρο  19 ο  
Περιπτώσεις αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων που δεν προβλέπονται από τον παρόντα 
κανονισµό δύναται να χορηγούνται κατόπιν αποφάσεων αρµοδίων συλλογικών οργάνων στις οποίες 
καθορίζεται και το αντίστοιχο τέλος χρήσης ή η εξαίρεση από την χρέωση τελών για ειδικές 
περιπτώσεις (ειδικές κατηγορίες δηµοτών, κ.λ.π) µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας και των 
αρµόδιων συλλογικών οργάνων. 
Β. Καθορισµός κοινοχρήστων χώρων για παραχώρηση χρήσης και επιβολή τελών 
Καθορίζει τους παρακάτω κοινόχρηστους χώρους των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση και 
επιβάλλει τα ανάλογα τέλη χρήσης ανά τ.µ. ως εξής: 
1) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
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Α΄ΖΩΝΗ    
Κεντρική πλατεία (Π. Βαλλιάνου),  
Β΄ΖΩΝΗ   
πεζοδρόµια περιµετρικά πλατείας Π. Βαλλιάνου, οδός Παναγή Βαλλιάνου, οδός Ριζοσπαστών, οδός 
Λιθοστρώτου, οδός 21ης Μαΐου, Λεωφόρος Βεργωτή από πλατεία µέχρι Α. Χοϊδά ( Μητρόπολη), 
Ανδρέα Παπανδρέου από πλατεία µέχρι Χαροκόπου και Ηλία Ζερβού, παραλιακή από γέφυρα µέχρι 
Μαϊστράτο , πλατεία Καµπάνας 
Γ΄ΖΩΝΗ   
Σιτεµπόρων, κάθετοι δρόµοι Λιθοστρώτου και της οδού Σιτεµπόρων, πλατεία Σισσιώτισσας  
∆΄ΖΩΝΗ   
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
2) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 
Α΄ ΖΩΝΗ 
Κεντρική Πλατεία, Λεωφόρος Λασκαράτου ( παραλιακή)  
Β΄ΖΩΝΗ 
Πεζόδροµοι «Παπά Μπασιά», εµπορικό κέντρο και οδός Γρηγορίου Λαµπράκη  
 Γ΄ ΖΩΝΗ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
3) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Παραλιακή ζώνη Τοπικών Κοινοτήτων Λειβαθούς 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
4) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Ποσειδώνος, οδός Μιαούλη, Πλατεία Κύπρου 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
 ∆ηµοτικής Κοινότητας Σάµης 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Κεντρική πλατεία Καραβοµύλου 
5) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΩΝ  
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κεντρική Πλατεία Σκάλας 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Κατελειού και κεντρική πλατεία Πόρου 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λιµάνι Πόρου και παραλιακή από ποτάµι µέχρι θέση « Ράγια» 
6) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Πεζοδρόµια Παραλιακής Ζώνης Αγίας Ευφηµίας  
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
οικισµού Αγίας Ευφηµίας 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Κεντρική πλατεία ∆ιβαράτων και Κεντρική πλατεία Μακρυωτίκων 
 
7) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Φισκάρδου 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Άσσου 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
8) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 
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 ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι ενότητας   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Για την διασφάλιση της τήρησης του Κανονισµού για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς, συγκροτείται Επιτροπή καθορισµού παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων µε 
απόφαση ∆ηµάρχου και αποτελείται από α) έναν υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης οικονοµικών υπηρεσιών, 
β) έναν υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης των τεχνικών υπηρεσιών, γ) έναν υπάλληλο της ∆/νσης Τοπικής 
Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Η Επιτροπή καθορισµού χώρου θα παραλαµβάνει τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, θα τις εξετάζει, θα 
κάνει αυτοψία του αιτούµενου χώρου ανά περίπτωση για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κωλύµατα στην 
κυκλοφορία των οχηµάτων, πεζών ή άλλου είδους προβλήµατα, θα οριοθετεί τον παραχωρούµενο 
κοινόχρηστο χώρο  και θα εισηγείται προς τον κ. ∆ήµαρχο την παραχώρηση ή µη του αιτούµενου 
κοινόχρηστου χώρου σύµφωνα πάντα µε τα οριζόµενα εκ του Νόµου. Επίσης είναι αρµόδια να επιλύει 
τις τυχόν διαφορές που θα αναφύονται µεταξύ χρηστών και του ∆ήµου, εφαρµόζοντας τις διατάξεις του 
νόµου, σχετικά µε τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων. 
Πριν την έκδοση της σχετικής άδειας για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου από τον ∆ήµαρχο το τέλος 
που αναλογεί καταβάλλεται εξ ολοκλήρου και ο αριθµός του γραµµατίου είσπραξης της Ταµειακής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου αναγράφεται επ’ αυτής. 
Το τέλος για τα είδη της χρήσης που δεν προβλέπονται ενδεχοµένως στις παραπάνω παραγράφους θα 
ορίζεται σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση:  
Ο Πρόεδρος στην συνέχεια προτείνει στα Μέλη να γνωµοδοτήσουν θετικά και να εισηγηθούν πρόταση 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  τροποποίησης  του Κανονισµού για την Παραχώρηση Κοινοχρήστων Χώρων  
όπως αναλυτικά  αναφέρεται στην εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας.  
  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την µε αρίθµ. πρωτ. 26290/28-08-2017 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
        
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
Γνωµοδοτεί θετικά  για την τροποποίηση του Κανονισµού   παραχώρησης Κοινοχρήστων χώρων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως αναλυτικά παραπάνω αναφέρεται  και εισηγείται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για την έγκρισή του . 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                             Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             
                                                                                                               Κεκάτος Ευάγγελος                                                                                    
                                                                                                                Γάκης Μιχαήλ  
                                                                                                                Βανδώρος Παναγής 
∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς  
   Αλέξανδρος Παρίσης 
 


