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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθμ. Απόφασης: 377/2015
Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά
του Δήμου Παγγαίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τη 14η
Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθαν σε δημόσια συνεδρίαση τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την 21142/10-07-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων με αποδεικτικό
δημοσίευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87 Α΄/07.06.2010) – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Από τα (33) τριάντα τρία μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν
τα κατωτέρω είκοσι οκτώ (28) μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
2.
ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
4.
ΜΠΟΣΜΠΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6.
ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8.
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
12.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14.
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
16.
ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
18.
ΚΑΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
20.
ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
22.
ΜΑΛΑKΟΖΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ
24.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΑΜΠΑΤΖΙΑ ΟΛΓΑ
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

25.

ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

26.

ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

27.

ΜΠΟΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

28.

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που
αφορούσαν τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.
2.
3.
4.

ΜΠΕΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΡΑΓΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΝΕΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΕΡΑΜΙΔΑ - ΚΑΛΚΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Τ.Κ. Αντιφιλίππων, Τ.Κ. Μελισσοκομείου, Τ.Κ.
Μυρτοφύτου, Τ.Κ. Χρυσοκάστρου

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, για την
τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 19:16 o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Με την ολοκλήρωση της συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ο Πρόεδρος
ανήγγειλε ολιγόλεπτο διάλειμμα και στην συνέχεια την επανέναρξη της συνεδρίασης περί ώρα
21:13.
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Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαλακόζης Βαρσάμης αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των εκτός της ημερήσιας
διάταξης θεμάτων και δεν επέστρεψε.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χρήστος Πριονίδης αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου μετά την συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν
επέστρεψε.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στάμος Γεώργιος αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου πριν την έναρξη συζήτησης του 27ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βερβερίδης Γρηγόριος αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου πριν την έναρξη συζήτησης του 27ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης.
Η δημοτική σύμβουλος κ. Αμπατζιά Όλγα αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου πριν την έναρξη συζήτησης του 27ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Παγγαίου κ. Μαρμίδης Στέργιος, ύστερα από την αριθ. οικ. 21481/14-07-2015 έγγραφη
πρόσκληση (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α/07.06.2010), προκειμένου να ενημερώσει το Σώμα κατά την συζήτηση των θεμάτων που
άπτονται της αρμοδιότητάς του.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερησίας διατάξεως ανέφερε στο Δημοτικό
Συμβούλιο τα εξής:
Σκοπός του υπό κατάρτιση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου
Παγγαίου είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών ρυθμίσεων, κανόνων και περιορισμών, που θα
διασφαλίσουν την χρήση των πεζοδρομίων, των οδών, των πλατειών και των λοιπών
κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Παγγαίου, από τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών, κατά
τρόπο που:
1.
Θα διαφυλάσσει την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των διερχομένων πεζών και των
ΑΜΕΑ.
2.
Δεν θα παρεμποδίζει την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα,
πυροσβεστικά κ.τ.λ).
3.
Δεν θα παρεμποδίζει την ορατότητα και την ασφαλή διέλευση των διερχομένων
οχημάτων.
4.
Θα αναβαθμίζει την λειτουργικότητα και των αισθητική των παραχωρούμενων
κοινόχρηστων χώρων με σεβασμό προς τα ιστορικά μνημεία, το φυσικό και δομημένο
περιβάλλον και την εύρυθμη λειτουργία των γειτονιών.
5.
Θα αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των περιοίκων.
Επί του εν θέματι Κανονισμού συνεδρίασαν, συζήτησαν και γνωμοδότησαν, με την αριθ. 5/2015
απόφαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και στην συνέχεια με την αριθ. 68/2015 η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος τον Κανονισμό Χρήσης Κοινοχρήστων
Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου όπως αυτός διαβιβάσθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής με την αριθ. 68/2015 απόφαση και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Β. Ξουλόγης δήλωσε πως ψηφίζει Παρών επί του
θέματος και μαζί του συντάχθηκε και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Α. Καλλινικίδης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ. Κρ. Παπανικολάου – Μυλονωπούλου και Κ.
Πετρόπουλος διαφοροποιήθηκαν από την δήλωση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας και
δήλωσαν πως ψηφίζουν τον Κανονισμό Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου
Παγγαίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μελέτησε τον Κανονισμό
Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου, έλαβε υπόψη του την αριθ. 5/2015
απόφαση της ΔΕΔ, την αριθ. 68/2015 απόφαση της ΕΠΖ, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.
3463/2006 (ΚΔΚ) καθώς και τις όμοιες του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, του άρθρου 76 του
Ν.3852/2010, του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων, μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας κ. Β. Ξουλόγη,
Α. Καλλινικίδη,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει τον Κανονισμό Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου,
οποίος έχει ως ακολούθως:

