
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

Α Ρ Ι Θ Μ .  Α Π Ο Φ :  2 2 5  / 2 0 2 0  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 27/28-12-2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 

Στη Γαστούνη σήμερα  28 Δεκεμβρίου  2020   ημέρα Δευτέρα    συνήλθε σε δημόσια τακτική  

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πηνειού,   «δια περιφοράς» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 

παρ 5 και 167 παρ1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρο 184 (παρ. 1 και 

2) του Ν. 4635/2019 με ώρα έναρξης της συνεδρίασης 11:00 π.μ. και λήξης 13:00 μ.μ.,    ύστερα από την 

27/24-12-2020 πρόσκληση του  Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρου Θεοδωρακόπουλου η 

οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ Α' 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

 …………………………………………………………………………………………. 

Θέμα 1ο  «Λήψη απόφασης επί του κανονισμού κοινόχρηστων χώρων και λειτουργίας περιπτέρων 

του Δήμου  Πηνειού» 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  ότι στη συνεδρίαση 

υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών συμμετείχαν  27 μέλη και ονομαστικά οι: 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

Δημοτικοί Σύμβουλοι της Ενιαίας παράταξης   «Νέα Εποχή για 

την Κοινωνία των Πολιτών» μετά την σύμπραξη  των δημοτικών 

παρατάξεων «Κοινωνία των Πολιτών – Ανεξάρτητη Δημοτική 

Κίνηση - Ανδρέας Μαρίνος » του εκλεγέντος Δημάρχου και 

Δήμος Πηνειού- Νέα Εποχή – Πάνος Θεοδωρακόπουλος» 

 

1 Θοεδωρακόπουλος Θεόδωρος Πρόεδρος    
 

  
 

2 Γεωργόπουλος  Νίκος Μέλος   

3 Μπράτης  Άγγελος Μέλος    

4 Βασιλόπουλος  Δημήτριος Μέλος   

5 Παναγούλιας  Γεώργιος Μέλος    
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6 Βασιλείου   Σπυρίδων Μέλος    

7 Μάλλιαρης  Σίμων Μέλος    

8 Κολοκατίνης Γεώργιος Μέλος    

9 Μαρινοπούλου   Σοφία Μέλος    

10 Βύτανος Δημήτριος Μέλος    

11 Βρυώνη Χριστίνα  Γραμματέας    

12 Μαφρέδας Νικόλαος  Μέλος     

13        Γεωργιόπουλος Γεώργιος   Μέλος    

14 Καλαρίτης Μιχαήλ  Μέλος    

     

     

 

Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Νέα Δύναμη Προοπτικής»  

  

15 Γεωργόπουλος  Διονύσιος Επικεφαλής της 

παράταξης  

  

16 Θανόπουλος Παναγιώτης Μέλος   

17 Χριστακόπουλος Παναγιώτης Μέλος   

18 Κασσιανός  Βασίλειος Μέλος    

19   Κατσαλάς  Φώτιος Μέλος   

20 Κυριαζής  Παναγιώτης Μέλος  

21 Κοντούλη  Χρυσοβαλάντω-Ειρήνη Μέλος  

22 Ανδριοπούλου  Φωτεινή-Διονυσία Μέλος   

23 Τσερεμέ Αρετή Μέλος   

     

 Δημοτικός Σύμβουλος παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 

Πηνειού» 
 

24 Τσαουσάκης Αλέξιος Επικεφαλής της παράταξης    

 Ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Πηνειού    

25   Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης Μέλος  

26 Καραμπίνης Ιωάννης  Μέλος    

27 Δήμου Δημήτριος Μέλος     

                            

 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε  και ο  Δήμαρχος Πηνειού κ. Ανδρέας Μαρίνος . 

Απουσίαζαν οι Πρόεδροι των κοινοτήτων Γαστούνης  Μαρία Τσιόγκα Μητσοπούλου, Βαρθολομιού 

Αναστάσιος Πουλής, Δήμητρας Γιατράς Αθανάσιος, Λευκοχωρίου Δρούλιας Αθανάσιος Λυγιάς 

Τσεκούρας Γεώργιος Τραγανού Τσάκωνας Νικόλαος,  , Μάχου  Τσεκουράς Γρηγόριος.   , Καρδιακαυτίου 
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Λουκόπουλος Πέτρος,     Κοροίβου  Λάλος Φώτιος, Ρουπακίου Ρέγκλης Κωνσταντίνος Παλαιοχωρίου 

Τσατσός Αθανάσιος, Καβάσιλα Βάγγης Σωκράτης, και Σίμιζας Κολοτούρος Πέτρος Αγίας Μαύρας 

Γεωργόπουλος Βασίλειος,  Καλυβίων Μυρτουντίων Σπυριλιώτης Θεόδωρος. 

Με την αριθμ. 1066/2019  απόφαση Δημάρχου Πηνειού έγινε αποδεκτή η αίτηση παραίτησης της κας 

Μαρίας Πανάγαρη  από τη θέση της Δημοτικής Συμβούλου της ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ  «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» της Εκλογικής  Περιφέρειας Γαστούνης. Τη θέση της κατέλαβε 

ο πρώτος αναπληρωματικός σύμβουλος σύμφωνα με την  αριθμ. 19/2019 απόφαση του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αμαλιάδας κ. Καλαρίτης Μιχαήλ  ο οποίος και ορκίστηκε την 25η -10-2019.  

Με την αριθ. 325/14-1-2020 δήλωση   του Δημοτικού Συμβούλου  Ιωάννη Καραμπίνη προς το Πρόεδρο 

του Δημοτικού Συμβουλίου Πηνειού   ανεξαρτητοποιήθηκε από την  ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ  «ΝΕΑ 

ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»   

 

Με την αριθ. 6939/15-7-2020 δήλωση   του Δημοτικού Συμβούλου  Δημητρίου Δήμου  προς το 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πηνειού  ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Δημοτική Παράταξη «ΝΕΑ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ».  

    ……………………………………………………………………….. 

  Ο   Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε ως κατωτέρω το  1ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:     

Θέμα 1ο      

Αριθμ. Απόφ.  225/2020 

   Στην συνέχεια  ο κ. Πρόεδρος  εισηγούμενος  το ανωτέρω θέμα  έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο   

Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας    κ. Γεώργιο Κολοκατίνης  έθεσε υπόψη του 

Συμβουλίου  το σχέδιο κανονισμού κοινόχρηστων χώρων και λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου  για τον 

οποίο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ 27/2020 Απόφασή της έχει γνωμοδοτήσει θετικά. 

 

Ο Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Κυριαζής ανέφερε ότι ψηφίζει παρών διαμαρτυρόμενος για την 

συνεχιζόμενη διεξαγωγή  «δια περιφοράς» συνεδριάσεων αντί των τηλεδιασκέψεων στα πρότυπα των 

συνεδριάσεων  του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και άλλων δήμων. Σας τονίζω ότι τα μέτρα 

περιορισμού της πανδημίας (αποφυγή συγχρωτισμού, συνεδριάσεων σε κλειστούς χώρους, κλπ) δεν 

πρόκειται να αρθρούν νωρίτερα από το καλοκαίρι του 2021.    

Ο Δ.Σ. κ. Βασίλειος Κασσιανός ανέφερε τα εξής : «Συμμετέχω στη συνεδρίαση  «δια περιφοράς»|   

και   ψηφίζω παρών σε  όλα τα θέματα. Επίσης εάν ο Δήμος μας συμμετάσχει στην εθελοντική διαδικασία 

του εμβολιασμού επιθυμώ να εμβολιασθώ και εγώ.  

Ο Δ.Σ. Διονύσιος Γεωργόπουλος ανέφερε ότι  επειδή το 1ο θέμα είναι πολύ σοβαρό και περίπλοκο 

προς την νομοθεσία για πολλούς συμπολίτες μας, η πρότασή μας είναι : Να αναβληθεί και να συζητηθεί 

σε κανονική συνεδρίαση δια ζώσης και όχι δια περιφοράς, με την παρουσία των εμπορικών συλλόγων να 

υπάρξει διάλογος-διαβούλευση γι να βρεθεί η πιο κατάλληλη πρόταση. Για αυτό το καταψηφίζουμε.   
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 Οι Δ.Σ. κ.κ.   Παναγιώτης Θανόπουλος, Κατσαλάς Φώτιος, Κοντούλη Χρυσοβαλάντω Ειρήνη, 

Ανδριοπούλου Φωτεινή Διονυσία, Τσερεμέ Αρετη,   και Χριστακόπουλος Παναγιώτης  ανέφεραν ότι 

συμφωνούν με τον κ. Διονύσιο Γεωργόπουλο.   

 Ο Δ.Σ. Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος ανέφερε  ότι το 1ο θέμα είναι πολύ σοβαρό να έρθει σε 

κανονική συνεδρίαση και να αναβληθεί. Γι αυτό το καταψηφίζω. 

Ο Δ.Σ. Αλέξιος Τσαουσάκης ανέφερε ότι ψηφίζει λευκό. Εκφράζω διαφωνία με τον κανονισμό ως 

προς την κάθετη τιμολογιακή πολιτική. Αναφέρει γενικά για πληρωμή τελών. Θα πληρώνει το ίδιο ένα 

μικρό μαγαζάκι και μια μεγάλη επιχείρηση αντίστοιχά; 

Ακολούθως ο  κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού  έλαβε υπόψη του :  
 τις διατάξεις  του 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/Α΄/8-6- του άρθρου 2006) &  
 των άρθρων 73 & 94 του Ν. 3852/2010 Των άρθρων 5 παρ. 1, 21, 24 παρ. 1 και 2 και 25 παρ. 1 του 

Συντάγματος. 
 Του Β.Δ.24-9/20.10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών 

διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», άρθρο 13 «Τέλος χρήσεως 
πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων» 

 Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980) άρθρο 3 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων  τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας 
και άλλων τινών συναφών διατάξεων».  

 Του Ν. 1337/1983«Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές 
ρυθμίσεις». 

 Του Ν.1416/84 (18 Α’/21.02.1984) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης», άρθρο 54 «Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων κλπ.». 

 Του Ν.4067/12 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός , ΦΕΚ 79Α) όπως ισχύει. 
 Του ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». 
 Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες 

διατάξεις», άρθρο 26 «Τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων».  
 Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού 

και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν.1622/86), 
εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», άρθρο 6 «Συνέπειες αυθαίρετης κατάληψης 
κοινόχρηστων χώρων»... 

 Του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α/94). 
 Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές μεγεθών & υλικών κύριας για 

προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ» ΦΕΚ 517Β/98. 
 Του Ν. 3734/09, άρθρο 34 παρ. 2 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιµων 

µορφών ενέργειας ... & άλλες διατάξεις». 
 Του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 Του Ν.3731/08 (263 Α’) άρθρο 21, παρ.2 «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και 

ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 
 Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 Της υπ’αρ. 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/Β/2009) απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιµατικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε 
κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 

 Του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222Α) παρ. ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (περίπτερα), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 
του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ τ’. Α΄/93/14.04.2014). 
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 Του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ τ’. Α΄/107/31-07-2017) άρθρα 55 & 66. 
 Του Ν.4178/13 (174 Α’/08.08.2013)σε συνδυασμό με τον εκάστοτε ισχύοντα σχετικό νόμο όπως εν 

προκειμένω ο Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α’/3-11-2017) περί «Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης 
Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», με την παρ. 16 του άρθρου 23, του 
οποίου ρυθμίζεται η ενιαία αντιμετώπιση μορφολογικών στοιχείων κατασκευών με ευθύνη του 
Δήμου σε χώρους, που έχουν παραχωρηθεί νομίμως για συγκεκριμένη εμπορική εκμετάλλευση ή 
χρήση τραπεζοκαθισμάτων ο  «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 
και άλλες διατάξεις», με την παρ. 16 του άρθρου 23, του οποίου ρυθμίζεται η ενιαία αντιμετώπιση 
μορφολογικών στοιχείων κατασκευών με ευθύνη του Δήμου σε χώρους, που έχουν παραχωρηθεί 
νομίμως για συγκεκριμένη εμπορική εκμετάλλευση ή χρήση τραπεζοκαθισμάτων». 

 Του Ν.4264/14 (118 Α’/15.05.2014) «Άσκηση Εμπορικών Δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος 
και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ τ’. Α΄/171/13-11-2017). 
 Του Ν.∆. 1044/71 «περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέµου Οπλιτών & 

Θυµάτων Πολέµου» όπως τροποποιήθηκε & ισχύει σήμερα. 
 Του Ν. 2946/2001 & την Κ.Υ.Α. 52138/2003, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 18801/2006. 
 Του Ν. 2696/1999 άρθρο 34 παρ. 2: «η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται …..ε) σε 

πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται, για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους, 
εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση µε ειδική σήμανση», ενώ στην παρ. 1 του άρθρου 48 
του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι «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». Επιπλέον, στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι 
«αυτοί που ανεγείρουν οικοδομές µέσα σε κατοικημένες περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα & 
καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο μπροστά από τη οικοδομή ή το έργο, υποχρεούνται να 
κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών». Προσθέτως, δυνάμει της παρ. 5 της τελευταίας διατάξεως, απαγορεύεται η 
κατάληψη επιφάνειας πεζοδρόμου (άρα & η τοποθέτηση εμποδίων οποιασδήποτε μορφής σε 
οποιοδήποτε σηµείο του), εφόσον µε αυτήν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων µε αναπηρίες. 

 Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ).  
 Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001).  
 Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000.  
 Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004) «Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών 

Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις», άρθρο 16 «Ρυθμίσεις θεμάτων παράνομης κατάληψης 
κοινόχρηστων χώρων».. 

 ΦΕΚ 2621 Β /́31-12-09, «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε 
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.»  

