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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Bούλα,  13-12-2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Aρ. Πρωτ.:  50508 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 
Αρ. Πράξης         :   11  
Αρ. Απόφασης   : 32 
 
Στη Βούλα την 13 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα 
συνήλθε σε Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 50158/9-12-2016 πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα 
με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010. 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Επιτροπής  
Ποιότητας Ζωής ήταν: 
  
ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  
2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ                                     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Απών 
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                              Απών 
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
6. ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απούσα 
7. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
8. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                    Απών 
9. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 
    
1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ                          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ* ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
4. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΡΟΣΟΣ           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
 
*Την κα Ωσάννα Κάραγιαν αναπληρώνει νόμιμα  ο κ.Διονύσιος Γεωργουλόπουλος 
 
Αφού υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία των  μελών της επιτροπής όπως το άρθρο 75 του  Ν. 
3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης και η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 
Θέμα 1ο: «Λήψη απόφασης περί  Σχεδίου Κανονιστικής Απλής Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων 
του Δήμου (σχετ. η 4/2016 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η σχετ. η 48/2016 
Απόφαση ΔΕ Βάρης, η 47/2016 Απόφαση ΔΕ Βούλας, η 54/2016 Απόφαση ΔΕ Βουλ/νης και η 
υπ΄αρ.πρωτ.45173/7-11-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών) 
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Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη αυτής τα εξής: 
 
1. Την υπ΄αρ.48/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης   
2. Την υπ΄αρ.47/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας  
4. Την υπ΄αρ.54/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης  
5. Την υπ΄αρ. 4/2016 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της και 
αφού έλαβε υπόψη της: 
 
Α)   Την προφορική εισήγηση του Προέδρου - Δημάρχου 
Β)  Το υπ΄ αρ. πρωτ. 45173/7-11-2016 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου 
Γ) Τις προτάσεις των μελών όπως αυτές καταγράφονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά 
Δ) Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 
 
                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
   
Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Κανονιστικής Απλής Χρήσης 
Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης το οποίο επισυνάπτεται και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, ως κατωτέρω: 
 
 

 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
«Άρθρο 1ο: Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού 
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για την απλή χρήση 
των κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και 
εκμεταλλευτές αυτών. 
• Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση ή περιαστικό πράσινο και γενικά οι 
προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 
του Δήμου ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. 
• Οδοί είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις, που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας οχημάτων και 
προσδιορίζονται από ρυμοτομική σε ρυμοτομική γραμμή συμπεριλαμβάνοντας και τα  πεζοδρόμια. 
• Πεζόδρομοι είναι οι δρόμοι που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών. 
 
Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι: 
• Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των 
Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ). 
• Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. 
• Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. 
 

Άρθρο 2ο :Νομικό Πλαίσιο 
Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση τίθεται και προς συμπλήρωση των λοιπών κανονιστικών πράξεων του 

Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης που αφορούν την χρήση κοινοχρήστου χώρου,  χωρίς να καταργεί 

ή να τροποποιεί ήδη υφιστάμενες διοικητικές πράξεις ακόμη και αυτές που ίσχυαν πριν από την εφαρμογή 
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του ν. 3859/2010 όπως ισχύει. Για την εφαρμογή της έλαβε υπόψη της και βασίσθηκε στις κάτωθι διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας: 

 Του άρθρου 79 του  ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (Α΄114) όπως ισχύει.  

 Του ν. 1080/1980 (Α΄246) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 

τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων 

τινών συναφών διατάξεων» όπως ισχύει 

 Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989) Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες 

διατάξεις.- (Α' 2). 

 Του ν. 4067/2012 (Α΄79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», όπως ισχύει.  

 Του ν. 2696/1999 (Α΄57) «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει.  

 Του Β.Δ. 24-9/20-10-1958  (Α΄171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείμενων νόμου των 

ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

 Των άρθρων 292 παρ. 1 και 458 του π.δ 283/1995 (Α΄137) «Ποινικός Κώδικας» 

 Του άρθρου 28 του ν. 2831/2000 (Α΄140) «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1677/1985 Γενικός 

Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις».  

 Της υπ’ αρ. 52907/2002 (Β΄2621/2009) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ατόμων με 

αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους κυκλοφορίας πεζών».    

 
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και αποτελεί Κανονιστική Διοικητική Πράξη που έχει 
ισχύ ουσιαστικού Νόμου και πάντα με την επιφύλαξη της ισχύς των λοιπών κανονισμών του Δήμου για την 
χρήση του Κοινόχρηστου χώρου. 
 
Άρθρο 3ο : Αρμοδιότητες  
Για την εφαρμογή του παρόντος, ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες: 
1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών χορηγεί σύμφωνα με τον νόμο όλες τις άδειες, εντός 15 ημερών 
από τη συμπλήρωση του φακέλου, ο οποίος θα περιέχει και τις τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις ή και 
σύμφωνες γνώμες που προβλέπονται κατά περίπτωση στον παρόντα κανονισμό. 2. Η Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις  που απαιτούνται στον παρόντα κανονισμό, για τις καταλήψεις-
κατασκευές που θα πραγματοποιούνται στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους. 
3. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος παρέχει σύμφωνη γνώμη για την ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων με 
φύτευση. 
4. Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ), η Δημοτική Αστυνομία και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ελέγχουν 
την ορθή τήρηση και εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
 