ο
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Γενικά
Άρθρο 1 - Σκοπός του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων
Άρθρο 2 – Ορισμοί
Άρθρο 3 - Νομικό Πλαίσιο
Άρθρο 4 - Γενικές αρχές και απαγορεύσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Άρθρο 5 - Κατηγορίες χρήσεων κοινόχρηστου χώρου
Άρθρο 6 - Αρμοδιότητα και γενικές προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
Άρθρο 7 - Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου
Άρθρο 8 - Διαδικασία χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
Άρθρο 9 - Αυθαίρετη χρήση - Κυρώσεις - Πρόστιμα
Άρθρο 10 - Διαδικασία τροποποίησης Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων
Άρθρο 11 Τελικές Διατάξεις

Κανονισμός Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου
Άρθρο 1
Σκοπός του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων
Σκοπός της έκδοσης του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών ρυθμίσεων,
κανόνων και περιορισμών, που θα διασφαλίσουν την χρήση των πεζοδρομίων, των οδών, των
πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Παγγαίου, από τους χρήστες και
εκμεταλλευτές αυτών, κατά τρόπο που:
1. Θα διαφυλάσσει την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των διερχομένων πεζών και των
ΑΜΕΑ.
2. Δεν θα παρεμποδίζει την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα,
πυροσβεστικά κ.τ.λ.).
3. Δεν θα παρεμποδίζει την ορατότητα και την ασφαλή διέλευση των διερχομένων οχημάτων.
4. Θα αναβαθμίζει την λειτουργικότητα και την αισθητική των παραχωρούμενων κοινόχρηστων
χώρων με σεβασμό προς τα ιστορικά μνημεία, το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και την
εύρυθμη λειτουργία των γειτονιών.
5. Θα αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των περιοίκων.
Άρθρο 2
Ορισμoί - Αρμοδιότητες
1. Κοινόχρηστοι χώροι:
Όλοι οι δρόµοι και τα πεζοδρόµιά τους, οι πλατείες και τα πεζοδρόµιά τους, οι πεζόδροµοι, οι
στοές και το υπέδαφος όλων αυτών, οι αποτµήσεις γωνιών οικοδοµικών τετραγώνων και το
υπέδαφος αυτών, ο δάπεδος χώρος µεταξύ θέσεως των προσόψεων των ισογείων οικοδοµών
και των εγκεκριµένων οικοδοµικών γραµµών, αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις
πεζοδρόµων και χώρων αφεθέντων σε κοινή χρήση και γενικά κάθε δηµοτικός ή δηµόσιος
χώρος ή οικόπεδο, που έχει αφεθεί προσωρινά ή µόνιµα σε κοινή χρήση. (∆εν περιλαµβάνονται
οι νησίδες σε διασταυρώσεις). Ειδικότερα :
Σύμφωνα με την παράγραφο 39 του άρθρου 2 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.
4067/2012 - ΦΕΚ 79Α'/09-04-2012) «Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι
χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση
με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο.».
Επίσης, βάσει του άρθρου 967 του Αστικού Κώδικα
«Πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι
πλατείες, οι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και
οι όχθες τους.».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 «Κοινόχρηστοι Χώροι μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια
πόλεων» του Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33Α'/14-03-1983) «ιδιωτικοί δρόμοι, πλατείες και λοιποί χώροι
κοινής χρήσεως που έχουν σχηματισθεί με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και κατά παράβαση των
κειμένων πολεοδομικών διατάξεων, και που βρίσκονται μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων,
θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι που ανήκουν στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Για τους
χώρους αυτούς δεν οφείλεται καμία αποζημίωση. Σε περίπτωση όμως που οι χώροι αυτοί
καταργούνται με το σχέδιο πόλεως, προσκυρώνονται κατά τις κείμενες διατάξεις».
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Β.Δ/τος της 24-09-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις
ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και
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κοινοτήτων» (ΦΕΚ 171Α'/20-10-1958), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246Α'/22-10-1980) ορίζεται ότι: «1. Επιτρέπεται η υπέρ δήμου ή κοινότητος
επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς,
πλατείας και εν γένει κοινοχρήστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος
δια την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νοείται και το δάπεδο χώρων μεταξύ της
θέσεως των προσόψεων των ισογείων οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών
(στοές και το υπέδαφος αυτών ως και αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων),
αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρομίων και αφεθέντων εις κοινήν
χρήσιν.».
Κατά το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα «Σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με
παραχώρηση της αρχής κατά τους όρους του νόμου ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα εφόσον με τα
δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση.».
2. Τέλος:
Η χρηµατική παροχή ,που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγµατος για
την χρησιµοποίηση ορισµένου δηµοτικού χώρου, έργου ή υπηρεσίας. Έχει ανταποδοτικό
χαρακτήρα (ΣΤε 140/89, ∆ι.∆ικ. 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή
Ανειδίκευτων Εσόδων.
3. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου:
Οι ατοµικές διοικητικές πράξεις παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ιδιώτη, που
υπόκεινται σε ανάκληση σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του ∆ιοικητικού ∆ικαίου και των Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. Η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου
χώρου ειδικά για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και εµπορικά προϋποθέτει την
νόµιµη λειτουργία αυτών και την πρόβλεψη αυτής της χρήσης στην άδεια λειτουργίας τους.
4. Ανάκληση αδείας:
Η διοικητική πράξη κύρωσης µε την οποία αίρεται η ισχύς προηγούµενης διοικητικής πράξης είτε
αναδροµικά είτε για το µέλλον και αποσκοπεί στην συµµόρφωση του υπόχρεου προς τις
ρυθµίσεις του νόµου και του παρόντος κανονισµού.
5. Αυθαίρετη χρήση:
Η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς προηγούµενη άδεια του ∆ήµου Παγγαίου καθώς και η
χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της ήδη χορηγηθείσας άδειας, είτε
αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή την έκταση του παραχωρούµενου χώρου, είτε
την διάρκεια της άδειας .
6. Εµπορικός εξοπλισµός:
Κάθε µορφής λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία (τραπεζοκαθίσµατα, οµπρέλες, σκίαστρα
,προθήκες, πάγκοι, εµπορεύµατα και µηχανήµατα), που εξυπηρετούν την πελατεία και την
λειτουργία των καταστηµάτων.
7. Αστικός εξοπλισµός:
Ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες του ∆ήµου όπως κάδοι απορριµµάτων, κολωνάκια, ζώνες πρ άσινου,
κιγκλιδώµατα, παγκάκια, φωτιστικά κ.τ.λ..
8. Οδικός εξοπλισµός:
Ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών και της κυκλοφορίας όπως φανοστάτες, πινακίδες
σήµανσης, σηµατοδότες κ.τ.λ..
9. Πεζοδρόµιο:
Το υπερυψωµένο η µε άλλο τρόπο διαχωριζόµενο τµήµα της οδού ,που προορίζεται για τους
πεζούς.
10. Πεζόδροµος:
Η οδός, που χρησιµοποιείται αποκλειστικά από πεζούς καθώς και για την είσοδο-έξοδο
οχηµάτων προς χώρους στάθµευσης παρόδιων ιδιοκτησιών.
Άρθρο 3
Νομικό πλαίσιο
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 «Κανονιστικές Αποφάσεις»
του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Δήμων &
Κοινοτήτων» και της παραγράφου 1.Β.v. του άρθρου 73 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αρμοδιότητες» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06- 2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και αποτελεί
κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Για την σύνταξη του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν υπόψη : 1. Ο Αστικός Κώδικας και
ιδιαίτερα τα άρθρα 967,968, 970. 2. Ο Α.Ν.1324/1949 (ΦΕΚ 326Α'/26-11-1949) «Περί
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προστασίας και αποκατάστασης των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου». 3. Ο
Ν.1487/1950 (ΦΕΚ 179Α'/17-08-1950) «Περί κυρώσεως του υπ' αριθ. 1324/49 Α.Νόμου "περί
προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου"».
Όλες οι αναφερόμενες διατάξεις λήφθηκαν υπόψη όπως ίσχυαν κατά τον χρόνο σύνταξης του
παρόντος Κανονισμού.
4. Το Β.Δ. της 24-09-1958 (ΦΕΚ 171Α'/20-10-1958) «Περί
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των
δήμων και κοινοτήτων» και ειδικότερα το άρθρο 13 «Τακτικά έσοδα εκ τελών και δικαιωμάτων
χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων».
5. Η υπ' αριθ.
Φ.443551/24/300030/17-07-1969 (ΦΕΚ 588Β'/16-09-1969) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Άμυνας, Συντονισμού και Δημοσίων Έργων «Περί του τύπου και των διαστάσεων των
αναπηρικών περιπτέρων». 6. Το Ν.Δ.1044/1971 (ΦΕΚ 245Α'/30-11-1971) «Περί
τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του Α.Ν.1324/49 "περί
προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου"