 Κατά την ενδεικτική απαρίθμηση στο άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα των κοινοχρήστων 
πραγμάτων, περιλαμβάνονται σε αυτά & οι δρόμοι ανεξάρτητα αν πρόκειται για εθνικούς, 
επαρχιακούς, δημοτικούς ή κοινοτικούς. Ως τμήματα των δρόμων & ως κοινόχρηστα λογίζονται & 
τα πεζοδρόμια, όπως προκύπτει από το άρθρο 13 παρ. 1 του από 24-9/20.10.1958 Β.∆., από το την 
παρ.39, του άρθρου 2, του ν.4067/12 (ΝΟΚ) & τα άρθρα 2 & 47 του ισχύοντος ΚΟΚ [Ν. 
2696/1999 και Ν. 3904/2010].  

 Το δικαίωµα στην κοινή χρήση ή άλλως το δικαίωµα χρήσης των κοινών τοις πάση, απορρέον από 
το αυτοτελές δικαίωµα στην προσωπικότητα, κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. 
Επιχειρώντας την οριοθέτηση της έννοιας & του περιεχομένου του ανήκοντος, αδιακρίτως σε κάθε 
άτομο δικαιώματος στην κοινή χρήση, θεωρείται ότι αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα διέλευσης 
του κοινού µε οποιαδήποτε τρόπο & οποτεδήποτε, πλην µόνο παροδικά από τους κοινόχρηστους 
χώρους. 

 Σημειωτέον δε ότι βάσει του άρθρου 21 του Συντάγματος υφίσταται υποχρέωση υλοποιήσεως, από 
τον διοικητικό μηχανισμό, όλων των αναγκαίων υποδομών που θα διασφαλίσουν την αυτόνομη, 
ανεμπόδιστη & ασφαλή χρήση των κοινοχρήστων χώρων από τα ΑΜΕΑ αλλά & γενικότερα από 
τα εμποδιζόμενα άτομα, η δε Οδηγία 2000/78/ΕΚ [Ν. 3304/2005] εισάγει την έννοια των 
αναγκαίων προσαρμογών για τη θεμελίωση µη διάκρισης σε βάρος των ΑΜΕΑ. 
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 Του Ποινικού Κώδικα άρθρα 292 παρ. 1 & 458 (παρακώλυση συγκοινωνιών & παραβάσεις 
διοικητικών διατάξεων). 

 Της υπ’αρ. 3447/2007 Απόφασης του ΣτΕ.  
 Της υπ’αρ.6952/16-03-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης [Φ.Ε.Κ. τ. Β΄420/2011], με την οποία 

τίθενται υποχρεώσεις & μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών [όπου στην προαναφερόμενη 
απόφαση αναφέρεται ο όρος «πεζοί» συμπεριλαμβάνει & τα άτομα µε αναπηρία] κατά την 
εκτέλεση των εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων & οικισμών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών.  

 Της υπ’ αριθμ. 3046/304/30-1/03.02.1989 (59 Δ') απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός», άρθρο 
24 «Πεζοδρόμια» 

 Της υπ’ αριθμ. οικ. 52716/01 (1663 Β’) «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους 
χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής». 

 Της υπ’ αριθμ. 6952/11 (420 Β’/16.03.2011) Κ.Υ.Α. «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών, κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, 
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 

 την εισήγηση του Αντιδημάρχου 

  την αριθ. 27/2020 Απόφαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,   

 Την αριθμ. 07/2020 απόφαση της Κοινότητας Γαστούνης  όπου ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά. 

  την αριθμ. 23/2020 απόφαση της Κοινότητας Βαρθολομιού όπου ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά.  

 την αριθμ. 09/2020 απόφαση της Κοινότητας Τραγανού όπου ομόφωνα δεν συμφωνεί  με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 10 του Σχεδίου  διότι το πλάτος των πεζοδρομίων που υπάρχουν στην 

Κοινότητά  είναι μικρότερα του 1,50 m  με αποτέλεσμα  να μην είναι δυνατή η παραχώρηση προς 

τους καταστηματάρχες  μέρος του πεζοδρομίου για τραπεζοκαθίσματα. 

  Προτείνει την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων για την διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ καθώς και την 

δυνατότητα τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων από τους καταστηματάρχες. 

  την αριθμ. 04/2020 απόφαση της Κοινότητας Λευκοχωρίου όπου ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά. 

 την αριθμ. 03/2020 απόφαση της Κοινότητας Ρουπακίου όπου ομόφωνα γνωμοδοτεί αρνητικά ως 

προς την παραχώρηση της πλατείας Ρουπακίου και θετικά ως προς τα υπόλοιπα επί του σχεδίου. 

 την αριθμ. 11/2020 απόφαση της Κοινότητας Λυγιάς όπου ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά. 

 την αριθμ. 06/2020 απόφαση της Κοινότητας Μάχου όπου ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά. 

 την αριθμ. 03/2020 απόφαση της Κοινότητας Δήμητρας όπου ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά. 

 την αριθμ. 05/2020 απόφαση της Κοινότητας Παλαιοχωρίου όπου ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά. 

 την αριθμ. 02/2020 απόφαση της Κοινότητας Καρδιακαυτίου όπου ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά. 

 την αριθμ. 04/2020 απόφαση της Κοινότητας Αγίας Μαύρας όπου ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά. 

 την αριθμ. 01/2020 απόφαση της Κοινότητας  Κοροίβου όπου ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά. 

 την αριθμ. 02/2020 απόφαση της Κοινότητας Καβασίλων όπου ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά. 

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α   

 

A) Εγκρίνει τον κανονισμό  κοινόχρηστων χώρων και λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου  

Πηνειού ως εξής :  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, στις ευνοϊκές καιρικές 
συνθήκες που εξασφαλίζει το μεσογειακό κλίμα, είναι ένα θετικό για την λειτουργία της 
πόλης στοιχείο. 

Εξυπηρετεί το κοινό, αυξάνει τις δυνατότητες να αντιληφθεί κανείς τον χώρο, διευρύνει τον 
κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, δίνει ζωντάνια στη πόλη και πλουραλισμό στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει όμως η δραστηριότητα αυτή να υποβαθμίσει την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της πόλης στερώντας τους ζωτικό χώρο, να υποβαθμίζει την εικόνα της 
με αυθαιρεσίες παρεμβάσεις και κατασκευές. 

 
Άρθρο 1ο  
                      Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού.  

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι: 

 η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων για τη χρήση των δημόσιων κοινοχρήστων 
χώρων του Δήμου( πλατειών –πεζοδρομίων κλπ), οι οποίοι θα δεσμεύουν τις 
δημοτικές υπηρεσίες καθώς & τους χρήστες & εκμεταλλευτές αυτών, όπως 
επίσης & 

 Την θέσπιση των προδιαγραφών και κανόνων για την παραχώρηση του 
δικαιώματος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων σε τμήματα ή μέρη αυτών. 

  η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία των περιπτέρων & η θέσπιση 
προδιαγραφών & κανόνων για τη λειτουργία τούτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
η νομιμότητα της λειτουργίας τους & η ένταξή τους στο σύγχρονο αστικό τοπίο 
της πόλης.  

      Ο παρόν Κανονισμός θα δεσμεύει τις Δηµοτικές Υπηρεσίες, τους  χρήστες & εκμεταλλευτές των 
δημόσιων κοινοχρήστων χώρων - δικαιούχους των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων & τους μισθωτές 
αυτών, συνοδεύει δε & αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα κάθε απόφασης Δημάρχου περί χορήγησης, 
εκμίσθωσης & μεταβίβασης αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου. 
 

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι: 
                                                                                                                                                          

 Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων & των επισκεπτών της πόλης. 

 Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας & λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. 
 Η ασφάλεια & προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους & 

ειδικότερα των  Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). 
 Ο σαφής προσδιορισμός των επιτρεπομένων διαστάσεων των περιπτέρων & των 

στοιχείων τους. 
 Ο ορισμός επιφάνειας δημόσιου χώρου που παραχωρείται από το Δήμο για εκμετάλλευση ή 

προσωρινή χρήση. 

 Την θέσπιση των προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία και 
χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου ( πλατειών – πεζοδρόμων – 
πεζοδρομίων κλπ. ) 

 Την θέσπιση των προδιαγραφών και κανόνων για την παραχώρηση του 
δικαιώματος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων σε τμήματα ή μέρη αυτών. 

 Την ενδυνάμωση της εμπορικής κίνησης με την οργανωμένη παρουσία των 
κοινόχρηστων χώρων. 
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 Η μη παρεμπόδιση της ορατότητας και της ασφαλούς κυκλοφορίας των 
διερχόμενων οχημάτων. 

 Η διασφάλιση της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης αιτημάτων παραχώρησης 
κοινόχρηστου χώρου ή άδεια χρήσης του, υπό συγκεκριμένους όρους. 

 
     Επειδή η χρήση των κοινοχρήστων χώρων είναι σχεδόν ολική & οι ιδιώτες δε δραστηριοποιούνται 
µόνο στην έκταση για την οποία τους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια αλλά & στον εκτός αυτής χώρο, 
µε αποτέλεσμα να αναιρείται προς τους πολίτες το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωµα της κοινής 
χρήσης, στόχος του παρόντος Κανονισµού είναι να διαμορφωθεί το πλαίσιο που θα επιτρέψει την 
αρμονική συνύπαρξη των κατοίκων & των επιχειρηματιών, να προστατευθεί η ασφαλής κυκλοφορία 
των πεζών, η ψυχαγωγία των παιδιών, η διευκόλυνση της κίνησης των Ατόμων µε Ειδικές Ανάγκες 
καθώς & όλων των προσώπων που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.  
       Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος & εν γένει των επιχειρήσεων που 
αδειοδοτούνται από το Δήμο & η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά & εν 
γένει η κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων, που εξυπηρετεί το κοινό & διευρύνει τον κύκλο εργασιών 
αυτών, πρέπει  να οδηγεί σε αναβάθμιση την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της πόλης µας χωρίς 
αυθαίρετες κατασκευές & εκτεταμένες καταλήψεις.  

Οι χώροι πρασίνου, οι πλατείες, οι πεζόδρομοι, τα πεζοδρόμια, συνδέονται άμεσα µε την 
ποιότητα ζωής των πολιτών στην καθημερινή τους εξυπηρέτηση ή στην αναψυχή τους. 

Προτεραιότητα του Δήμου µας είναι η ομαλή λειτουργία της πόλης που συνδυάζει τη 
λειτουργία καταστημάτων παράλληλα µε την απρόσκοπτη χρήση εκ μέρους του κοινού των 
κοινοχρήστων χώρων.  

 ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 
Ο παρόν κανονισµός αφορά :  
α.  Στην χρήση κοινοχρήστων χώρων σε όλη την έκταση του Δήμου Πηνειού.  

β. Στην προσωρινή ή μακροχρόνια κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου µε τραπεζοκαθίσµατα & µε 
κάθε  άλλου σχετικού λειτουργικού ή διακοσμητικού στοιχείου, εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά, 
περίπτερα,  δημιουργία προσωρινών εργοταξίων, παραχώρηση ή ενοικίαση(Π.Δ. 270/81-δημοπρασία) 
για διενέργεια εκδηλώσεων & άλλες χρήσεις που τυχόν θα απαιτηθεί να παραχωρηθούν στο μέλλον.  
γ. Στη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία των περιπτέρων & στη θέσπιση προδιαγραφών 
& κανόνων για τη λειτουργία τούτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της λειτουργίας τους & 
η ένταξή τους στο σύγχρονο αστικό τοπίο της πόλης. 

     δ. Στην διασφάλιση άνετων και ασφαλών συνθηκών κίνησης των  

     πεζών, οι   οποίες θα συνάδουν με το πνεύμα ποιοτικών  

προτύπων αστικής  ανάπτυξης και στην ρύθμιση των χρήσεων κοινοχρήστων χώρων, 
έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη διευκόλυνση κίνησης πεζών και  οχημάτων. 

ε. Στην ουσιαστική προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην 
αποτροπή κάθε κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων πολιτών, με την 
διευκόλυνση κίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

στ. Στην ευχερή προσπέλαση και τροφοδοσία των εμπορικών καταστημάτων, στην 
εξυπηρέτηση των λοιπών δραστηριοτήτων και στην πρόληψη κινδύνων που 
δημιουργούνται από την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αντικειμένων κάθε είδους σε 
κοινόχρηστους χώρους. 

η. Στη διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των πλατειών, των πεζοδρόμων, των 
πεζοδρομίων, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και στην 
ισορροπημένη οικονομική εκμετάλλευση τους από τον Δήμο. 

θ. Στη προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, στην τουριστική ανάπτυξη, την 
αισθητική προστασία και βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων. 

ι. Στην προστασία των δομικών στοιχείων της φύτευσης και του εξοπλισμού 
κοινοχρήστων χώρων. 
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Οι όροι, οι υποχρεώσεις και η εφαρμογή αυτών θα συμβάλουν στον υγιή 
ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. 

 
Άρθρο 2ο  

            Νοµικό Πλαίσιο.  
 Ο παρόν Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6- του άρθρου 2006) & των άρθρων 73 & 94 
του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ τευχ. Α΄/87/07.06.2010), αποτελεί δε κανονιστική διοικητική 
πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού Νόμου. Επιπλέον, στο άρθρο 13 παρ. 14 του από 24-
9/20-10-1958 Β.∆/τος « Έσοδα δραστηριοτήτων κ.λ.π. Ο.Τ.Α.» [Φ.Ε.Κ. τ.Α΄171/1958], 
ορίζεται ότι «ουδεμία άλλη αρχή ή νομικών πρόσωπον ή ίδρυμα έχει αρμοδιότητα να εκδίδει 
αδείας χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, αλσών ανηκόντων εις δήμους ή κοινότητας ή 
παραχωρηθέντων εις αυτούς προς εκµετάλλευσιν, στοών και κοινοχρήστων χώρων εν γένει, 
πλην του δήμου ή της κοινότητος». 
 