Άρθρο 4ο : Γενικές Αρχές 
1. Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους 1,50 μ. 
Τουλάχιστον. 
2. Να μην εμποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της πόλης. 
3. Στους χώρους που έχουν παραχωρηθεί δεν επιτρέπεται να εκτελούνται εργασίες διαφορετικές από 
εκείνες για τις οποίες έχει γίνει η παραχώρηση του χώρου. 
4. Ο προς κατάληψη κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται με κίτρινη γραμμή σε συνεργασία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου και της Δημοτικής Αστυνομίας. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του αυτού 
θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο εκάστοτε που χρησιμοποιεί το χώρο..  
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5. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού 
εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο. 
6. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, επιτρέπεται η τοποθέτηση στοιχείων εξοπλισμού που 
αποτελούνται μόνο από γήινα υλικά, όπως πηλός, ξύλο, γυαλί κ.λπ. 
7. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου χωρίς κατακόρυφα 
στηρίγματα, είτε με ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρουμένου 
κοινόχρηστου χώρου, είτε με ειδικές κατασκευές, μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσιας του Δήμου, σε 
ύψος τουλάχιστον 2,50 μ. από το έδαφος. Σε καμία τέντα, ομπρέλα ή στέγαστρο δεν επιτρέπονται 
διαφημίσεις.  
8. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, 
δάπεδα, ζαρντινιέρες κ.λπ.). Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρουμένου 
κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των 
πολιτών. Η συνολική παρέμβαση, όπου αυτή απαιτείται, θα τυγχάνει πριν από την έκδοση της άδειας, της 
έγκρισης των υπηρεσιών του Δήμου κατόπιν υποβολής μαζί με την άδεια των αναγκαίων προς τούτο 
σχεδίων. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των 
υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας. 
9. Στους κοινόχρηστους χώρους, που δεν έχουν παραχωρηθεί δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση. 
10. Η καθαριότητα των πεζοδρομίων, έμπροσθεν του καταστήματος και των παραχωρούμενων 
κοινόχρηστων χώρων είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήματος. 
11. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, συσκευών προβολής, τηλεοράσεων και 
διαφημιστικών στοιχείων, σε κοινόχρηστο χώρο, χωρίς σχετική άδεια του Δήμου. 
12. Τα Τέλη για την χρήση – κατάληψη κοινόχρηστου χώρου καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
13. Η άδεια χορηγείται μετά από την καταβολή των σχετικών τελών και εφόσον ο αιτών δεν έχει 
οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τον Δήμο. 
14. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των 
παραπάνω όρων και προϋποθέσεων, λόγω έκτακτης ανάγκης ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
15. Οποιαδήποτε χρήση - καταληψη πριν τη χορήγηση της αδείας θεωρείται αυθαίρετη. 
 
Άρθρο 5ο : Κατηγορίες χρήσεων κοινόχρηστων χώρων 
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα 
καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να 
τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας  βάση της κείμενης νομοθεσίας. 
1. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση εμπορευμάτων 
Η έκθεση των εμπορευμάτων θα περιορίζεται σε απόσταση 1 μ. από την ρυμοτομική γραμμή  
Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
έκδοση άδειας κατάληψης από το Δήμο, με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της έως το τέλος του έτους 
που εκδόθηκε. 
Για την χορήγηση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του 
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 
Α. Άδεια λειτουργίας καταστήματος 
Β. Αποτύπωση καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου, υπογεγραμμένη από μηχανικό. 
Για την ανανέωση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα ανωτέρω δικαιολογητικά ( Α & Β), τουλάχιστον 3 μήνες πριν την λήξη της 
ήδη υπάρχουσας. 
Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο 
κοινόχρηστο χώρο. Οι διάδρομοι, που βρίσκονται εντός του χώρου των εμπορευμάτων και εξυπηρετούν τη 
λειτουργία του καταστήματος προσμετρούνται κανονικά ως παραχώρηση. Σε περίπτωση γωνιακού 
καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε 
δρόμο. Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή μονοκατοικίας δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων. 
 
2. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με οικοδομικά υλικά – κάδοι συλλογής ογκωδών 
απορριμμάτων 

ΑΔΑ: 7ΔΕΖΩΨΖ-Α6Γ



  5  

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οικοδομικών υλικών σε παραχωρημένους κοινόχρηστους χώρους εφόσον 
δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων. 
Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη 
ατυχήματος. Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει σημανθεί κατάλληλα ώστε να είναι ορατός και τη 
νύκτα και να έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. 
Οικονομικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο και ο κάτοχος της άδειας χρήσης, οι οποίοι 
είναι υποχρεωμένοι για την αποκατάσταση οποιασδήποτε καταστροφής κοινόχρηστου χώρου. 
Για την χορήγηση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, ο ενδιαφερόμενος (ιδιοκτήτης ή  εργολάβος ή 
μηχανικός) απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.  
Η άδεια χορηγείται μετά από έγκριση της Διεύθυνση Τροχαίας, εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώματος 
και του ΟΑΣΑ, αν πρόκειται για λεωφορειόδρομο. 
 
Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε : 
Α. Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών 
Πριν από την τοποθέτηση του κάδου αδρανών υλικών, στον κοινόχρηστο χώρο, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η έκδοση άδειας χρήσης από το Δήμο. 
Η άδεια έχει διάρκεια ένα μήνα και για την χορήγηση της, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του 
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 
Α. Άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας, όπου αυτές απαιτούνται, με την ρητή προϋπόθεση ότι είναι 
σε ισχύ. 
Β. Αποτύπωση του χώρου κατάληψης όπου να απεικονίζεται η θέση της ιδιοκτησίας, το πλάτος της 
πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι 
διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης. 
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί ανάλογο σχέδιο της οικοδομικής άδειας, με επισήμανση του χώρου. 
Στην περίπτωση που επιθυμεί την ανανέωσή της, οφείλει να υποβάλλει νέα αίτηση, προσκομίζοντας τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά (Α & Β), τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την λήξη της ήδη υπάρχουσας.  
 
Β. Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα  
Πριν από την τοποθέτηση της προστατευτικής περίφραξης, στον κοινόχρηστο χώρο, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η έκδοση άδειας χρήσης από το Δήμο. 
Η άδεια έχει διάρκεια ένα μήνα και για την χορήγηση της, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του 
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 
Α. Άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας με την ρητή προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ. 
Β. Αποτύπωση του χώρου κατάληψης υπογεγραμμένη από μηχανικό όπου να απεικονίζεται η θέση της 
ιδιοκτησίας, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς 
και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης. 
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί ανάλογο σχέδιο της οικοδομικής άδειας, με επισήμανση του χώρου. 
Στην περίπτωση που επιθυμεί την ανανέωσή της, οφείλει να υποβάλλει νέα αίτηση, προσκομίζοντας τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά (Α & Β), τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την λήξη της ήδη υπάρχουσας.  
 