κυρωθέντος δια του Ν.1487/50, ως ούτως ισχύει νυν». 7. Ο Ν.1043/1980 (ΦΕΚ 87Α'/16-041980) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών της "περί
αναπήρων και θυμάτων πολέμου ισχυούσης νομοθεσίας"». 8. Ο Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α'/2210-1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»
και ειδικότερα το άρθρο 3 «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων
χώρων». 9. Ο Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33Α'/14-03-1983) με θέμα «Επέκταση των πολεοδομικών
σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 28 «Κοινόχρηστοι
χώροι μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων». 10. Ο Ν.1416/1984 (ΦΕΚ18Α'/21-02-1984) με
θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για
την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και
ειδικότερα το άρθρο 10 «Περίπτερα». 11. Ο Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18Α'/21-02-1984) με θέμα
«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την
ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα το
άρθρο 54 «Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.τ.λ.». 12.
Ο Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2Α'/03-01-1989) με θέμα «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 26 «Τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τα έσοδα των
δήμων και κοινοτήτων». 13. Η υπ' αριθ. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59Δ'/03-02-1989) απόφαση
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Κτιριοδομικός Κανονισμός» και ειδικότερα το άρθρο 17
«Κινητά προστεγάσματα».
14. Ο Ν.1900/1990 (ΦΕΚ 125Α'/17-09-1990) με θέμα
«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ.
323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (ν. 1622/1986), εσόδων δήμων και
κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 6. 15. Ο Ν.2323/1995 (ΦΕΚ
145Α'/13-07-1995) με θέμα «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις». 16. Ο Ν.3190/2003 (ΦΕΚ
249Α'/30-10-2003) με θέμα «Τροποποίηση του Ν.2323/1995 "Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες
διατάξεις" και άλλες διατάξεις». 17. Η υπ' αριθ. Α2-1149/25-05-2004 (ΦΕΚ 873Β'/14-06-2004)
απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο επιβολής των
διοικητικών προστίμων των άρθρων 5 και 7 του Ν.2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν με τον
Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249Α'/30-10-2003)».
18. Η υπ' αριθ. Α2-1151/25-05-2004 (ΦΕΚ
873Β'/14-06-2004) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων για την
οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου». 19.
Η υπ' αριθ. Φ.900/ΑΔ.786/Σ.38/10-08-1999 (ΦΕΚ 1665Β'/25-08-1999) απόφαση Υπουργών
Εθνικής Άμυνας και ΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της Φ.443531/24/300030/17.7.69 κοινής
απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Συντονισμού και Δημοσίων Έργων "Περί του τύπου και
των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων"». 20. Ο Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α'/23-03-1999)
με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα του άρθρου 9 «Σήμανση
των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς», της παραγράφου 12 του άρθρου 34 «Στάση και
στάθμευση», του άρθρου 47 «Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς» και του άρθρου 48
«Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου». 21. Ο Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50Α'/02-03-2007) με
θέμα «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ
57/Α')». 22. Η υπ' αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/01-07-2003 (ΦΕΚ 946Β'/09-07-2003) απόφαση του
Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων
Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια». 23. Η υπ' αριθ.
6952/14-02-2011 (ΦΕΚ 420Β'/16-03-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ και Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων, με θέμα «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών
κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται
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για την κυκλοφορία πεζών». 24. Ο Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224Α'/08-10-2001) με θέμα «Υπαίθρια
Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». 25. Η υπ' αριθ.
οικ.52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663Β'/13-12-2001) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με θέμα
«Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν
απαιτείται άδεια οικοδομής».