Ο κανονισμός  βασίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και στις διατάξεις του Κανονισμού 
εμπεριέχονται  ρυθμίσεις : 
 

 Των άρθρων 5 παρ. 1, 21, 24 παρ. 1 και 2 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος. 
 Του Β.Δ.24-9/20.10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των 

ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», άρθρο 13 «Τέλος 
χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων» 

 Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980) άρθρο 3 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων  τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων».  

 Του Ν. 1337/1983«Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές 
ρυθμίσεις». 

 Του Ν.1416/84 (18 Α’/21.02.1984) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της 
δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την 
ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», άρθρο 54 «Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων 
κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ.». 

 Του Ν.4067/12 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός , ΦΕΚ 79Α) όπως ισχύει. 
 Του ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». 
 Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες 

διατάξεις», άρθρο 26 «Τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τα έσοδα των δήμων και 
κοινοτήτων».  

 Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του 
δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης 
(Ν.1622/86), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», άρθρο 6 «Συνέπειες 
αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων»... 

 Του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α/94). 
 Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές μεγεθών & υλικών 

κύριας για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ» ΦΕΚ 517Β/98. 
 Του Ν. 3734/09, άρθρο 34 παρ. 2 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων 

χρήσιµων µορφών ενέργειας ... & άλλες διατάξεις». 
 Του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 Του Ν.3731/08 (263 Α’) άρθρο 21, παρ.2 «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και 

ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 
 Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 Της υπ’αρ. 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/Β/2009) απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε 
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία 
πεζών». 

 Του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222Α) παρ. ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (περίπτερα), όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ τ’. Α΄/93/14.04.2014). 
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 Του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ τ’. Α΄/107/31-07-2017) άρθρα 55 & 66. 
 Του Ν.4178/13 (174 Α’/08.08.2013)σε συνδυασμό με τον εκάστοτε ισχύοντα σχετικό νόμο 

όπως εν προκειμένω ο Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α’/3-11-2017) περί «Αντιμετώπισης 
της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», με την παρ. 16 του 
άρθρου 23, του οποίου ρυθμίζεται η ενιαία αντιμετώπιση μορφολογικών στοιχείων 
κατασκευών με ευθύνη του Δήμου σε χώρους, που έχουν παραχωρηθεί νομίμως για 
συγκεκριμένη εμπορική εκμετάλλευση ή χρήση τραπεζοκαθισμάτων ο  «Αντιμετώπιση της 
Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», με την παρ. 16 του 
άρθρου 23, του οποίου ρυθμίζεται η ενιαία αντιμετώπιση μορφολογικών στοιχείων 
κατασκευών με ευθύνη του Δήμου σε χώρους, που έχουν παραχωρηθεί νομίμως για 
συγκεκριμένη εμπορική εκμετάλλευση ή χρήση τραπεζοκαθισμάτων». 

 Του Ν.4264/14 (118 Α’/15.05.2014) «Άσκηση Εμπορικών Δραστηριοτήτων εκτός 
καταστήματος και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ τ’. Α΄/171/13-11-2017). 
 Του Ν.∆. 1044/71 «περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέµου Οπλιτών 

& Θυµάτων Πολέµου» όπως τροποποιήθηκε & ισχύει σήμερα. 
 Του Ν. 2946/2001 & την Κ.Υ.Α. 52138/2003, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 

18801/2006. 
 Του Ν. 2696/1999 άρθρο 34 παρ. 2: «η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται …..ε) 

σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται, για πεζούς ως και 
ποδηλατοδρόμους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση µε ειδική σήμανση», ενώ 
στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι «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». Επιπλέον, στην παρ. 3 του 
άρθρου 48 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι «αυτοί που ανεγείρουν οικοδομές µέσα σε 
κατοικημένες περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα & καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο 
μπροστά από τη οικοδομή ή το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο 
ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών». Προσθέτως, 
δυνάμει της παρ. 5 της τελευταίας διατάξεως, απαγορεύεται η κατάληψη επιφάνειας 
πεζοδρόμου (άρα & η τοποθέτηση εμποδίων οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε σηµείο 
του), εφόσον µε αυτήν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων µε αναπηρίες. 

 Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ).  
 Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001).  
 Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000.  
 Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004) «Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και 

Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις», άρθρο 16 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων».. 

 ΦΕΚ 2621 Β ́/31-12-09, «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε 
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.»  

 Κατά την ενδεικτική απαρίθμηση στο άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα των κοινοχρήστων 
πραγμάτων, περιλαμβάνονται σε αυτά & οι δρόμοι ανεξάρτητα αν πρόκειται για εθνικούς, 
επαρχιακούς, δημοτικούς ή κοινοτικούς. Ως τμήματα των δρόμων & ως κοινόχρηστα 
λογίζονται & τα πεζοδρόμια, όπως προκύπτει από το άρθρο 13 παρ. 1 του από 24-
9/20.10.1958 Β.∆., από το την παρ.39, του άρθρου 2, του ν.4067/12 (ΝΟΚ) & τα άρθρα 2 
& 47 του ισχύοντος ΚΟΚ [Ν. 2696/1999 και Ν. 3904/2010].  

 Το δικαίωµα στην κοινή χρήση ή άλλως το δικαίωµα χρήσης των κοινών τοις πάση, 
απορρέον από το αυτοτελές δικαίωµα στην προσωπικότητα, κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 
1 του Συντάγματος. Επιχειρώντας την οριοθέτηση της έννοιας & του περιεχομένου του 
ανήκοντος, αδιακρίτως σε κάθε άτομο δικαιώματος στην κοινή χρήση, θεωρείται ότι αυτό 
περιλαμβάνει τη δυνατότητα διέλευσης του κοινού µε οποιαδήποτε τρόπο & οποτεδήποτε, 
πλην µόνο παροδικά από τους κοινόχρηστους χώρους. 

 Σημειωτέον δε ότι βάσει του άρθρου 21 του Συντάγματος υφίσταται υποχρέωση 
υλοποιήσεως, από τον διοικητικό μηχανισμό, όλων των αναγκαίων υποδομών που θα 
διασφαλίσουν την αυτόνομη, ανεμπόδιστη & ασφαλή χρήση των κοινοχρήστων χώρων από 
τα ΑΜΕΑ αλλά & γενικότερα από τα εμποδιζόμενα άτομα, η δε Οδηγία 2000/78/ΕΚ [Ν. 
3304/2005] εισάγει την έννοια των αναγκαίων προσαρμογών για τη θεμελίωση µη διάκρισης 
σε βάρος των ΑΜΕΑ. 
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 Του Ποινικού Κώδικα άρθρα 292 παρ. 1 & 458 (παρακώλυση συγκοινωνιών & παραβάσεις 
διοικητικών διατάξεων). 

 Της υπ’αρ. 3447/2007 Απόφασης του ΣτΕ.  
 Της υπ’αρ.6952/16-03-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης [Φ.Ε.Κ. τ. Β΄420/2011], με 

την οποία τίθενται υποχρεώσεις & μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών [όπου στην 
προαναφερόμενη απόφαση αναφέρεται ο όρος «πεζοί» συμπεριλαμβάνει & τα άτομα µε 
αναπηρία] κατά την εκτέλεση των εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων & οικισμών 
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.  

 Της υπ’ αριθμ. 3046/304/30-1/03.02.1989 (59 Δ') απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός», 
άρθρο 24 «Πεζοδρόμια» 

 Της υπ’ αριθμ. οικ. 52716/01 (1663 Β’) «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους 
κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής». 

 Της υπ’ αριθμ. 6952/11 (420 Β’/16.03.2011) Κ.Υ.Α. «Υποχρεώσεις και μέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών, κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων 
και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 

 
 

          Άρθρο 3ο  
Ορισµοί.  

• Δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι , στοές, πλατείες, άλση & 
γενικά οι προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε 
οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.  

• Κοινόχρηστοι, επίσης θεωρούνται οι χώροι που σύμφωνα µε το νόμο ή τη βούληση του 
ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση & η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Δήμο 
Πηνειού. Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα µε το άρθρο 
970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα   μπορούν να αποκτηθούν µε 
παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ’ 
όσον µε τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση». 

Κοινόχρηστος χώρος , νοείται ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά την έννοια 
των σχετικών διατάξεων του Ν. 1080/1980, όπως ισχύουν κάθε φορά, ήτοι ¨όλοι 
οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια τους, οι πλατείες και τα πεζοδρόμια τους, οι 
πεζόδρομοι, τμήματα των δημοτικών οδών που έχουν κατασκευαστεί ως 
πεζόδρομοι, στοές και το υπέδαφος όλων αυτών, οι αποτμήσεις και το υπέδαφος 
αυτών, ο δαπέδιος χώρος μεταξύ θέσεως των προσόψεων των ισογείων οικοδομών 
και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών, κήποι και χώροι πρασίνου, 
παιδικές χαρές, πάρκα και γενικά κάθε είδους δημοτικός ή δημόσιος χώρος που 
έχει αφεθεί προσωρινά ή μόνιμα σε κοινή χρήση, η κυριότητα των οποίων ανήκει 
στον Δήμο. 

• Δρόμοι είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις, που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες 
κυκλοφορίας οχημάτων & πεζών.  

• Πεζόδρομοι είναι οι δρόμοι που προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση  
πεζών.  

• Πρασιά ιδιωτικός χώρος  του οικοπέδου οποίος δύναται νά αφεθεί  σε κοινή χρήση  η 
θεωρείται ότι αφήνεται σε  κοινή χρήση πεζών όταν δεν περιορίζεται η προσπέλαση της. 

• Στοά  (παρόδια ,εσωτερική η διαμπερής) ιδιωτικός χώρος  , με ορισμένο πλάτος, 
εγκεκριμένη από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο και υλοποιημένη σύμφωνα με τον 
Γ.Ο.Κ./1985  , σύμφωνα με τον  οποίο πρέπει να είναι προσπελάσιμη από το κοινό. 

• Τέλος είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού 
ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου 
δημοτικού χώρου, έργου ή υπηρεσίας.  

• Άδεια Χρήσης κοινόχρηστου χώρου είναι ατομική διοικητική πράξη, η οποία 
υπόκειται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου & του Κώδικα 
Διοικητικής διαδικασίας & κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, 
όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε µμεταγενέστερα. Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας 
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χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα & ιδίως καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.  

• Ανάκληση άδειας είναι ατομική δυσμενής διοικητική πράξη µε την οποία αίρεται η ισχύς 

µιας άλλης διοικητικής πράξης. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στην 
συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθµίσεις του νόμου & του παρόντος Κανονισµού. 

• Αυθαίρετη χρήση θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη 
άδεια του Δήμου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά 
παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης & 
τη θέση ή έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας. 

• Εμπόδια θεωρούνται γενικότερα ο αστικός, οδικός και 
εμπορικός/επαγγελματικός εξοπλισμός ήτοι: δέντρα, στύλοι( φωτισμού, 
ηλεκτροδότησης, ηχητικής σήμανσης στους σηματοδότες κλπ.), καρτοτηλέφωνα, 
ταχυδρομικές θυρίδες, διαφημιστικές πινακίδες, στάσεις λεωφορείων κλπ. 

•  Επαγγελματικός / Εμπορικός εξοπλισμός θεωρούνται τα κάθε μορφής 
λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία ( τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες, σκίαστρα, 
προσθήκες, πάγκοι, εμπορεύματα, και μηχανήματα) που εξυπηρετούν την 
πελατεία και την λειτουργία των καταστημάτων. 

• Αστικός εξοπλισμός είναι ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου, όπως κάδοι 
απορριμμάτων, κολωνάκια, ζώνες πρασίνου, υδάτινα στοιχεία (πχ σιντριβάνια), 
κιγκλιδώματα, παγκάκια, πεζούλια, φωτιστικά. 

• Οδικός εξοπλισμός είναι ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών και της 
κυκλοφορίας, όπως φανοστάτες, πινακίδες σήμανσης, σηματοδότες κλπ. 

• Καταστήματα ή επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος: Είναι τα 
καταστήματα στα οποία γίνεται Παρασκευή ή  και διάθεση σε πελάτες 
(καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε 
άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή 
εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς 
υπηρεσιών εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές  Διατάξεις.   

• Κατάστημα είναι ο αυτοτελής χώρος που λειτουργεί κάθε φύσεως εμπορική ή 
παροχής υπηρεσιών επιχείρηση και εν προκειμένω, μόνο στον ισόγειο χώρο. 

• Όχημα είναι το μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την 
μεταφορά προσώπων, ή πραγμάτων , ή για την ρυμούλκηση στις οδούς οχημάτων 
που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά προσώπων, ή πραγμάτων. 

• Στάθμευση είναι η ακινησία του οχήματος για οποιοδήποτε λόγο, ήτοι : α.) της 
ανάγκης να αποφύγει την σύγκρουση με άλλο όχημα που χρησιμοποιεί την οδό 
ή την σύγκρουση με εμπόδιο, β) της συμμόρφωσής του με μηχανισμούς 
κυκλοφορίας, εφόσον η χρονική περίοδος ακινητοποίησης του οχήματος δεν 
υπερβαίνει τον απαιτούμενο χρόνο, γ) της επιβίβασης ή αποβίβασης πελατών και 
της φορτοεκφόρτωσης πραγμάτων. 