Γ. Άδεια τοποθέτησης ικριώματος  
Πριν από την τοποθέτηση ικριώματος, στον κοινόχρηστο χώρο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση 
άδειας χρήσης από το Δήμο. 
Επιπλέον υποχρεούται όπως : 
1. Κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασμα ή στοά με σκάφη (όταν γίνεται χρήση ολόκληρου 

πεζοδρομίου), για την προστασία των διερχόμενων πεζών από πιθανή πτώση αντικειμένων. 
2. Τοποθετήσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδομή. 
3. Κατασκευάσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ κ.τ.λ.) για την 

προστασία των διερχόμενων πεζών από πτώση υλικών. 
4. Τοποθετήσει σήμανση που να προειδοποιεί έγκαιρα τους πεζούς για την κατάληψη του 

πεζοδρομίου. 
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5. Τοποθετήσει ταινία σήμανσης με ερυθρό και λευκό χρώμα. 
6. Τοποθετήσει εμπόδια με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν σε όλο το 24ωρο 

και ιδίως υπό συνθήκες νύχτας. 
Η άδεια έχει διάρκεια ένα μήνα και για την χορήγηση της, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του 
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 
Α. Άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας με την ρητή προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ. 
Β. Αποτύπωση του χώρου κατάληψης υπογεγραμμένη από μηχανικό όπου να απεικονίζεται η θέση της 
ιδιοκτησίας, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς 
και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης. 
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί ανάλογο σχέδιο της οικοδομικής άδειας, με επισήμανση του χώρου. 
Στην περίπτωση που επιθυμεί την ανανέωσή της, οφείλει να υποβάλλει νέα αίτηση, προσκομίζοντας τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά (Α & Β), τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την λήξη της ήδη υπάρχουσας.  
 
Δ. Άδεια λοιπών περιπτώσεων, που αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την εκτέλεση διαφόρων 
τεχνικών εργασιών 
Πριν από την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών, στον κοινόχρηστο χώρο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
έκδοση άδειας χρήσης από το Δήμο. 
Η άδεια έχει διάρκεια ένα μήνα και για την χορήγηση της, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του 
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 
Α. Άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας με την ρητή προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ. 
Β. Αποτύπωση του χώρου κατάληψης υπογεγραμμένη από μηχανικό όπου να απεικονίζεται η θέση της 
ιδιοκτησίας, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς 
και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης. 
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί ανάλογο σχέδιο της οικοδομικής άδειας, με επισήμανση του χώρου. 
Στην περίπτωση που επιθυμεί την ανανέωσή της, οφείλει να υποβάλλει νέα αίτηση, προσκομίζοντας τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά (Α & Β), τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την λήξη της ήδη υπάρχουσας.  
 
 
3. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων 
Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους 
βαρέων αντικειμένων θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται 
τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες νωρίτερα προς την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα 
είδη που θα διακινηθούν, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας & κάθε άλλη 
λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.  
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη 
αίτηση.  
Η άδεια χορηγείται μετά από έγκριση ΟΑΣΑ εφόσον πρόκειται για λεωφορειόδρομο και άδεια Τροχαίας 
εφόσον πρόκειται για βασικό οδικό δίκτυο. 
Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της 
τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ. 
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, οι ιδιοκτήτες των μεταφορικών μέσων (γερανοί, πρέσες ετοίμου 
σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κ.λ.π.) είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου.  
 
4. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα 
Πριν από την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου για την διενέργεια εκδηλώσεων προσωρινού χαρακτήρα, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση άδειας χρήσης από το Δήμο. 
Η διάρκεια της άδειας, θα κρίνεται κατά περίπτωση και δεν θα υπερβαίνει το πενθήμερο, με δυνατότητα 
ανανέωσης για μια φορά ακόμα. Στον ίδιο φορέα δεν θα χορηγούνται παραπάνω από τέσσερις (4) άδειες 
τον χρόνο. 
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Για την χορήγηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, τον 
χρόνο, τον χώρο και τον σκοπό της εκδήλωσης, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 
Α. Σχέδιο αποτύπωσης του χώρου κατάληψης 
Β. Σχέδια κατασκευών που θα τοποθετήσουν  
Στην περίπτωση που επιθυμεί την ανανέωσή της, οφείλει να υποβάλλει νέα αίτηση, τουλάχιστον 1 
εργάσιμη ημέρα πριν την λήξη της ήδη υπάρχουσας.  
Ως εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα ορίζονται: 
1) Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις 
2) Χριστουγεννιάτικες/πασχαλινές εκδηλώσεις 
3) Εγκαίνια καταστημάτων 
4) Εκθέσεις βιβλίου 
5) Πολιτιστικές εκδηλώσεις 
6)Περίπτερα εταιρειών για προβολή προϊόντων ή εκδηλώσεων  
Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου. Οι αρμόδιες 
υπηρεσίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση των χώρων που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις & στις 
περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης. 
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, 
ίση με το ύψος τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου που θα καταβάλλει. 
Στις άδειες που θα χορηγούνται ατελώς, δε θα επιτρέπεται η διενέργεια εμπορικής διαφήμισης. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα γίνεται άμεση βεβαίωση της παράβασης στις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις. 
Οι εκδηλώσεις που γίνονται από Δημόσιους φορείς ή Πολιτικά κόμματα με εκπαιδευτικό Πολιτιστικό ή 
ενημερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση.  
Η άδεια χορηγείται μετά από έγκριση ΟΑΣΑ εφόσον πρόκειται για λεωφορειόδρομο και άδεια Τροχαίας 
εφόσον πρόκειται για βασικό οδικό δίκτυο. 
Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της 
τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ. 
 
5. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για πραγματοποίηση φωτογραφίσεων, 
κινηματογραφικών και τηλεοπτικών γυρισμάτων 
Πριν από την πραγματοποίηση φωτογραφήσεων, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών γυρισμάτων, στον 
κοινόχρηστο χώρο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση άδειας χρήσης από το Δήμο. 
Η διάρκεια της άδειας θα κρίνεται κατά περίπτωση με δυνατότητα ανανέωσης και για την χορήγηση της, ο 
ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφέροντας τα 
πλήρη στοιχεία του φορέα, τον χρόνο, τον χώρο και τον σκοπό και θα υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαπέντε 
ημέρες νωρίτερα. 
Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου. 
Στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους υπεύθυνους του γυρίσματος το κόστος 
αποκατάστασης. 
Στις περιπτώσεις που τα γυρίσματα αφορούν κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς οι άδειες θα 
χορηγούνται ατελώς. 
 

6. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για αναπλάσεις με αστική φύτευση  
Η φύτευση καλλωπιστικών φυτών και δέντρων στις πλατείες, τους πεζοδρόμους και τα πεζοδρόμια θα 
πραγματοποιείται μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και η 
αποκατάσταση του γύρω χώρου μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
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Πριν από την ανάπλαση με φύτευση στον κοινόχρηστο χώρο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση 
άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από το Δήμο, με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της έως το 
τέλος του έτους που εκδόθηκε. 
Για την χορήγηση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση 
του στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας αποτύπωση του προς ανάπλαση 
κοινόχρηστου χώρου, υπογεγραμμένη από μηχανικό. 
Για την ανανέωση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, υποβάλλοντας αποτύπωση του προς ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου, υπογεγραμμένη από 
μηχανικό, τουλάχιστον 3 μήνες πριν την λήξη της ήδη υπάρχουσας. 
 
7. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση οικίσκου για φύλαξης υψηλών 
προσώπων 
Πριν από την τοποθέτηση οικίσκου για φύλαξης υψηλών προσώπων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
έκδοση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από το Δήμο, με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της 
έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε, υπό την επιφύλαξη διαφορετικής ρύθμισης, με ειδικό νόμο. 
Για την χορήγηση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση 
του στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας αποτύπωση του κοινόχρηστου χώρου στον 
οποίο θα τοποθετηθεί ο οικίσκος, υπογεγραμμένη από μηχανικό. 
Για την ανανέωση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, τουλάχιστον 2 μήνες πριν την λήξη της ήδη υπάρχουσας. 
Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου. 
Σε περίπτωση που ο οικίσκος τοποθετείται και χρησιμοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, για δικές της 
ανάγκες, η άδεια χορηγείται ατελώς. 
 
8. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για στάθμευση 
Α. Χώροι προσωρινής στάθμευσης ξενοδοχείων 
 

Πριν από την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, ως χώρου προσωρινής στάθμευσης, προς επιβίβαση ή 
αποβίβαση πελατών ξενοδοχείου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση άδειας κατάληψης από το 
Δήμο, με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. 
Για την χορήγηση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, η επιχείρηση απευθύνεται με αίτηση της 
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 
Α. Άδεια λειτουργίας επιχείρησης 
Β. Αποτύπωση του κοινόχρηστου χώρου, κατ’ έκταση και αριθμό θέσεων, ως χώρου προσωρινής 
στάθμευσης, υπογεγραμμένη από μηχανικό. 
 
Για την ανανέωση της άδειας, η επιχείρηση απευθύνεται με αίτηση της στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα ανωτέρω δικαιολογητικά (Α & Β), τουλάχιστον 3 μήνες πριν την λήξη της 
ήδη υπάρχουσας. 
Ο χώρος στάθμευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της πρόσοψης της επιχείρησης . 
Επί γωνιακής προσόψεως ή πολλαπλών προσόψεων, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται μόνο επί της μίας 
(1) εκ των προσόψεων.  
Με δαπάνη της επιχείρησης και επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας, σημειώνονται με περίγραμμα κίτρινου 
χρώματος, οι παραχωρούμενες θέσεις στάθμευσης.  
Οι άδειες για χώρο στάθμευσης χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ. 
Β. Χώροι προσωρινής στάθμευσης καταστημάτων – τραπεζών κτλ 
Πριν από την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, ως χώρου προσωρινής στάθμευσης, προς επιβίβαση ή 

αποβίβαση πελατών καταστημάτων, χρηματαποστολών τραπεζών κτλ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
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έκδοση άδειας κατάληψης από το Δήμο, με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της έως το τέλος του έτους 

που εκδόθηκε. 
Για την χορήγηση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση 
του στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 
Α. Άδεια λειτουργίας επιχείρησης 
Β. Αποτύπωση του κοινόχρηστου χώρου, κατ’ έκταση, ως χώρου προσωρινής στάθμευσης, υπογεγραμμένη 
από μηχανικό. 
Για την ανανέωση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα ανωτέρω δικαιολογητικά ( Α & Β), τουλάχιστον 3 μήνες πριν την λήξη της 
ήδη υπάρχουσας. 
Ο αριθμός των παραχωρούμενων θέσεων ανά κατάστημα – τράπεζα κ.λ.π. πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να 
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, ελεύθερη στάθμευση του κοινού στην εναπομένουσα έκταση.   
Με δαπάνη της επιχείρησης και επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας, σημειώνονται με περίγραμμα κίτρινου 
χρώματος, οι παραχωρούμενες θέσεις στάθμευσης.  
Οι άδειες για χώρο στάθμευσης χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ. 
 
9. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με πληροφοριακές πινακίδες ειδικών τουριστικών 
λεωφορείων 
 

Πριν από την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, με πληροφοριακές πινακίδες ειδικών τουριστικών 
λεωφορείων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση άδειας κατάληψης από το Δήμο, με ισχύ από την 
ημερομηνία έκδοσής της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. 
Για την χορήγηση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, η επιχείρηση απευθύνεται με αίτησή της, 
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 
Α. Άδεια λειτουργίας επιχείρησης 
Β. Αποτύπωση του κοινόχρηστου χώρου με τα σημεία που θα τοποθετηθούν, υπογεγραμμένη από 
μηχανικό. 
Γ. Τα τεχνικά στοιχεία των πληροφοριακών πινακίδων 
Για την ανανέωση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα ανωτέρω δικαιολογητικά ( Α, Β & Γ), τουλάχιστον 3 μήνες πριν την λήξη της 
ήδη υπάρχουσας. 
Η τοποθέτηση των πινακίδων επί των πεζοδρομίων θα γίνεται με την προϋπόθεση της διασφάλισης του 
1,50μ. για την ομαλή διέλευση των πεζών. 
Οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για την καλή κατάσταση των πινακίδων και την προστασία των πολιτών. 
Οι άδειες χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ. 
 
Άρθρο 6ο : Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις  
Αυθαίρετη, θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου, καθώς και 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, με απόφαση του Δημάρχου, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου, οι 
νόμιμες κυρώσεις. 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ  
 Η τήρηση του παρόντος κανονισµού επαφίεται στις υπηρεσίες του ∆ήµου, στους επαγγελµατίες και στους 
πολίτες. Ο ∆ήµαρχος και οι επικεφαλείς των αρµοδίων υπηρεσιών έχουν την κύρια ευθύνη για την τήρηση 
του παρόντος κανονισµού. » 
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H παρούσα διαβιβάζεται ως εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1β 
του Ν. 3852/2010, για τη λήψη σχετικής απόφασης λόγω αρμοδιότητας, λαμβάνοντας υπόψη το  
υπ΄ αρ. πρωτ. 45173/7-11-2016 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 32/2016 
 
 Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως:  
 
 
  

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Bούλα,  13-12-2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Aρ. Πρωτ.:  50508 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 
Αρ. Πράξης         :   11  
Αρ. Απόφασης   : 32 
 
Στη Βούλα την 13 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα 
συνήλθε σε Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 50158/9-12-2016 πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα 
με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010. 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Επιτροπής  
Ποιότητας Ζωής ήταν: 
  
ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  
2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ                                     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Απών 
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                              Απών 
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
6. ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απούσα 
7. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
8. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                    Απών 
9. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 
    
1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ                          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ* ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
4. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΡΟΣΟΣ           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
 
*Την κα Ωσάννα Κάραγιαν αναπληρώνει νόμιμα  ο κ.Διονύσιος Γεωργουλόπουλος 
 
Αφού υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία των  μελών της επιτροπής όπως το άρθρο 75 του  Ν. 
3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης και η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 
Θέμα 1ο: «Λήψη απόφασης περί  Σχεδίου Κανονιστικής Απλής Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων 
του Δήμου (σχετ. η 4/2016 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η σχετ. η 48/2016 
Απόφαση ΔΕ Βάρης, η 47/2016 Απόφαση ΔΕ Βούλας, η 54/2016 Απόφαση ΔΕ Βουλ/νης και η 
υπ΄αρ.πρωτ.45173/7-11-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών) 
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Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη αυτής τα εξής: 
 
1. Την υπ΄αρ.48/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης   
2. Την υπ΄αρ.47/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας  
4. Την υπ΄αρ.54/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης  
5. Την υπ΄αρ. 4/2016 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της και 
αφού έλαβε υπόψη της: 
 
Α)   Την προφορική εισήγηση του Προέδρου - Δημάρχου 
Β)  Το υπ΄ αρ. πρωτ. 45173/7-11-2016 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου 
Γ) Τις προτάσεις των μελών όπως αυτές καταγράφονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά 
Δ) Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 
 
                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
   
Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Κανονιστικής Απλής Χρήσης 
Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης το οποίο επισυνάπτεται και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, ως κατωτέρω: 
 
 

 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
«Άρθρο 1ο: Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού 
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για την απλή χρήση 
των κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και 
εκμεταλλευτές αυτών. 
• Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση ή περιαστικό πράσινο και γενικά οι 
προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 
του Δήμου ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. 
• Οδοί είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις, που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας οχημάτων και 
προσδιορίζονται από ρυμοτομική σε ρυμοτομική γραμμή συμπεριλαμβάνοντας και τα  πεζοδρόμια. 
• Πεζόδρομοι είναι οι δρόμοι που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών. 
 
Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι: 
• Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των 
Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ). 
• Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. 
• Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. 
 

Άρθρο 2ο :Νομικό Πλαίσιο 
Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση τίθεται και προς συμπλήρωση των λοιπών κανονιστικών πράξεων του 

Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης που αφορούν την χρήση κοινοχρήστου χώρου,  χωρίς να καταργεί 

ή να τροποποιεί ήδη υφιστάμενες διοικητικές πράξεις ακόμη και αυτές που ίσχυαν πριν από την εφαρμογή 
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του ν. 3859/2010 όπως ισχύει. Για την εφαρμογή της έλαβε υπόψη της και βασίσθηκε στις κάτωθι διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας: 

 Του άρθρου 79 του  ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (Α΄114) όπως ισχύει.  

 Του ν. 1080/1980 (Α΄246) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 

τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων 

τινών συναφών διατάξεων» όπως ισχύει 

 Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989) Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες 

διατάξεις.- (Α' 2). 

 Του ν. 4067/2012 (Α΄79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», όπως ισχύει.  

 Του ν. 2696/1999 (Α΄57) «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει.  

 Του Β.Δ. 24-9/20-10-1958  (Α΄171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείμενων νόμου των 

ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

 Των άρθρων 292 παρ. 1 και 458 του π.δ 283/1995 (Α΄137) «Ποινικός Κώδικας» 

 Του άρθρου 28 του ν. 2831/2000 (Α΄140) «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1677/1985 Γενικός 

Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις».  

 Της υπ’ αρ. 52907/2002 (Β΄2621/2009) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ατόμων με 

αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους κυκλοφορίας πεζών».    

 
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και αποτελεί Κανονιστική Διοικητική Πράξη που έχει 
ισχύ ουσιαστικού Νόμου και πάντα με την επιφύλαξη της ισχύς των λοιπών κανονισμών του Δήμου για την 
χρήση του Κοινόχρηστου χώρου. 
 
Άρθρο 3ο : Αρμοδιότητες  
Για την εφαρμογή του παρόντος, ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες: 
1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών χορηγεί σύμφωνα με τον νόμο όλες τις άδειες, εντός 15 ημερών 
από τη συμπλήρωση του φακέλου, ο οποίος θα περιέχει και τις τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις ή και 
σύμφωνες γνώμες που προβλέπονται κατά περίπτωση στον παρόντα κανονισμό. 2. Η Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις  που απαιτούνται στον παρόντα κανονισμό, για τις καταλήψεις-
κατασκευές που θα πραγματοποιούνται στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους. 
3. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος παρέχει σύμφωνη γνώμη για την ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων με 
φύτευση. 
4. Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ), η Δημοτική Αστυνομία και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ελέγχουν 
την ορθή τήρηση και εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
 