• Στάση είναι η ακινησία του οχήματος για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών 
ή φορτοεκφόρτωση πραγμάτων. 

• Απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών: 
σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (ορίζεται το 1,50μ, διάσταση που απαιτείται 
κατ’ελάχιστον για την άνετη διασταύρωση πεζού με χρήστη ή οδηγό αμαξιδίου 
οιασδήποτε μορφής (αναπηρικό,παιδικό,αγοράς κλπ ) ή με μεταφορά πακέτων. 

 

Άρθρο 4ο  
                     Αρμοδιότητες 
  Εκτός του Δήμου Πηνειού καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει 
άδειες παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο Πηνειού ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν 
για εκμετάλλευση, ούτε να παραχωρεί δικαίωμα χρήσης εκμετάλλευσης περιπτέρου.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αρμόδιες είναι:  
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1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων του Δήμου Πηνειού 
χορηγεί για την χορήγηση και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις 
της άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου καθώς και το Τμήμα ελέγχου 
Κοινοχρήστων χώρων για τον έλεγχο εφαρμογής της παρούσας. 

2. Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) χορηγεί «σύμφωνη γνώμη» εντός δέκα πέντε (15) 
ημερών από της παραλαβής ερωτήματος της, στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής 
διαδικασίας για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης του Κοινοχρήστου Χώρου και του 
Οδοστρώματος. Εάν παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία η άδεια χορηγείται χωρίς 
την γνωμάτευση της ΕΛ.ΑΣ. Επίσης ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού. 

3. To Τμήμα Αδειοδοτήσεων εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία για τη χορήγηση αδειών 
εκμετάλλευσης περιπτέρων & είναι αρμόδιο για το διοικητικό πλαίσιο που διέπει τη 
λειτουργία αυτών. 

4. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 
Α) χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας, 
αποτυπώνοντας και εγκρίνοντας επί των κατατεθέντων σχεδίων τον παραχωρούμενο 
κοινόχρηστο χώρο, περαιτέρω δε εγκρίνει τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία που 
τοποθετούνται εντός του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με την 
παρούσα κανονιστική απόφαση.   
Β) Εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή το διάδοχο όργανο την επίλυση κάθε 
διαφοράς που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού ή περιπτώσεις που 
δεν καλύπτονται από αυτόν, η σχετική δε γνωμοδότηση παραπέμπεται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και αφορά θέματα που έχουν σχέση με την συμπλήρωση –τροποποίηση του 
παρόντα κανονισμού. 

5. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή 
αυτού του κανονισµού & παραπέµπει στο Δηµοτικό Συμβούλιο θέµατα που έχουν σχέση 
µε την αναδιατύπωση & συμπλήρωση του παρόντα κανονισµού.  

6. Το Τμήμα Δόμησης είναι αρμόδια για την εφαρμογή του Κανονισμού στο πλαίσιο της 
Πολεοδομικής Νομοθεσίας και για τόν έλεγχο τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Άρθρο 5ο  

Διάθεση Κοινοχρήστων Χώρων 
 
Η διάθεση των κοινόχρηστων χώρων γίνεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 13 του Β.Δ 24-
9/20.10.1958 (171 Α’/1958), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/80 «επιτρέπεται η υπέρ του 
Δήμου, επιβολή τέλους εις βάρος των χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ ω ν διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, 
οδούς, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους», ενώ στην παρ. 2 της ως άνωδιάταξης ορίζεται ότι «τα 
τμήματα των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων-πεζοδρόμων-πλατειών κ.λ.π) των οποίων επιτρέπεται η 
παραχώρηση, καθορίζονται με Απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου» 
 
5.1 Οι κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται:  
 
5.1.1 Με δημοπρασία που διενεργείται σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81. 
 Για κοινόχρηστους χώρους, που δεν βρίσκονται προ καταστημάτων ή στην προβολή αυτών, η χρήση αυτών 
επιτρέπεται εφ' όσον δεν αναιρείται η ιδιότητα του κοινοχρήστου, απαιτείται δε πάντοτε για την 
εκμετάλλευσήτους η διενέργεια δημοπρασίας, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων περί όρων διενέργειας 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων. 
 
5.1.2 Χωρίς δημοπρασία στις εξής περιπτώσεις: 
 5.1.2.1 Για χώρους που βρίσκονται μπροστά από τα καταστήματα ή στην προβολή τους (άρθρο 13 παρ. 10 
του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80). 
 
 5.1.2.2Για πλατείες που παραχωρούνται στα καταστήματα (καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια κλπ.), που 
έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε αυτήν (άρθρο 13 παρ. 4 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80). 
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 5.1.2.3 Για χώρους μπροστά από την υπό ανέγερση οικοδομή για χρήση τους από τους ανοικοδομούντες 
(άρθρο 13 παρ. 3γ του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).  
 
5.1.2.4 Για χώρους περιμετρικά των περιπτέρων.  
 
5.1.2.5 Για χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών (άρθρο 13 παρ. 3γ του Β.Δ. 
24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80). 
 5.1.2.6 Για χρήση εδάφους ή υπεδάφους από Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας, Οργανισμούς, Νομικά 
Πρόσωπα κοκ. (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΑΤΜ Τραπεζών κλπ.), των οποίων τα δίκτυα εκτείνονται εντός διοικητικών ορίων 
του Δήμου 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. 
Α) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Β.∆/τος της 24-9/20-10-1958 «Έσοδα δραστηριοτήτων κ.λ.π. Ο.Τ.Α.» [Φ.Ε.Κ. 
τ. Α΄171/1958], όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, τα τµήµατα των κοινοχρήστων 
χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως, καθορίζονται µε απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου. Με όμοια απόφαση καθορίζεται επίσης & το ετήσιο τέλος κατά τετραγωνικό µέτρο, αναλόγως της 
περιοχής στην οποία βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος  χώρος, ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσεως. Μπορεί, 
πάντως, τα παραπάνω στοιχεία [χώροι και τέλος] να καθοριστούν µε µια απόφαση, η οποία έχει κανονιστικό 
χαρακτήρα & πρέπει να δημοσιευτεί κατά το άρθρο 66 του Β∆ της 24-9/20-10-1958. Εννοείται ότι εφόσον η 
παραπάνω απόφαση έχει ληφθεί, εξακολουθεί να ισχύει µέχρι να τροποποιηθεί.  
Β) Αίτηση. 
O προτιθέμενος να χρησιμοποιήσει κοινόχρηστους χώρους, υποβάλλει πριν από τη χρήση αίτηση στο 
Δήµο. Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί μαζί µε την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας του καταστήματος.  
Στην αίτηση αναγράφονται: (α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της 
ασκούμενης επιχείρησης & (β) η θέση, η έκταση & το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως & η 
χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται την παραχώρηση της χρήσης.  
 
Γ) Γνωμάτευση Ελληνικής Αστυνομίας. 
Για τη χορήγηση της άδειας χρήσης, η Αστυνομική Αρχή γνωματεύει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της 
κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη µη χορήγηση της αιτουμένης αδείας. Αν παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία δεκαπέντε ηµερών που τίθεται, η άδεια χορηγείται & χωρίς τη γνωμάτευση της [άρθρο 
13 παρ. 6 του Β∆ της24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 3254/2004]. 
Χορηγηθείσα άδεια χωρίς θετική γνώμη ή λόγω μεταβολής συνθηκών ανακαλείται υποχρεωτικά από το 
Δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητας εντός δεκαημέρου από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του, ότι συντρέχουν λόγοι 
ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων. Η ανάκληση αυτή συνεπάγεται αναλογική επιστροφή του 
καταβληθέντος τέλους [άρθρο 13 παρ. 7 του ΒΔ της 24-9/20-10-1958].  
 
Δ) Πληρωµή του τέλους. 
Για τη χορήγηση της άδειας πρέπει προηγουμένως να έχει καταβληθεί ή εκκαθαριστεί το αναλογούν ετήσιο 
τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 
Ε) Απόφαση Δηµάρχου. 
Η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου χορηγείται µε απόφαση του Δηµάρχου. Οµοίως µε απόφαση του ιδίου 
επιβάλλονται χρηµατικά  πρόστιµα σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης. (Ν.4483/17-άρθρο 55). 
Άρθρο 6ο  

Γενικές Αρχές και Απαγορεύσεις. 
1. Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, με 

απαραίτητο ελάχιστο πλάτος  1,50µ ( του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο 
από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, 
φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνη 
όδευσης πεζών( ΦΕΚ 2621/2009).  

2. Στους πεζοδρόμους εξασφαλίζεται ικανό πλάτος τουλάχιστον 3,00 μέτρων για την 
απρόσκοπτη & συνεχή διέλευση των πεζών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης 
(πυροσβεστικό όχημα, ασθενοφόρο), όχημα για είσοδο έξοδο σε χώρο στάθμευσης, 
απορριμματοφόρο κ.λπ.  

3. Δεν πρέπει να εμποδίζεται η ανάδειξη & η προβολή των µνηµείων της πόλης.  
4. Η έκθεση των εμπορευμάτων θα περιορίζεται σε απόσταση 0,40cm από την 

οικοδομική γραµµή & εφόσον καλύπτει τις πιο πάνω προϋποθέσεις,, ενώ η ενδεχόμενη 
ανάρτηση  αυτών επί των προσόψεων των κτηρίων δεν θα µπορεί να υπερβαίνει σε ύψος 
το 1,5µ.  

5.  Δεν επιτρέπεται στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των 
εργασιών των καταστημάτων & των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία 
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κτλ.).  
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6.  Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται άδεια χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου, σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους.  

7.  Δεν επιτρέπεται καµία παρέµβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη & ελεύθερη χρήση 
του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήµος ή άλλος Οργανισμός Κοινής 
Ωφελείας στον κοινόχρηστο χώρο.  

8. Η σκίαση των προς εκμετάλλευση ή προσωρινή χρήση χώρων θα γίνεται, είτε µε την 
τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 3m.  από το έδαφος & 
χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, είτε µε ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ 
ίση µε αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς διαφηµιστικά µηνύµατα.  

9. Δεν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο 
(υποστυλώµατα, δάπεδα, καθίσµατα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Η διάταξη των λειτουργικών 
στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να 
δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική 
παρέµβαση θα τυγχάνει πριν από την έκδοση της άδειας, της έγκρισης των υπηρεσιών 
του Δήµου κατόπιν υποβολής µαζί µε την άδεια των αναγκαίων προς τούτο τοπογραφικών 
& αρχιτεκτονικών σχεδίων. 

10. Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζοδρόμων & άλλων, που δεν έχουν παραχωρηθεί δεν 
επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέµβαση.  

11. Η φύτευση καλλωπιστικών φυτών & δέντρων στις πλατείες, τους πεζοδρόμους & τα 
πεζοδρόμια θα γίνεται µόνο από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήµου & η 
αποκατάσταση του γύρω χώρου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήµου για να µην 
παρατηρείται το φαινόμενο χρήσης ακατάλληλων φυτών & υλικών ή κατασκευών που 
εμποδίζουν την απορροή όμβριων ή άλλων κακοτεχνιών.  

12. Η καθαριότητα του παραχωρηθέντος τμήματος του κοινόχρηστου χώρου είναι 
ευθύνη του υπευθύνου του καταστήματος. 

13. Όλες οι κατασκευές στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους δεν πρέπει να 
έχουν µόνιµα χαρακτηριστικά.  

14. Γενικά στον παραχωρούμενο χώρο η κατάληψη συνίσταται μόνο στα από τα εξής 
λειτουργικά στοιχεία επαγγελματικού εξοπλισμού: 

 Τραπεζοκαθίσματα 
 Πινακίδα (stand) με τον τιμοκατάλογο/ μενού/προσφορές του καταστήματος. 

 Στοιχεία σκίασης και προστασίας από την βροχή που διακρίνονται αποκλειστικά 
σε ομπρέλες και τέντες επίτοιχες. 

 Η μέγιστη επιφάνεια που μπορούν να καλύπτουν οι ομπρέλες να είναι ίση με την 
επιφάνεια του παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου. Οι ομπρέλες θα 
πακτώνονται σε κινητό σύστημα στήριξης, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα 
απομάκρυνσης τους όταν αυτό απαιτείται, δεν θα πακτώνονται ή βιδώνονται στο 
έδαφος και θα τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζονται οι είσοδοι 
των κτιρίων και η ανάπτυξη των δένδρων. 

 Η τοποθέτηση τεντών, στην όψη του κτιρίου, θα είναι σε ύψος τουλάχιστον 3 μ 
από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στοιχεία. Οι τέντες αυτές θα μπορούν να 
υπερβαίνουν κατά 20% της επιφάνειας του συνόλου του παραχωρημένου 
κοινόχρηστου χώρου (Απόφαση α.π. 52716/20-11-01 του ΥΠΕΧΩΔΕ ) και θα 
μπορούν να έχουν διαφημιστικά μηνύματα, μόνον στο ρίχτυ αυτών με την 
επωνυμία του καταστήματος.  

 Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου 
χώρου θα είναι τέτοια, ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη 
κίνηση των επισκεπτών, που θα προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη 
κοινόχρηστου χώρου.  
Η) Απαγορεύεται η τοποθέτηση ζαρντινιέρων και ειδικών διαχωριστικών πλαισίων 
από τους καταστηματάρχες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία 
περιχαρακωμένων περιοχών μετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό.  
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 Στους παραχωρούμενους χώρους απαγορεύεται οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή 
(όπως υποστυλώματα, δάπεδα υπερυψωμένα ή όχι, ξύλινες πέργκολες, φωτιστικοί 
στύλοι, κλπ., καθώς και τοποθέτηση υπαίθριων μπαρ, ψυγείων, ντουλαπιών, 
κλιματιστικών, ανεμοφρακτών κλπ), ή παρέμβαση / επέμβαση στην υποδομή 
τους, καθώς και η τοποθέτηση πακτωμένων στο έδαφος τραπεζιών, πάγκων 
σερβιρίσματος, καθισμάτων και άλλων αντικειμένων.  

 Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση κάθε είδους εμπορευμάτων, εργαλείων ή άλλων 
αντικειμένων (τελάρα, κιβώτια, φιάλες, υγραερίου, σιδηροκατασκευές, κλπ) έξω 
από οποιοδήποτε κατάστημα και καταλαμβάνει αυθαίρετα κοινόχρηστο χώρο.  

 Η παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την υπαίθρια λειτουργία των 
καταστημάτων αφορά αποκλειστικά και μόνο στην τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση άλλων 
αντικειμένων από εμπορικά καταστήματα ( όπως διακοσμητικά στοιχεία, σταντ, 
καλάθια κλπ.). Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται τα ανθοπωλεία και 
οπωροπωλεία έχοντας τη δυνατότητα τοποθέτησης εμπορευμάτων σε επιφάνειες 
πλάτους 0,40μ και 0,60μ αντίστοιχα, σε επαφή με τα καταστήματα και στην 
προβολή αυτών, αν και εφόσον εξασφαλίζουν το 1,50μ πεζοδρόμιο για την 
ελεύθερη διέλευση των πεζών. 

 Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπόν στοιχείων 
εξοπλισμού επί των κοινοχρήστων χώρων.  

 Απαγορεύεται απολύτως η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων πάσης φύσεως επί 
των πλατειών και των πεζοδρόμων όπως και σε κάθε κοινόχρηστο χώρο, πλην 
αυτού που έχει εγκατασταθεί κατά την κατασκευή αυτών.  

 Οι καταστηματάρχες φέρουν οι ίδιοι την αποκλειστική ευθύνη για την αυθαίρετη 
κατάληψη χώρου από πελάτες των καταστημάτων τους, δηλαδή πέραν του χώρου 
που έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης με την σχετική άδεια του Δημάρχου, 
ως και για διαφορετική χρήση αυτών.  

 Απαγορεύεται η καταστροφή, φθορά, κλάδεμα η κοπή δέντρων, φυτών, 
λουλουδιών και γενικά πρασίνου που βρίσκεται σε πλατειές, νησίδες, πεζοδρόμια 
και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.  

 Οι καταστηματάρχες που χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους για 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων οφείλουν να τους διατηρούν καθαρούς.  

 Σε κάθε περίπτωση η παραχώρηση άδειας τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
υπάρχουν ανθυγιεινές εστίες ούτε κάθε είδους δυσμενείς παράγοντες και κίνδυνοι 
από ατυχήματα τόσο στον κοινόχρηστο όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.  

 Ύστερα από αίτηση φορέων διοργανωτών και εφόσον τηρούνται οι νόμιμες 
προϋποθέσεις οι πεζόδρομοι και οι πλατείες ή τμήματα αυτών μπορούν να 
παραχωρούνται με έκδοση σχετικής άδειας, για την οργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων με υποχρέωση των φορέων διοργανωτών για την εξασφάλιση της 
καθαριότητας, την προστασία τους από κάθε είδους ρύπανση και την 
αποκατάσταση τυχόν ζημιών. Ο έλεγχος της τήρησης των ορίων της σχετικής 
άδειας θα είναι αρμοδιότητα του τμήματος ελέγχου κοινοχρήστων χώρων της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.  

 Οι καταστηματάρχες υποχρεούνται άμεσα και αζημίως να αποσύρουν με δικιά 
τους φροντίδα τα τραπεζοκαθίσματα και να παραχωρούν στον Δήμο τους 
κοινόχρηστους χώρους ( πλατείες, πεζόδρομους ), για την διοργάνωση 
εκδηλώσεων που γίνονται υπό την αιγίδα του Δήμου. Σε αυτή την περίπτωση 
ειδοποιούνται αρμοδίως από τον Δήμο 20 ημέρες πριν την τέλεση της εκδήλωσης.  

 Τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων όπου επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης, 
καθορίζονται με την παρούσα κανονιστική απόφαση και ορίζεται ανά τετραγωνικό 
μέτρο (τ.μ.) παραχωρούμενου χώρου ετήσιο τέλος με την αντίστοιχη απόφαση του 
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Διοικητικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών, ανεξάρτητα με την διάρκεια 
χρήσης αυτού και ανάλογα με την περιοχή της πόλης που αυτοί ευρίσκονται.  

 Το δικαίωμα χρήσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων θα παρέχεται στους ενδιαφερόμενους παρόδιους 
καταστηματάρχες ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται σαφώς ο 
σκοπός της προσδιοριζόμενης χρήσης.  

 Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η άδεια χρήσης κοινόχρηστου 
χώρου πρέπει να είναι σύμφωνη με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του 
σύμφωνα με την ισχύουσα Υγειονομική νομοθεσία. Προϋπόθεση για την 
χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων, είναι η ύπαρξη νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
από την Δ/νση Τοπικής Οικονομίας με υποχρεωτική την πρόβλεψη δυνατότητας 
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε εξωτερικό χώρο. Τονίζεται αυστηρά ότι σε καμία 
περίπτωση η ανωτέρω δυνατότητα δεν αποτελεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου και με την οποία ο καταστηματάρχης θα πρέπει να εφοδιαστεί πριν την 
κατάληψη, διαφορετικά θα υποστεί τις προβλεπόμενες εκ του νόμου συνέπειες.  

 Στην άδεια αναγράφεται ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του ανάλογου 
τέλους και αυτή έχει ισχύ μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκε.  

 Προϋπόθεση της χορήγησης ‘άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου από τους 
Δήμους είναι η σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 «η μη ύπαρξη σε 
βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών 
σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία».  

 . Οι επιτρεπόμενοι για χρήση χώροι χωρίζονται σε ζώνες ανάλογα με την 
κεντρικότητα και την εμπορικότητά τους. 

 Σε κάθε περίπτωση και για τη διασφάλιση  της νομιμότητας της χρήσης του 
κοινοχρήστου χώρου, αλλά και προς αποφυγή επιβολής προστίμων από 
ελεγκτικούς μηχανισμούς πρέπει να εξασφαλίζεται έγκαιρα και όσον το δυνατόν 
ταχύτερα από την  έναρξη του έτους χρήσης, η έκδοση άδειας κοινοχρήστου 
χώρου. 

 Ειδικά η ανανέωση χορήγησης άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου 
προϋποθέτει την εξόφληση των τελών κατάληψης Κ.Χ. προηγούμενων ετών. Για 
την απαλλαγή από την καταβολή των τελών προηγούμενων ετών, βασική 
προϋπόθεση θα είναι να προϋφίσταται Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου τον 
Ιανουάριο κάθε τρέχοντος έτους, με το κάτωθι κείμενο :«Κατέχω την αριθμ. 
............/....-.....-....... άδεια ίδρυσης και λειτουργίας / γνωστοποίηση λειτουργίας 
καταστήματος ........................................ ευρισκόμενου επί της οδού 
..................................... Με την ανωτέρω άδεια / γνωστοποίηση μου 
παραχωρήθηκε εξωτερικός δημοτικός κοινόχρηστος χώρος εμβαδού............. τ.μ. 
Για το τρέχον έτος .............. δεν θα κάνω χρήση του κοινόχρηστου χώρου.»Η 
Υπεύθυνη Δήλωση θα κατατίθεται με αίτηση πρωτοκολλημένη προς την Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών –Τμήμα Εσόδων-Περιουσίας. 

 Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, προς αποφυγή των ανωτέρω κυρώσεων, δύναται 
από τη 1 Νοεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους να 
καταθέτουν τη σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου –Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών –Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας και κατά τη χορήγηση της 
άδειας να καταβάλουν στο ταμείο του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος χρήσης του 
κοινόχρηστου χώρου όπως αυτό καθορίζεται ετησίως με απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
 Όποιος επαγγελματίας δεν έχει προμηθευτεί τη σχετική άδεια χρήσης χώρου και 

προβαίνει στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, θα του επιβάλλονται τα ανάλογα 
τέλη και πρόστιμα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα 
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κανονισμό. «Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από τους επαγγελματίες επιτρέπεται 
μόνο μετά την χορήγηση της σχετικής άδειας. Πριν εκδοθεί η άδεια, η κοινή 
χρήση Κοινόχρηστου χώρου θεωρείται αυθαίρετη» (ΣτΕ 768/87).  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η κατάθεση αίτησης για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου δεν 
διασφαλίζει τον επιχειρηματία από την επιβολή προστίμου, εφόσον διαπιστωθεί 
από ελεγκτικό μηχανισμό η χρήση του ανωτέρω χώρου, πριν την έκδοση της 
σχετικής άδειας από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
 

 
 
Άρθρο 7ο 

 
Κατηγορίες χρήσεων κοινοχρήστων χώρων. 

1. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων.  
Σε κάθε κατάστηµα παραχωρείται χώρος που αντιστοιχεί στην πρόσοψη ή την προβολή 

του.  
Σε περίπτωση που ένας από τους δικαιούχους δεν χρησιμοποιεί τον κοινόχρηστο χώρο 

που του αναλογεί, η χρήση του χώρου αυτού µπορεί να παραχωρηθεί από τον Δήµο σε 
παρακείμενα καταστήματα, ανάλογα µε την πρόσοψη τους (άρθρο 3 του Ν. 1080/80) .  

Προ της εισόδου πολυκατοικιών ή κατοικιών, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων σε καµία περίπτωση όπως επίσης & μπροστά από την πρόσοψη άλλου 
καταστήματος, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση αυτού (άρθρο 3, Ν. 1080/80, Ειρ. Θεσσ. 
739/93, ΣτΕ 3258/92, ΝοΒ 1994 σελ.  1253). 

Οι διάδροµοι που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων & εξυπηρετούν τη 
λειτουργία των καταστημάτων, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη. 

Για τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της 
χρήσης, η οριοθέτηση των τµηµάτων αυτών καθώς επίσης & ο καθορισµός του ετήσιου 
τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζονται µε απόφαση του Δηµοτικού Συμβουλίου, µετά 
από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του Δήµου.  

Για τη διαμόρφωση του χώρου & την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων εκδίδεται από 
το Δήµο άδεια χρήσης µε ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της, έως το τέλος του έτους 
που εκδόθηκε. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται µε αίτησή του στη Δ/νση Δημοτικών 
Προσόδων πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης.  

Η σκίαση των χώρων µπορεί να γίνεται, µε την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου 
σε ύψος τουλάχιστον 3,00µ. από το έδαφος & χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, με άνοιγμα 
μέχρι  2 μέτρα και μέχρι 0,5 μέτρα από την άκρη του πεζοδρομίου ή µε ομπρέλες που θα 
καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση µε αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. Στην 
περίπτωση που για την σκίαση χρησιμοποιούνται τέντες, αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 20% 
(Απόφαση Α.Π. 52716/20-11-01 της Γεν. Δ/νσης Πολεοδομίας, Δ/νση Ο.Κ.Κ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 1663/Β/2001), της επιφάνειας του συνόλου του κοινόχρηστου χώρου-
πλατείας, θα είναι χωρίς διαφηµιστικά µηνύµατα. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών & 
χωρίς κορνίζα κινητών μη πακτωμένων υαλόφρακτων ανεμοφρακτών ύψους έως 1,60µ. 
καθώς & άλλων διακοσμητικών στοιχείων, µε διάταξη ώστε να µην καθιστούν τον 
κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο που θα εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από 
γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση 0,50μ. μέσα από το κράσπεδο. 

Δεν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο 
(υποστυλώµατα, δάπεδα, τραπεζοκαθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Η διάταξη των λειτουργικών 
στοιχείων στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται 
διάδροµοι για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών. Με τη λήξη των αδειών, εφ’ όσον δεν 
χορηγηθεί νέα άδεια & µε ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο 
χώρο όλα τα αντικείμενα. 
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 Σε περίπτωση µη συμμορφώσεως του υπόχρεου σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, τα εν 
λόγω αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα από συνεργείο του Δήμου, ο οποίος μπορεί να 
ζητήσει, προς τον σκοπό αυτό, την άμεση συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών. (Ν.4483/17-
άρθρο 55). 

 Τα αντικείμενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται 
από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα απομακρύνει & 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 & μπορεί να διατίθενται, να 
εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κώδικα 
Δήμων 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. 

 
Γενικά τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθορίζονται με την παρούσα κανονιστική, ενώ ο καθορισμός 
του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) καθορίζεται με αντίστοιχη περί τελών 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

1. .Το τέλος είναι ετήσιο ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης και ανάλογα την περιοχή 
– ζώνη – της πόλης και καταβάλλεται μετρητοίς μέχρι 500€, πάνω από 500€ θα 
δίδεται προκαταβολή 30% και το υπολειπόμενο ποσό σε ισόποσες δόσεις μέχρι 
τέλος έτους στο οικείο Δημοτικό Ταμείο, προ της παράδοσης της άδειας χρήσης 
όπου θα αναγράφεται ο αριθμός γραμματίων είσπραξης. Η εκπρόθεσμη καταβολή 
ή η μη καταβολή έστω και μιας εκ των δόσεων, συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς 
να απαιτείται άλλη διατύπωση, ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του 
κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις 
δεν επιστρέφονται. Ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του τέλους αναγράφεται 
στην άδεια.  

2. Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά την κατάληψη του χώρου, όσον και την 
τοποθέτηση σε αυτόν λειτουργικών στοιχείων επαγγελματικού εξοπλισμού, έχουν 
ισχύ μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους, που εκδόθηκαν ανεξάρτητα από τον χρόνο 
έκδοσης τους. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας πρέπει να γίνεται το τελευταίο 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Μετά την λήξη της άδειας, αν δεν υπάρξει 
ανανέωση, απομακρύνονται πάραυτα τα τραπεζοκαθίσματα και ο επαγγελματικός 
εξοπλισμός από τον κοινόχρηστο χώρο.  

3. Το τέλος καθορίζεται ετήσιο κατά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) ανάλογα με την 
περιοχή που βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος.  

4. Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 3 του άρθρου 13 του 
Β.Δ. 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. Το γεγονός 
εξάλλου ότι ο Δήμος εισπράττει το τέλος για ολόκληρο το έτος, δε σημαίνει ότι και 
η άδεια που χορηγείται πρέπει να είναι ετήσιας διάρκειας. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου προσκομίζοντας και τα εξής 
νόμιμα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου του ενδιαφερόμενου  
2.  Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έχει λάβει γνώση του παρόντος 

κανονισμού και ότι θα τον τηρεί αυστηρά.  
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3.  Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας του καταστήματος  
4.  Δηλώσεις δημοτικού φόρου που τυχόν δεν έχει υποβάλλει από την έναρξη 

λειτουργίας του καταστήματος μέχρι την ημέρα της αίτησης.  
5. Δημοτική ενημερότητα 
6. Έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ 
7. Απόδειξη ταμειακής μηχανής όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου. 
8. Σχέδιο κάτοψης σε κλίμακα 1:50 του προτεινόμενου προς κατάληψη κοινόχρηστου 

χώρου, στον οποίο θα απεικονίζονται κάθε είδους εμπόδια φυσικά η τεχνικά που 
περικλείονται στον χώρο αυτό και που θα συνεκτιμούνται για την τελική χορήγηση 
της άδειας κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου, όπως παγκάκια, φωτιστικά σώματα, 
πινακίδες σήμανσης, δένδρα κλπ. Στα σχέδια θα τοποθετούνται τα τραπεζοκαθίσματα 
υπό κλίμακα, διατηρώντας τους κανόνες της αναλογίας λειτουργίας του χώρου και θα 
είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από Μηχανικό . Τοπογραφικό διάγραμμα 
μηχανικού (εις τριπλούν) (με πινακάκι με πλήρη στοιχεία του Κ.Υ.Ε, θέμα σχεδίου, 
ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, διαστάσεις του εξοπλισμού που σχεδιάζεται και 
πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού) το οποίο θα περιλαμβάνει: 

 Αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι 
είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του 
πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και διαστάσεις του αιτούμενου χώρου 
κατάληψης.  

 Επίσης θα εμφαίνετε η υπάρχουσα όδευση τυφλών, υπάρχοντα δέντρα στον προτεινόμενο χώρο 
τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπά στοιχεία αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο 
(στύλοι ΔΕΗ, ΚΑΦΑΟ ΟΤΕ, ζαρντινιέρες ή παρτέρια του Δήμου κλπ). 

 Πρόταση χωροθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο (διαστάσεις - αρίθμηση). 
 Αναλυτικό υπολογισμό κατάληψης σε μέτρα (Ολικό Εμβαδόν = μήκος Χ πλάτος) ή  
μήκος(πρόσοψη) χ ύψος χ70%  
 Διάσταση ελεύθερου πλάτους όδευσης πεζών, που προκύπτει από την τοποθέτηση των 
τραπεζοκαθισμάτων. 

 Σχεδιασμό του περιγράμματος του χώρου τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων με έντονη 
γραμμή και να αναγράφονται οι διαστάσεις του. 

    Το σχέδιο του μηχανικού , που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος ελέγχεται  από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου . 
   Εφόσον ο ενδιαφερόμενος αιτείται την χρήση κοινοχρήστου χώρου ο οποίος βρίσκεται στην πρόσοψη 
παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας, τότε υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του 
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία διατυπώνεται η συγκατάθεση αυτού που κατέχει ή χρησιμοποιεί τα 
ακίνητα αυτά, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντα από Δημόσια Υπηρεσία 

 

  Δύο φωτογραφίες που θα περιλαμβάνουν τον προς κατάληψη αιτούμενο κοινόχρηστο χώρο, 
καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο του καταστήματος (εκατέρωθεν την πρόσοψη του 
καταστήματος – το πεζοδρόμιο – ή την πλατεία – τα δένδρα – τα φωτιστικά σώματα κλπ ). 

 Δημοτική Ενημερότητα 

Για την ετήσια ανανέωση της Άδειας Κατάληψης απαιτείται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο πριν την έναρξη 
του έτους που επιθυμεί την κατάληψη. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

 Οι διάδροµοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων & εξυπηρετούν την 
λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.  

 Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα 
παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόµο.  

 Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων φέρουν την ευθύνη για την πέραν του παραχωρουμένου 
αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από πελάτες τους & για τη διαφορετική χρήση 
του.  

  Απαγορεύεται η αποθήκευση των τραπεζοκαθισμάτων & άλλων στοιχείων εξοπλισμού 
στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.  
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2.  Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου σε Περίπτερα.  

     Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που 
καταλαμβάνει η κατασκευή του κουβουκλίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980, 
όπως εκάστοτε ισχύουν. Σύμφωνα με το Ν.4093/12 παρ. ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (περίπτερα), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ τ’. Α΄/93/14.04.2014), οι υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Από 
1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο 
που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 
1080/1980. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέντος, εφαρμόζονται οι ως άνω 
διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. 

Αίτηση χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου  υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας στο αρµόδιο 
Tμήμα της Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων του Δήµου, συνοδευομένη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , 
τα οποία είναι: 

 Απόφαση Παραχώρησης Δικαιώματος Εκμετάλλευσης Περιπτέρου. 

 Αντίγραφο Διαπιστωτικής Πράξης Εκμίσθωσης Δικαιώματος Εκμετάλλευσης 
Περιπτέρου από το αρμόδιο  Τμήμα Δανειοδοτήσεων  

 Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών από Δ.Ο.Υ. 

Η εκκαθάριση του οφειλομένου ποσού  της αδείας του επόμενου έτους γίνεται εντός του Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους, στο οποίο αφορά η κατάληψη (µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού ή με δόσεις 
στο Ταµείο του Δήµου) μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Με τη λήξη των αδειών & µε ευθύνη της 
επιχείρησης  απομακρύνονται  από τον  κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα.   

3.Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για έκθεση 
εμπορευμάτων, καθώς επίσης & ο καθορισµός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, καθορίζονται µε 
απόφαση του Δηµοτικού Συμβουλίου.  
 Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων, εκδίδεται από το Δήµο άδεια χρήσης, 
µε ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε.  
Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται µε αίτηση του στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων για την χορήγηση της 
Άδειας Κατάληψης με τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα τραπεζοκαθίσματα, εκτός από το 
Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα στην θέση του οποίου χορηγείται ειδικό έντυπο από την Υπηρεσία. 
  Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων & λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο 
κοινόχρηστο χώρο. Οι διάδροµοι που ευρίσκονται εντός του χώρου των εμπορευμάτων & εξυπηρετούν τη 
λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη. Σε περίπτωση γωνιακού 
καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόµο. 
Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων. 
  Η τοποθέτηση εμπορευμάτων εφαπτόμενη επί των προσόψεων των καταστημάτων, δεν θα υπερβαίνει το 
1,50µ. σε ύψος & τα 0,40cm σε πλάτος.  
  Η εκκαθάριση του οφειλομένου ποσού  της αδείας του επόμενου έτους γίνεται εντός του Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους, στο οποίο αφορά η κατάληψη (µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού ή με δόσεις 
στο Ταµείο του Δήµου) μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Με τη λήξη των αδειών & µε ευθύνη της 
επιχείρησης  απομακρύνονται  από τον  κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα.   
4.Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου µε οικοδοµικά υλικά.  
Εκτέλεση έργων δημόσιων & ιδιωτικών (άρθρα 47 & 48 του Ν.2696/99). 
Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται µε 
απόφαση του Δηµοτικού Συμβουλίου & ορίζεται μηνιαίο τέλος ανά τ.μ. ανεξάρτητα αν η χρήση γίνει για 
διάστημα μικρότερο του μήνα. 
   Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος µετά από αίτησή τους στη Δ/νση Δημοτικών Προσόδων του Δήµου, λαµβάνουν 
άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου, µετά & από έγκριση της ΕΛ.ΑΣ εάν πρόκειται για κατάληψη 
οδοστρώματος, ή την έγκριση της ΕΛ.ΑΣ εάν πρόκειται για κατάληψη πεζοδρομίου, πεζόδρομου ή πλατείας. 
Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα µμέτρα για την πρόληψη 
ατυχήµατος. Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει σηµανθεί κατάλληλα ώστε να είναι ορατός & τη νύκτα. Σε 
περίπτωση κατάληψης ολόκληρου του πεζοδρομίου, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο 
ή να πάρουν άλλα κατάλληλα µμέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών.  
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών σε παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους εφόσον δεν 
εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και  οχημάτων (ΥΑ 6952/16-3-2011 ΦΕΚ 420/Β΄/16-3-11).  

 Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε : 
α) Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, µε πανί, λαµαρίνα ή πλέγµα με την επίβλεψη του 
αρμόδιου μηχανικού και μηνιαίο τέλος χρήσης.  
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 Κατά την κατεδάφιση ,ανέγερση ή επισκευή οικοδομής θα περιφράσσετε υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος σε 
απόσταση 1,50 µ από την οικοδοµική γραµµή & σε ύψος 2,50 μ από την στάθµη της οδού µε ανθεκτικό & 
αδιαπέραστο υλικό για την αποφυγή κινδύνου διασποράς, διαρροή ή διαφυγής στο περιβάλλον δοµικών, 
αδρανών υλικών & αποβλήτων. Τα αναγκαία προστατευτικά µετρά π.χ είδος προστατευτικού υλικού, 
καθορίζονται από τον επιβλέποντα τις εργασίες μηχανικό και ελέγχονται από το Σώμα Επιθεωρητών 
Εργασίας. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη κάθε είδους υλικών έξω από το περίφραγμα αυτό. Όλες οι 
πραγματοποιούμενες εργασίες πρέπει να εκτελούνται µετά την λήψη νόµιµης άδειας από τον Δήµο για 
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου η οποία θα πρέπει να υπάρχει στον χώρο του εργοταξίου µμαζί µε αντίγραφο 
της θεωρημένης οικοδομικής άδειας & της προβλεπόμενης από τον νόµο πινακίδα µε τον αριθµό της άδειας 
& την ημερομηνία της έκδοσης της.  

 

β) Άδεια τοποθέτησης ικριώματος, µε μηνιαίο τέλος χρήσης. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει τη σχετική 
έγκριση ή άδεια της Υπηρεσία Δόμησης & υποχρεώνεται (σε κάθε περίπτωση τηρώντας τις Πρότυπες Τεχνικές 
Προδιαγραφές Εργασιών, τους κανονισμούς & τις διατάξεις ασφαλείας):  

 Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασμα ή στοά µε σκάφη (όταν γίνεται χρήση 
ολόκληρου πεζοδρομίου), για την προστασία των διερχόμενων πεζών από πιθανή πτώση 
αντικειμένων.  

 Να τοποθετήσει το ικρίωµα (σκαλωσιά) µε ασφαλή έδραση  
& στήριξη στην οικοδομή.  

 Να κατασκευάσει το ικρίωµα (σκαλωσιά) µε προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ κ.τ.λ.) για 
την προστασία των διερχόμενων πεζών από πτώση υλικών.  

 Να τοποθετήσει σήµανση που να προειδοποιεί έγκαιρα τους πεζούς για την κατάληψη του 
πεζοδρομίου. 

 Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης µε ερυθρό & λευκό χρώμα.  
 Να τοποθετήσει εμπόδια µε φώτα & αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν σε όλο το 

24ωρο & ιδίως υπό συνθήκες νύχτας.  
 

γ) Άδεια λοιπών περιπτώσεων, που αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την εκτέλεση διαφόρων 
τεχνικών εργασιών-ιδιωτικών έργων με μηνιαίο τέλος κατά τετραγωνικό µέτρο.  
Οικονοµικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο & ο κάτοχος της άδειας χρήσης. 
Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου χώρου αποκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο των 
εργασιών.  
 Αιτήσεις χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών 
υποβάλλονται στο αρµόδιο γραφείο της Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά νοµίµως  επικυρωμένα, τα οποία είναι:  

• Α. Έγκριση ή άδεια του Τμήματος Δόμησης µε την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή 
ισχύει. 

• Β. Σύμφωνη  γνώμη της Ελληνικής Αστυνομίας. 
• Γ. Ενημερότητα  από το Ταµείο του Δήµου, περί µη οφειλής άλλων τελών, φόρων, 

προστίμων , εισφορών ή άλλων ποσών  .  
• Δ. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση της ιδιοκτησίας, το 

πλάτος της  πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού, 
ο αστικός εξοπλισμός & η φύτευση καθώς & η θέση & οι διαστάσεις του αιτούμενου 
χώρου κατάληψης.  