Άρθρο 4ο : Γενικές Αρχές 
1. Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους 1,50 μ. 
Τουλάχιστον. 
2. Να μην εμποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της πόλης. 
3. Στους χώρους που έχουν παραχωρηθεί δεν επιτρέπεται να εκτελούνται εργασίες διαφορετικές από 
εκείνες για τις οποίες έχει γίνει η παραχώρηση του χώρου. 
4. Ο προς κατάληψη κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται με κίτρινη γραμμή σε συνεργασία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου και της Δημοτικής Αστυνομίας. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του αυτού 
θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο εκάστοτε που χρησιμοποιεί το χώρο..  
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5. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού 
εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο. 
6. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, επιτρέπεται η τοποθέτηση στοιχείων εξοπλισμού που 
αποτελούνται μόνο από γήινα υλικά, όπως πηλός, ξύλο, γυαλί κ.λπ. 
7. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου χωρίς κατακόρυφα 
στηρίγματα, είτε με ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρουμένου 
κοινόχρηστου χώρου, είτε με ειδικές κατασκευές, μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσιας του Δήμου, σε 
ύψος τουλάχιστον 2,50 μ. από το έδαφος. Σε καμία τέντα, ομπρέλα ή στέγαστρο δεν επιτρέπονται 
διαφημίσεις.  
8. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, 
δάπεδα, ζαρντινιέρες κ.λπ.). Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρουμένου 
κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των 
πολιτών. Η συνολική παρέμβαση, όπου αυτή απαιτείται, θα τυγχάνει πριν από την έκδοση της άδειας, της 
έγκρισης των υπηρεσιών του Δήμου κατόπιν υποβολής μαζί με την άδεια των αναγκαίων προς τούτο 
σχεδίων. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των 
υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας. 
9. Στους κοινόχρηστους χώρους, που δεν έχουν παραχωρηθεί δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση. 
10. Η καθαριότητα των πεζοδρομίων, έμπροσθεν του καταστήματος και των παραχωρούμενων 
κοινόχρηστων χώρων είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήματος. 
11. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, συσκευών προβολής, τηλεοράσεων και 
διαφημιστικών στοιχείων, σε κοινόχρηστο χώρο, χωρίς σχετική άδεια του Δήμου. 
12. Τα Τέλη για την χρήση – κατάληψη κοινόχρηστου χώρου καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
13. Η άδεια χορηγείται μετά από την καταβολή των σχετικών τελών και εφόσον ο αιτών δεν έχει 
οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τον Δήμο. 
14. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των 
παραπάνω όρων και προϋποθέσεων, λόγω έκτακτης ανάγκης ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
15. Οποιαδήποτε χρήση - καταληψη πριν τη χορήγηση της αδείας θεωρείται αυθαίρετη. 
 
Άρθρο 5ο : Κατηγορίες χρήσεων κοινόχρηστων χώρων 
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα 
καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να 
τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας  βάση της κείμενης νομοθεσίας. 
1. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση εμπορευμάτων 
Η έκθεση των εμπορευμάτων θα περιορίζεται σε απόσταση 1 μ. από την ρυμοτομική γραμμή  
Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
έκδοση άδειας κατάληψης από το Δήμο, με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της έως το τέλος του έτους 
που εκδόθηκε. 
Για την χορήγηση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του 
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 
Α. Άδεια λειτουργίας καταστήματος 
Β. Αποτύπωση καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου, υπογεγραμμένη από μηχανικό. 
Για την ανανέωση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα ανωτέρω δικαιολογητικά ( Α & Β), τουλάχιστον 3 μήνες πριν την λήξη της 
ήδη υπάρχουσας. 
Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο 
κοινόχρηστο χώρο. Οι διάδρομοι, που βρίσκονται εντός του χώρου των εμπορευμάτων και εξυπηρετούν τη 
λειτουργία του καταστήματος προσμετρούνται κανονικά ως παραχώρηση. Σε περίπτωση γωνιακού 
καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε 
δρόμο. Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή μονοκατοικίας δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων. 
 
2. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με οικοδομικά υλικά – κάδοι συλλογής ογκωδών 
απορριμμάτων 
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Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οικοδομικών υλικών σε παραχωρημένους κοινόχρηστους χώρους εφόσον 
δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων. 
Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη 
ατυχήματος. Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει σημανθεί κατάλληλα ώστε να είναι ορατός και τη 
νύκτα και να έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. 
Οικονομικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο και ο κάτοχος της άδειας χρήσης, οι οποίοι 
είναι υποχρεωμένοι για την αποκατάσταση οποιασδήποτε καταστροφής κοινόχρηστου χώρου. 
Για την χορήγηση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, ο ενδιαφερόμενος (ιδιοκτήτης ή  εργολάβος ή 
μηχανικός) απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.  
Η άδεια χορηγείται μετά από έγκριση της Διεύθυνση Τροχαίας, εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώματος 
και του ΟΑΣΑ, αν πρόκειται για λεωφορειόδρομο. 
 
Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε : 
Α. Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών 
Πριν από την τοποθέτηση του κάδου αδρανών υλικών, στον κοινόχρηστο χώρο, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η έκδοση άδειας χρήσης από το Δήμο. 
Η άδεια έχει διάρκεια ένα μήνα και για την χορήγηση της, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του 
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 
Α. Άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας, όπου αυτές απαιτούνται, με την ρητή προϋπόθεση ότι είναι 
σε ισχύ. 
Β. Αποτύπωση του χώρου κατάληψης όπου να απεικονίζεται η θέση της ιδιοκτησίας, το πλάτος της 
πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι 
διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης. 
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί ανάλογο σχέδιο της οικοδομικής άδειας, με επισήμανση του χώρου. 
Στην περίπτωση που επιθυμεί την ανανέωσή της, οφείλει να υποβάλλει νέα αίτηση, προσκομίζοντας τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά (Α & Β), τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την λήξη της ήδη υπάρχουσας.  
 
Β. Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα  
Πριν από την τοποθέτηση της προστατευτικής περίφραξης, στον κοινόχρηστο χώρο, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η έκδοση άδειας χρήσης από το Δήμο. 
Η άδεια έχει διάρκεια ένα μήνα και για την χορήγηση της, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του 
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 
Α. Άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας με την ρητή προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ. 
Β. Αποτύπωση του χώρου κατάληψης υπογεγραμμένη από μηχανικό όπου να απεικονίζεται η θέση της 
ιδιοκτησίας, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς 
και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης. 
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί ανάλογο σχέδιο της οικοδομικής άδειας, με επισήμανση του χώρου. 
Στην περίπτωση που επιθυμεί την ανανέωσή της, οφείλει να υποβάλλει νέα αίτηση, προσκομίζοντας τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά (Α & Β), τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την λήξη της ήδη υπάρχουσας.  
 
Γ. Άδεια τοποθέτησης ικριώματος  
Πριν από την τοποθέτηση ικριώματος, στον κοινόχρηστο χώρο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση 
άδειας χρήσης από το Δήμο. 
Επιπλέον υποχρεούται όπως : 
1. Κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασμα ή στοά με σκάφη (όταν γίνεται χρήση ολόκληρου 

πεζοδρομίου), για την προστασία των διερχόμενων πεζών από πιθανή πτώση αντικειμένων. 
2. Τοποθετήσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδομή. 
3. Κατασκευάσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ κ.τ.λ.) για την 

προστασία των διερχόμενων πεζών από πτώση υλικών. 
4. Τοποθετήσει σήμανση που να προειδοποιεί έγκαιρα τους πεζούς για την κατάληψη του 

πεζοδρομίου. 
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5. Τοποθετήσει ταινία σήμανσης με ερυθρό και λευκό χρώμα. 
6. Τοποθετήσει εμπόδια με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν σε όλο το 24ωρο 

και ιδίως υπό συνθήκες νύχτας. 
Η άδεια έχει διάρκεια ένα μήνα και για την χορήγηση της, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του 
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 
Α. Άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας με την ρητή προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ. 
Β. Αποτύπωση του χώρου κατάληψης υπογεγραμμένη από μηχανικό όπου να απεικονίζεται η θέση της 
ιδιοκτησίας, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς 
και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης. 
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί ανάλογο σχέδιο της οικοδομικής άδειας, με επισήμανση του χώρου. 
Στην περίπτωση που επιθυμεί την ανανέωσή της, οφείλει να υποβάλλει νέα αίτηση, προσκομίζοντας τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά (Α & Β), τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την λήξη της ήδη υπάρχουσας.  
 
Δ. Άδεια λοιπών περιπτώσεων, που αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την εκτέλεση διαφόρων 
τεχνικών εργασιών 
Πριν από την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών, στον κοινόχρηστο χώρο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
έκδοση άδειας χρήσης από το Δήμο. 
Η άδεια έχει διάρκεια ένα μήνα και για την χορήγηση της, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του 
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 
Α. Άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας με την ρητή προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ. 
Β. Αποτύπωση του χώρου κατάληψης υπογεγραμμένη από μηχανικό όπου να απεικονίζεται η θέση της 
ιδιοκτησίας, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς 
και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης. 
Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί ανάλογο σχέδιο της οικοδομικής άδειας, με επισήμανση του χώρου. 
Στην περίπτωση που επιθυμεί την ανανέωσή της, οφείλει να υποβάλλει νέα αίτηση, προσκομίζοντας τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά (Α & Β), τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την λήξη της ήδη υπάρχουσας.  
 
 
3. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων 
Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους 
βαρέων αντικειμένων θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται 
τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες νωρίτερα προς την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα 
είδη που θα διακινηθούν, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας & κάθε άλλη 
λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.  
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη 
αίτηση.  
Η άδεια χορηγείται μετά από έγκριση ΟΑΣΑ εφόσον πρόκειται για λεωφορειόδρομο και άδεια Τροχαίας 
εφόσον πρόκειται για βασικό οδικό δίκτυο. 
Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της 
τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ. 
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, οι ιδιοκτήτες των μεταφορικών μέσων (γερανοί, πρέσες ετοίμου 
σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κ.λ.π.) είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου.  
 
4. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα 
Πριν από την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου για την διενέργεια εκδηλώσεων προσωρινού χαρακτήρα, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση άδειας χρήσης από το Δήμο. 
Η διάρκεια της άδειας, θα κρίνεται κατά περίπτωση και δεν θα υπερβαίνει το πενθήμερο, με δυνατότητα 
ανανέωσης για μια φορά ακόμα. Στον ίδιο φορέα δεν θα χορηγούνται παραπάνω από τέσσερις (4) άδειες 
τον χρόνο. 
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Για την χορήγηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, τον 
χρόνο, τον χώρο και τον σκοπό της εκδήλωσης, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 
Α. Σχέδιο αποτύπωσης του χώρου κατάληψης 
Β. Σχέδια κατασκευών που θα τοποθετήσουν  
Στην περίπτωση που επιθυμεί την ανανέωσή της, οφείλει να υποβάλλει νέα αίτηση, τουλάχιστον 1 
εργάσιμη ημέρα πριν την λήξη της ήδη υπάρχουσας.  
Ως εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα ορίζονται: 
1) Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις 
2) Χριστουγεννιάτικες/πασχαλινές εκδηλώσεις 
3) Εγκαίνια καταστημάτων 
4) Εκθέσεις βιβλίου 
5) Πολιτιστικές εκδηλώσεις 
6)Περίπτερα εταιρειών για προβολή προϊόντων ή εκδηλώσεων  
Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου. Οι αρμόδιες 
υπηρεσίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση των χώρων που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις & στις 
περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης. 
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, 
ίση με το ύψος τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου που θα καταβάλλει. 
Στις άδειες που θα χορηγούνται ατελώς, δε θα επιτρέπεται η διενέργεια εμπορικής διαφήμισης. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα γίνεται άμεση βεβαίωση της παράβασης στις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις. 
Οι εκδηλώσεις που γίνονται από Δημόσιους φορείς ή Πολιτικά κόμματα με εκπαιδευτικό Πολιτιστικό ή 
ενημερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση.  
Η άδεια χορηγείται μετά από έγκριση ΟΑΣΑ εφόσον πρόκειται για λεωφορειόδρομο και άδεια Τροχαίας 
εφόσον πρόκειται για βασικό οδικό δίκτυο. 
Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της 
τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ. 
 
5. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για πραγματοποίηση φωτογραφίσεων, 
κινηματογραφικών και τηλεοπτικών γυρισμάτων 
Πριν από την πραγματοποίηση φωτογραφήσεων, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών γυρισμάτων, στον 
κοινόχρηστο χώρο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση άδειας χρήσης από το Δήμο. 
Η διάρκεια της άδειας θα κρίνεται κατά περίπτωση με δυνατότητα ανανέωσης και για την χορήγηση της, ο 
ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφέροντας τα 
πλήρη στοιχεία του φορέα, τον χρόνο, τον χώρο και τον σκοπό και θα υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαπέντε 
ημέρες νωρίτερα. 
Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου. 
Στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους υπεύθυνους του γυρίσματος το κόστος 
αποκατάστασης. 
Στις περιπτώσεις που τα γυρίσματα αφορούν κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς οι άδειες θα 
χορηγούνται ατελώς. 
 

6. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για αναπλάσεις με αστική φύτευση  
Η φύτευση καλλωπιστικών φυτών και δέντρων στις πλατείες, τους πεζοδρόμους και τα πεζοδρόμια θα 
πραγματοποιείται μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και η 
αποκατάσταση του γύρω χώρου μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
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Πριν από την ανάπλαση με φύτευση στον κοινόχρηστο χώρο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση 
άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από το Δήμο, με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της έως το 
τέλος του έτους που εκδόθηκε. 
Για την χορήγηση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση 
του στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας αποτύπωση του προς ανάπλαση 
κοινόχρηστου χώρου, υπογεγραμμένη από μηχανικό. 
Για την ανανέωση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, υποβάλλοντας αποτύπωση του προς ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου, υπογεγραμμένη από 
μηχανικό, τουλάχιστον 3 μήνες πριν την λήξη της ήδη υπάρχουσας. 
 
7. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση οικίσκου για φύλαξης υψηλών 
προσώπων 
Πριν από την τοποθέτηση οικίσκου για φύλαξης υψηλών προσώπων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
έκδοση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από το Δήμο, με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της 
έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε, υπό την επιφύλαξη διαφορετικής ρύθμισης, με ειδικό νόμο. 
Για την χορήγηση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση 
του στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας αποτύπωση του κοινόχρηστου χώρου στον 
οποίο θα τοποθετηθεί ο οικίσκος, υπογεγραμμένη από μηχανικό. 
Για την ανανέωση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, τουλάχιστον 2 μήνες πριν την λήξη της ήδη υπάρχουσας. 
Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου. 
Σε περίπτωση που ο οικίσκος τοποθετείται και χρησιμοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, για δικές της 
ανάγκες, η άδεια χορηγείται ατελώς. 
 
8. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για στάθμευση 
Α. Χώροι προσωρινής στάθμευσης ξενοδοχείων 
 

Πριν από την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, ως χώρου προσωρινής στάθμευσης, προς επιβίβαση ή 
αποβίβαση πελατών ξενοδοχείου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση άδειας κατάληψης από το 
Δήμο, με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. 
Για την χορήγηση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, η επιχείρηση απευθύνεται με αίτηση της 
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 
Α. Άδεια λειτουργίας επιχείρησης 
Β. Αποτύπωση του κοινόχρηστου χώρου, κατ’ έκταση και αριθμό θέσεων, ως χώρου προσωρινής 
στάθμευσης, υπογεγραμμένη από μηχανικό. 
 
Για την ανανέωση της άδειας, η επιχείρηση απευθύνεται με αίτηση της στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα ανωτέρω δικαιολογητικά (Α & Β), τουλάχιστον 3 μήνες πριν την λήξη της 
ήδη υπάρχουσας. 
Ο χώρος στάθμευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της πρόσοψης της επιχείρησης . 
Επί γωνιακής προσόψεως ή πολλαπλών προσόψεων, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται μόνο επί της μίας 
(1) εκ των προσόψεων.  
Με δαπάνη της επιχείρησης και επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας, σημειώνονται με περίγραμμα κίτρινου 
χρώματος, οι παραχωρούμενες θέσεις στάθμευσης.  
Οι άδειες για χώρο στάθμευσης χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ. 
Β. Χώροι προσωρινής στάθμευσης καταστημάτων – τραπεζών κτλ 
Πριν από την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, ως χώρου προσωρινής στάθμευσης, προς επιβίβαση ή 

αποβίβαση πελατών καταστημάτων, χρηματαποστολών τραπεζών κτλ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
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έκδοση άδειας κατάληψης από το Δήμο, με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της έως το τέλος του έτους 

που εκδόθηκε. 
Για την χορήγηση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση 
του στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 
Α. Άδεια λειτουργίας επιχείρησης 
Β. Αποτύπωση του κοινόχρηστου χώρου, κατ’ έκταση, ως χώρου προσωρινής στάθμευσης, υπογεγραμμένη 
από μηχανικό. 
Για την ανανέωση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα ανωτέρω δικαιολογητικά ( Α & Β), τουλάχιστον 3 μήνες πριν την λήξη της 
ήδη υπάρχουσας. 
Ο αριθμός των παραχωρούμενων θέσεων ανά κατάστημα – τράπεζα κ.λ.π. πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να 
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, ελεύθερη στάθμευση του κοινού στην εναπομένουσα έκταση.   
Με δαπάνη της επιχείρησης και επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας, σημειώνονται με περίγραμμα κίτρινου 
χρώματος, οι παραχωρούμενες θέσεις στάθμευσης.  
Οι άδειες για χώρο στάθμευσης χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ. 
 
9. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με πληροφοριακές πινακίδες ειδικών τουριστικών 
λεωφορείων 
 

Πριν από την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, με πληροφοριακές πινακίδες ειδικών τουριστικών 
λεωφορείων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση άδειας κατάληψης από το Δήμο, με ισχύ από την 
ημερομηνία έκδοσής της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. 
Για την χορήγηση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, η επιχείρηση απευθύνεται με αίτησή της, 
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 
Α. Άδεια λειτουργίας επιχείρησης 
Β. Αποτύπωση του κοινόχρηστου χώρου με τα σημεία που θα τοποθετηθούν, υπογεγραμμένη από 
μηχανικό. 
Γ. Τα τεχνικά στοιχεία των πληροφοριακών πινακίδων 
Για την ανανέωση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα ανωτέρω δικαιολογητικά ( Α, Β & Γ), τουλάχιστον 3 μήνες πριν την λήξη της 
ήδη υπάρχουσας. 
Η τοποθέτηση των πινακίδων επί των πεζοδρομίων θα γίνεται με την προϋπόθεση της διασφάλισης του 
1,50μ. για την ομαλή διέλευση των πεζών. 
Οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για την καλή κατάσταση των πινακίδων και την προστασία των πολιτών. 
Οι άδειες χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ. 
 
Άρθρο 6ο : Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις  
Αυθαίρετη, θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου, καθώς και 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, με απόφαση του Δημάρχου, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου, οι 
νόμιμες κυρώσεις. 
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ  
 Η τήρηση του παρόντος κανονισµού επαφίεται στις υπηρεσίες του ∆ήµου, στους επαγγελµατίες και στους 
πολίτες. Ο ∆ήµαρχος και οι επικεφαλείς των αρµοδίων υπηρεσιών έχουν την κύρια ευθύνη για την τήρηση 
του παρόντος κανονισµού. » 
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H παρούσα διαβιβάζεται ως εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1β 
του Ν. 3852/2010, για τη λήψη σχετικής απόφασης λόγω αρμοδιότητας, λαμβάνοντας υπόψη το  
υπ΄ αρ. πρωτ. 45173/7-11-2016 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 32/2016 
 
 Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως:  
 
 
  

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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