Η εξόφληση της άδειας γίνεται στο Δηµοτικό  Ταµείο, µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταµείο 
του Δήµου.  
5. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου.  
Οι προσωρινές άδειες κατάληψης μικρής διάρκειας έως 48 ώρες  του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία 
εργοταξίου θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε 
ηµέρες νωρίτερα από την εγκατάσταση του εργοταξίου.   
Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την 
λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος Μηχανικού & του Τεχνικού Ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος & ο 
σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, καθώς & κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της 
αδείας.  

Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το µήνα, ενώ µετά από αιτιολογημένη αίτηση & την 
καταβολή του αντίστοιχου τέλους θα είναι δυνατή η παράταση. 
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Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου 
χορηγούνται µε την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, των κανονισµών Υγιεινής & 
Ασφάλειας των εργαζομένων σ’ αυτά, καθώς & των κανονισµών που διέπουν την χρήση του 
κοινόχρηστου χώρου.  
Στην αίτηση του ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τα μέτρα σηματοδότησης που θα λάβει για την 
προστασία πεζών & οχημάτων & την αποτροπή ατυχημάτων καθώς & τις προτεινόμενες εναλλακτικές 
κινήσεις πεζών.  
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να µη δημιουργείται όχληση στα 
καταστήματα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς & 
να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.   
Οι ιδιοκτήτες µμεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των 
οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίµου σκυροδέματος, φορτηγά µμεταφοράς μηχανήματα έργων 
κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας.  
Ο Δήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των 
παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (θεοµηνίας).  
6. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για την διεξαγωγή 
Υπαίθριου Πλανόδιου &  Στάσιμου Εμπορίου. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 1-25 & 40-50 του Ν. 4497/17 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας & άλλες διατάξεις» 
 Υπαίθριο Στάσιμο εμπόριο είναι η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν 
μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο. 
Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται από το 
αρμόδιο κατά τόπο Δημοτικό Συμβούλιο.  
Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών & λαϊκών 
αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων. 
Υπαίθριο Πλανόδιο εμπόριο είναι η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που 
μετακινείται με ή χωρίς χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος ή 
οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου. 
 7.  Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση ψυχαγωγικών 
παιχνιδιών.  
Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα Παρκ), 
θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρμόδια Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3377/2005 
& τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν.3769/2009.  
Οι θέσεις που θα παραχωρούνται στους ενδιαφερόμενους, καθώς και οι διαστάσεις τους, θα καθορίζονται 
σε κάθε περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  
    8. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για εκτέλεση εργασιών 
(εκσκαφές και τοµές οδοστρώματος) & κατάληψη υπογείων κοινοχρήστων χώρων, από 
ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο κλπ.)  

Σε κάθε περίπτωση, για την εκτέλεση εργασιών (εκσκαφών, τοµών  οδοστρώματος κλπ.) από ιδιώτη ή 
Υπηρεσία κοινής ωφέλειας, απαιτείται άδεια & άδεια διέλευσης βαρέων οχημάτων από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή ανάλογου προς τις εργασίες ποσού.  
Η άδεια θα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς τις τεχνικές υπηρεσίες & θα 
θεωρείται πριν την έναρξη των εργασιών από την αρµόδια Αστυνομική Αρχή.  
Θα πρέπει οι εργασίες να γίνουν σύµφωνα µε τα οριζόμενα στη Εγκύκλιο 47/22-12-08 του Υπουργείου 
Εσωτερικών καθώς και µε την κειµένη Νοµοθεσία & θα υποβάλλεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, 
µε ταυτόχρονη περιγραφή του είδους τους & των προδιαγραφών τους οι οποίες & θα τελούν υπό τον 
συνεχή έλεγχο της Τ.Υ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα 
μέτρα  προστασίας & να γίνεται πλήρης & έντεχνη αποκατάσταση των επεµβάσεων στην αρχική τους 
µορφή εντός (10) ηµερών από το περάς των εργασιών σε κάθε τµήµα.  
Μετά το πέρας των εργασιών, οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα προβούν σε έλεγχο για τη διαπίστωση της 
έντεχνης αποκατάστασης όλων των τοµών.  
Σε περίπτωση που η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει ότι το αποτέλεσµα της αποκατάστασης δεν είναι 
ικανοποιητικό, είναι δυνατόν µετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας να υποχρεωθεί ο εργολάβος να 
ανακατασκευάσει όλο το τµήµα του οδοστρώματος.  
Για την πρόληψη ατυχημάτων οι υπεύθυνοι του έργου θα πρέπει να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα.  
 

Άρθρο 8ο  
Καθορισµός Κοινοχρήστων Χώρων. 

Τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, 
καθορίζονται ως εξής : 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ  
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A. ΠΛΑΤΕΙΕΣ 

 Πλατεία Αγ. Ιωάννη 
 Πλατεία Σπεντζάρη 

B. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 
 Οδός Α. Παπανδρέου 

Μόνο στα σημεία που εξασφαλίζεται ελάχιστο πλάτος 1,50μ (του κρασπέδου μη 
συνυπολογιζομένου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο που θα αποτελεί 
ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών και εξασφαλίζει την συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη 
κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών.  
(ΦΕΚ Β-2621/31/12/2009) 

 Οδός Μελ. Μερκούρη 
Μόνο στα σημεία που εξασφαλίζεται ελάχιστο πλάτος 1,50μ (του κρασπέδου μη 
συνυπολογιζομένου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο που θα αποτελεί 
ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών και εξασφαλίζει την συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη 
κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών.  
(ΦΕΚ Β-2621/31/12/2009) 

 Οδός Λουτρών – Κυλλήνης 

 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 
 

A. ΠΛΑΤΕΙΕΣ 
 Πλατεία Ελευθερίας 
 Πλατεία Ηρώων 
 Πλατεία Πεπελάση  
 Πλατεία Κουρβισιάνειου 

 
B. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 

 Οδός Γεωρ. Σισίνη 
Μόνο στα σημεία που εξασφαλίζεται ελάχιστο πλάτος 1,50μ (του κρασπέδου μη 
συνυπολογιζομένου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο που θα αποτελεί 
ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών και εξασφαλίζει την συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη 
κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών.  
(ΦΕΚ Β-2621/31/12/2009) 

 Οδός Γιαννακοπούλου 
Μόνο στα σημεία που εξασφαλίζεται ελάχιστο πλάτος 1,50μ (του κρασπέδου μη 
συνυπολογιζομένου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο που θα αποτελεί 
ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών και εξασφαλίζει την συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη 
κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών.  
(ΦΕΚ Β-2621/31/12/2009) 
 

 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΤΡΑΓΑΝΟΥ 

 Πλατεία Αναψυκτηρίου  
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 
 Πλατεία Αγίου  Γεωργίου 

 
 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΓ ΜΑΥΡΑΣ 

 Πλατεία Κ. Αγ. Μαύρας 
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΔΗΜΗΤΡΑΣ 
 Πλατεία Κοινότητας Δήμητρας 

 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΟΙΒΟΥ 

 Πλατεία Κοινότητας Κόροιβου 
 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 

 Κεντρική Πλατεία Κοινότητας Λευκοχωρίου 
 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΠΑΚΙΟΥ 

 Πλατεία Κοινότητας Ρουπακίου 
 Πεζοδρόμιο Αρχαίας Ήλιδος (δυτικά της Επαρχ. Οδού Αμαλίας-Ανδραβίδας και σε ακτίνα 

75μ επί της Κοροιβου) 
 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΧΟΥ 

 Πλατεία Κοινότητας Μάχου (πλησίον Καφενείου) 
 Πλατεία με κεντρικό δέντρο 

 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 
 Πλατεία Κοινότητας Παλαιοχωρίου  

 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΑΚΑΥΤΙΟΥ 

 Πλατεία Κοινότητας Καρδιακαυτίου 
 
Δ.Κ. ΛΥΓΙΑΣ 

 Πλατεία Αρκουδίου 
 Πλατεία Λυγιάς 
 Πλατεία Γλύφας 

Ειδικότερα 
A. Πλατείες  

Σε όλες τις πλατείες θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για τα καταστήματα που προβάλλονται στην 
πλατεία ο οποίος θα είναι ανάλογος του 70% του αντιστοιχούντος στην προβολή χώρου. Το υπόλοιπο 
30% θα διατίθεται από τον Δήμαρχο στα καταστήματα εφ’όσον δεν παρακωλύεται η ελεύθερη χρήση του 
χώρου. Η κάθε επιχείρηση µπορεί να καταλαμβάνει ανάλογα µε την πρόσοψή της & µετά από απόφαση 
της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. & του Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογο εμβαδό επί της πλατείας. Αν δεν επαρκεί ο χώρος 
της πλατείας για όλες τις επιχειρήσεις, τότε αυτός θα μοιράζεται αναλογικά στις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις.  
       Δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους πράσινου που 
υπάρχουν στην πλατεία.  
       Οι παραχωρούμενοι χώροι θα οριοθετούνται από  τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Εσόδων της 
Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων. 
 
B. Πεζόδρομοι  

Α) Σε πεζόδρομους που υπάρχουν καταστήματα  υγειονομικού ενδιαφέροντος & στις δύο πλευρές του δρόµου 
& το πλάτος τους δεν υπερβαίνει τα 6 µ. θα παραχωρείται χώρος προς χρήση ίσος µε το 1/4 του πλάτους του 
δρόµου για κάθε πλευρά αυτού, ενώ σε πεζόδρομους που το πλάτος τους υπερβαίνει τα 6µ. θα παραχωρείται 
χώρος προ χρήση πλάτους 3µ. σε κάθε πλευρά του δρόµου & εφαπτόμενους του καταστήματος σε κάθε 
περίπτωση.  
Β) Σε πεζόδρομους που υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη µία πλευρά του δρόµου & 
το πλάτος τους δεν υπερβαίνει τα 6 µ. (≤6µ.) θα παραχωρείται χώρος προς χρήση ίσος µε το 1/3 του πλάτους 
του δρόµου στην µία πλευρά αυτού (όχι µμεγαλύτερες των 2 µ.), ενώ σε πεζόδρομους που το πλάτος τους 
υπερβαίνει τα 6µ. θα παραχωρείται χώρος προ χρήση πλάτους ίσον µε το 1/3 του πλάτους του δρόµου & όχι 
µμεγαλύτερο των 3µ. στην µία πλευρά του δρόµου & εφαπτόμενους του καταστήματος.  
Γ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΩΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3,00 μ. 
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       Γ.    Πεζοδρόμια  

Στα πεζοδρόμια των οδών παραχωρείται χώρος προς χρήση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
αναλογικά με την πρόσοψή τους ( μήκος παραχωρούμενου χώρου αφαιρούμενης της εισόδου επί 
εγκεκριμένο πλάτος χώρου  βάσει των κατατεθειμένων σχεδίων). 

Δ. Υπέδαφος 

Παραχωρείται το υπέδαφος κοινοχρήστων χώρων για την εξυπηρέτηση των  Υπηρεσιών  Κοινής Ωφελείας & 
των ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς (Ηλεκτροφωτισμού, Τηλεπικοινωνιών, Φυσικό 
Αέριο Ύδρευσης, Αποχέτευσης  κλπ.) 
 
Άρθρο 9ο  

    Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιµα.  
Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήµου, καθώς & η 
χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το 
είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας. 
  Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου εκτός από το αναλογούν τέλος & 

ισόποσο πρόστιμο µε απόφαση Δηµάρχου & σύµφωνα & µε τις διατάξεις του Ν. 4483/2017. 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 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση. 

Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά & σκιάδια που τοποθετούνται χωρία άδεια σε χώρους 

παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή – 

κατάληψη κοινοχρήστου χώρου. 

 

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης από τη ∆/νση της Υπηρεσίας Δόμησης ή την ΕΛ.ΑΣ. ή την Δημοτική 
Αστυνομία θα επιβάλλονται πρόστιµα στους παραβάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 4, σε 
συνδυασµό µε όσα προβλέπονται στο Π.∆. 6/21.8.1998 (Φ.Ε.Κ. 195 τ. Α’), τα οποία θα συνεχίζουν να 
επιβάλλονται κάθε χρόνο, εφ’ όσον διαρκεί η παραµονή της όποιας αυθαιρεσίας.  
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο Δήμος αδυνατεί να απομακρύνει τα αυθαίρετα αντικείμενα –κατασκευές οι 
παραβάτες θα απομακρύνονται επιπλέον και με τις δαπάνες εξωτερικού συνεργείου αποξίλωσης. 

 
Άρθρο 10ο  
     Μη παραχώρηση κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου. 
Α. Δεν παραχωρείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στις κάτωθι περιπτώσεις:  
α) Στα πεζοδρόμια στα οποία δεν παραµένει ελεύθερος ικανός χώρος (ελάχιστο 1,5 μέτρα) (του κρασπέδου μη 
συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο για την ασφαλή διέλευση πεζών 
και κυρίως αµαξιδίων ΑΜΕΑ κ.λ.π.   
 
β) Στις νησίδες των οδών.  
γ) Σε πεζοδρόμια πλάτους κάτω των 2,00 µέτρων.  
Β. Δεν παραχωρείται επίσης κοινόχρηστος χώρος στα καταστήματα εµπορίας & ενοικιάσεως αυτοκινήτων, 
µμοτοποδηλάτων, εξοπλισμού βαρέως τύπου, συναρμολόγησης και βαφής επίπλων, συνεργεία κλπ.  
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εάν διαπιστωθούν παραβάσεις, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 55 του  
Ν.4483/17, σύµφωνα µε τις οποίες επιβάλλεται πρόστιµο σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση 
κοινόχρηστου χώρου, του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του 
μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε µε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 
τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.  
 Εκεί όπου επιτρέπεται η χρήση, θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος ως εξής:  
α) Παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για την τοποθέτηση εμπορευμάτων, πλάτους µέχρι 0,40cm µε µήκος 
την πρόσοψη του καταστήματος αφαιρούμενης της εισόδου.  
β) Παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ικανός για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών.   
γ) Στα πάρκα και στις πλατείες αποφασίζει κατά περίπτωση το Δηµοτικό Συμβούλιο για την τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων & λοιπών σκιαδιών ή άλλων λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων.  

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 
Άρθρο 11ο 

 Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων & παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου. 
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     1. Στα πεζοδρόμια όπου ήδη υφίστανται περίπτερα τοποθετημένα πριν την ψήφιση του παρόντος 
Κανονισµού, θα εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος > 0,90εκ. για την κίνηση των πεζών, σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο τοποθέτησής τους. 
      Για τα περίπτερα που τοποθετούνται ή µμετακινούνται από το ∆ήµο µας, µετά τη μεταβίβαση της 
αρμοδιότητας στο ∆ήµο (άρθρο 94 του Ν. 3852/2010), απαιτείται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών που 
χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, µε 
απαραίτητο πλάτος 1,50µ. και ύψος 2,20µ. (ΦΕΚ 2621/Β΄/31.12.2009). 
     2. Η τοποθέτηση του περιπτέρου στον κοινόχρηστο χώρο θα γίνεται πάντα σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους. 
     3. ∆ε θα εμποδίζεται η ανάδειξη ή η προβολή µνηµείων και σηµείων της πόλης µε εξαιρετική σηµασία & 
δεν επιτρέπεται η χρήση ή κατάληψη κοινόχρηστων χώρων µε πράσινο. 
     4. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος, επιπλέον του καταλαμβανόμενου από το 
κουβούκλιο χώρου, ο οποίος προορίζεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών, 
καθώς & για σταντ πώλησης εντύπων. Ο χώρος αυτός θα είναι συνεχόμενος της έκτασης που καταλαμβάνει 
το σώµα του περιπτέρου (κουβούκλιο). Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα και 
χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου, λογίζονται ως χρήση & κατάληψη 
κοινόχρηστου χώρου.  
    5. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο πέριξ του 
περιπτέρου. Απαγορεύεται η χρήση τελάρων ή συναφών αντικειμένων (καθισμάτων- ζαρντινιέρων) για την 
τοποθέτηση εφημερίδων & περιοδικών, καθώς επίσης & η απευθείας τοποθέτηση ειδών επί του δαπέδου του 
πεζοδρομίου. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι 
τέτοια ώστε να µη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών. Η συνολική παρέµβαση θα τυγχάνει, 
προ της έκδοσης της αδείας, της έγκρισης των Υπηρεσιών του ∆ήµου, κατόπιν υποβολής σχεδίων όπου θα 
εµφαίνεται ο υπό κατάληψη χώρος µε τα λειτουργικά του στοιχεία. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των 
λειτουργικών στοιχείων (κουβούκλιο & περιβάλλων χώρος) προϋποθέτει την έγκριση των Υπηρεσιών & την 
ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 
          6. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφηµιστικών στοιχείων & 
τηλεοράσεων στον κοινόχρηστο χώρο. Εξαίρεση αποτελούν οι διαφηµίσεις που προβλέπονται βάσει της 
Κ.Υ.Α. 52138/2003 (Ν. 2946/2001 «Περί υπαίθριας Διαφήμισης»), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 
18801/2006 & ισχύει μέχρι σήμερα.  
     7. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεμοφρακτών (νάιλον) µόνο κατά τις ηµέρες που επικρατούν 
ακραίες καιρικές συνθήκες, για την προστασία των εμπορευμάτων & του συνόλου του περιπτέρου, & εφόσον 
δε παρεμποδίζεται η ελεύθερη διάβαση πεζών, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 
     8. Όλες οι κατασκευές πρέπει να είναι λυόμενες, ενώ απαγορεύεται ρητά η κατασκευή από σκυρόδεμα 
και οπτοπλινθοδομή, μη εξαιρούμενης της τυχόν κατασκευής βάσης. 
     9. Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του περιπτέρου. 
Άρθρο 12ο 

 Διαστάσεις κουβουκλίου περιπτέρου - Μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου. 
    Οι διαστάσεις του κουβουκλίου των περιπτέρων, όπως επίσης & του μέγιστου ορίου παραχώρησης 
κοινόχρηστου χώρου καθορίζονται ως εξής, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα παρακωλύεται η οµαλή διέλευση 
πεζών & ότι θα παραμένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1, 50μ. : 
1α. Για περίπτερα που είναι τοποθετημένα σε πλατείες, ο συνολικός χώρος κατάληψης του 
περιπτέρου μπορεί να είναι μέχρι δώδεκα (12) τ.μ., συμπεριλαμβανομένου του κουβουκλίου το 
οποίο δεν θα ξεπερνά τα έξι (6) τ.μ., μη συμπεριλαμβανομένων των ερµαρίων εναπόθεσης ειδών & 
κατακόρυφων στοιχείων ασφάλισης (π.χ. ρολών). Σε περίπτωση που κάποια διάσταση μεταβάλλεται από 
την βάση έως την κορυφή του περιπτέρου, αυτή μετράται στο ύψος στο οποίο λαµβάνει τη μέγιστη τιµή 
της. 
1β. Για όλα τα υπόλοιπα περίπτερα που είναι τοποθετημένα μπροστά από προσόψεις καταστημάτων ή 
γενικότερα εμποδίζουν, με τη διάταξη των λειτουργικών τους στοιχείων επί του παραχωρούμενου 
κοινοχρήστου χώρου, τη θέα προς τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους & καταστήματα ο  
συνολικός χώρος κατάληψης του περιπτέρου μπορεί να είναι μέχρι  δέκα (10) τ.μ., 
συμπεριλαμβανομένου του κουβουκλίου το οποίο δεν θα ξεπερνά τα πέντε (5) τ.μ., μη 
συμπεριλαμβανομένων των ερµαρίων εναπόθεσης ειδών & κατακόρυφων στοιχείων ασφάλισης (π.χ. 
ρολών). Σε περίπτωση που κάποια διάσταση μεταβάλλεται από την βάση έως την κορυφή του περιπτέρου, 
αυτή μετράται στο ύψος στο οποίο λαµβάνει τη μέγιστη τιµή της. 
2. Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου, μετρούμενο σε κάθε θέση των πλευρών έδρασής του από την τελική 
επιφάνεια του πεζοδρομίου µέχρι την κορυφή, δύναται να φθάνει µέχρι τα 3,00μ, συμπεριλαμβανομένης της 
στέγης, τέντας ή οποιασδήποτε άλλης κατασκευής & συμπεριλαμβανομένων τυχόν τοποθετούμενων 
αντικειμένων (π.χ συσκευές κλιματισμού). Σε κάθε περίπτωση, η επιτρεπόμενη κατάληψη κοινόχρηστου 
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χώρου θα πρέπει να εκτείνεται εντός του κινητού προστεγάσματος (τέντας) του περιπτέρου & να μην 
προεξέχει αυτού. 
3.  Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) προκειμένου να προστατεύονται τα 
ευπαθή προϊόντα & ο περιβάλλων χώρος, η προβολή της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα μέτρα 

κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Το ελεύθερο ύψος διέλευσης κάτω από αυτή θα πρέπει να είναι κατ’ 
ελάχιστο 2,20 µ. για ασφαλή διέλευση πεζών & ΑΜΕΑ. 

4. Διαφήμιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών διαφηµίσεων, εντός του συνολικού όγκου του 
περιπτέρου,  σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 52138/2003 (Ν. 2946/2001 «Περί υπαίθριας 
Διαφήμισης»), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 18801/2006 & ισχύει μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, 
επιτρέπεται:  
α) η τοποθέτηση πινακίδων, φωτεινών ή μη, σε πλαίσιο  ύψους 0,40 μ. από τη βάση της στέγης του 
περιπτέρου. Το πλαίσιο αυτό δεν δύναται να προεξέχει πέραν των επιτρεπομένων διαστάσεων της βάσης του 
περιπτέρου & 
β) επί των κινητών προστεγασμάτων (τεντών) των περιπτέρων, χρώματος μπεζ ή λευκού, η εκτύπωση 
διαφημιστικού μηνύματος, μεγίστης νοητής διάστασης 0,75 μ. (κατακόρυφη διάσταση) επί 1,8 μ. (οριζόντια 
διάσταση), το οποίο πρέπει να είναι ιδίου περιεχομένου ή σε απόλυτη συνάφεια με αυτό που προβάλλεται 
στο πλαίσιο της α΄ εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η διαφήμιση επί του προστεγάσματος επιτρέπεται να 
είναι φωτιζόμενη & να προβάλλεται επί των τεσσάρων πλευρών αυτού.  

       5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου κουβουκλίου περιπτέρου & άδειας 

κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από τον Δήµο, είναι η µη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, 
βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ∆ήµο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας & του 
διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία (άρθρο 285 Ν. 3463/2006). 
     Τα ανωτέρω ισχύουν υποχρεωτικά για όλα τα αδειοδοτούµενα περίπτερα εντός της διοικητικής 
περιφέρειας του ∆ήµου Πηνειού. Κατά τα λοιπά, ο έλεγχος των υφιστάμενων περιπτέρων διενεργείται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο τοποθέτησης και λειτουργίας  τους. 
 
Άρθρο 13ο 

Δήλωση περί μη μεταβολής προϋποθέσεων χορήγησης-Αναγγελία θανάτου. 
      1. Όλοι οι δικαιούχοι αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, καθώς & οι διάδοχοι αυτών, υποχρεούνται να 
υποβάλουν στις αρχές κάθε έτους στο Δήμο υπεύθυνη δήλωση για το αμετάβλητο των προϋποθέσεων με τις 
οποίες χορηγήθηκε ή μεταβιβάσθηκε σε αυτούς η άδεια.  
      2. Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου, οι κληρονόμοι αυτού, καθώς & 
ο μισθωτής της αδείας, υποχρεούνται να αναγγείλουν το θάνατο στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου εντός 
προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία του θανάτου & να δηλώσουν εάν συντρέχει περίπτωση 
κληρονομικής διαδοχής στο δικαίωμα.  
 
Άρθρο 14ο  
                               Τήρηση &  εφαρμογή 
       Ο έλεγχος για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, όσον αφορά στην χρήση των παραχωρούμενων 
κοινοχρήστων χώρων, την εγκατάσταση & λειτουργία των περιπτέρων & την τήρηση των κανόνων από τους 
υπευθύνους  γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα,  με την επιβολή των εκ του νόμου προβλεπομένων 
προστίμων για κάθε παράβαση.   
      Για την τήρηση και εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, αρμόδιοι είναι το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα 
& οι αρμόδιες Διευθύνσεις με τα αντίστοιχα τμήματα.  
Άρθρο 15ο  

                     Μεταβατικές διατάξεις. 
     1. Τα καταστήματα και τα περίπτερα που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Κανονισμού υπόκεινται γενικά στους όρους του, οι δε φορείς εκμετάλλευσής τους οφείλουν να 
εναρμονισθούν με τις προδιαγραφές & τους κανόνες του παρόντος εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών. 
    2. Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα  Κανονισµό, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
    3. Οποιαδήποτε σχετική παλαιότερη απόφαση Δηµοτικού Συμβουλίου παύει να ισχύει. 
    4. Προβλέπεται μετά από αρχιτεκτονική μελέτη και άδεια των αρμόδιων   Υπηρεσιών του Δήμου, η 
κατασκευή μόνιμων , ενιαίας αισθητικής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ,προς χρήση  των 
επαγγελματιών, εγκαταστάσεων σε πλατείες του Δήμου μας 

Άρθρο 16ο 

 
      Η ισχύς της παρούσας Κανονιστικής Πράξης αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής της 
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηλείας. 
     Ο ανωτέρω Κανονισμός να δημοσιευθεί μία(1) φορά σε τοπική εφημερίδα. 
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     Οποιαδήποτε επόμενη ειδική κανονιστική πράξη που αφορά στη ρύθμιση κανόνων σε 
συγκεκριμένη περιοχή δεν επηρεάζει την ισχύ της παρούσας, ως προς τις γενικές της 
διατάξεις. ‘’ 
 

Β) Η παρούσα να δημοσιευθεί εντός πέντε ημερών από τη λήψη της με τοιχοκόλληση στους πίνακες 

ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων Γαστούνης, Βαρθολομιού και Τραγανού. Η 

τοιχοκόλληση να βεβαιωθεί με τη σύνταξη αποδεικτικού ενώπιον δύο μαρτύρων. Επιπλέον, 

περίληψη της να  δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, αν εκδίδεται, 

άλλως σε εφημερίδα που εκδίδεται στην ευρύτερη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή περιφέρεια και 

περιλαμβάνει τα κύρια και ουσιώδη στοιχεία της κανονιστικής πράξης. (ΥΠΕΣ αριθ. 49/62650/23-

11-2006, άρθρο 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958 ΦΕΚ (Α'171) όπως τροποποιήθηκε με τα 

διαλαμβανόμενα στο στοιχ. β) της παρ. 1 του άρθρου 8, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα της παρ. 2 του 

άρθρου 25 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α' 131) 

 

.  

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, 

όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ι» 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  225/2020 

……………………………………… 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη 
                     Θεόδωρος Θεοδωρακόπουλος 

(υπογραφή)                                                                      (υπογραφές) 
Ακριβές Απόσπασμα 

Γαστούνη 28 Δεκεμβρίου    2020 
Ο Δήμαρχος Πηνειού 
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