26. Η Εγκύκλιος 12/2002 του ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθ. πρωτ.
56990/28-03-2002 και θέμα «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του
οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής (ΓΟΚ/85 Άρθρον-19)». 27. Η υπ' αριθ.
οικ.7588/12-02-2004 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 372Β'/ 24-02-2004) με θέμα
«Συμπλήρωση της οικ.52716/20-11-2001 απόφασης περί κατασκευών και εγκαταστάσεων
στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής». 28.
Ο Ν.3254/2004 (ΦΕΚ 137Α'/22-07-2004) με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και
Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 16 «Ρυθμίσεις
θεμάτων παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων». 29. Ο Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202Α'/1908-2005) με θέμα «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη
βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης». 30. Το
Π.Δ.254/2005 (ΦΕΚ 307Α'/16-12-2005) με θέμα «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και
στάσιμου)» 31. Ο Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων & Κοινοτήτων». 32. Η υπ' αριθ. Φ.900/12/158489/23-03-2006 (ΦΕΚ 424Β'/07-042006) κοινή απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με θέμα
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.443531/24/300030/17.7.1969 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εθνικής Άμυνας, Συντονισμού και Δημοσίων Έργων "Περί του τύπου και των διαστάσεων των
αναπηρικών περιπτέρων"». 33. Η υπ' αριθ. Κ1-1178/07-06-2007 (ΦΕΚ 1034Β'/25-06-2007)
απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασία κατάσχεσης των εμπορευμάτων, της
καταστροφής ή της διάθεσης αυτών, αμοιβή των μελών της επιτροπής που ορίζεται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.3377/2005 και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια». 34. Ο
Ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100Α'/14-05-2007) με θέμα «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ
110/Α') με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν.489/1976 "Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ
ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης" (ΦΕΚ 331/Α') και άλλες διατάξεις». 35. Ο
Ν.3648/2008 (ΦΕΚ 38Α'/29-02-2008) με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου,
προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις». 36. Ο Ν.3769/2009 (ΦΕΚ
105Α'/01-07-2009) με θέμα «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις»
και ειδικότερα το άρθρο 16 «Ρυθμίσεις υπαίθριου εμπορίου - Κυριακάτικες αγορές και το άρθρο
17 «Συμμετοχή σε υπαίθριο εμπόριο και λαϊκές αγορές». 37. Η υπ' αριθ. 52907/28-12-2009
(ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ με θέμα «Ειδικές ρυθμίσεις για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται
για την κυκλοφορία πεζών». 38. Η Εγκύκλιος 3/2011 του ΥΠΕΚΑ με αριθ. πρωτ. οικ.13612/2403-2011 και θέμα «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-122009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ''Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών'' (ΦΕΚ
2621 Β΄31-12-2009)».
39. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) με θέμα «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης». 40. Η υπ' αριθ. Κ1-164/17-01-2011 (ΦΕΚ 275Β'/22-02-2011) κοινή απόφαση
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά». 41. Ο Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α'/25-11-2011) με θέμα «Νέος τρόπος
έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο
20 «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), Συγκρότηση» και το άρθρο 21 «Αρμοδιότητες». 42. Ο
Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α'/02-02-2012) με θέμα «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». 43. Ο
Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α'/09-04-2012) με θέμα «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και κυρίως το
άρθρο 2 «Ορισμοί», το άρθρο 4 «Άδειες Δόμησης», το άρθρο
10 «Κίνητρα για την
περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές
περιοχές», το άρθρο 20 «Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους», το άρθρο 21
«Προσωρινές Κατασκευές» και το άρθρο 28 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με
αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων». 44. Ο Ν.1577/1985 (ΦΕΚ 210Α'/18-12-1985) με θέμα
«Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός», ως προς τις διατάξεις του που εξακολουθούν να ισχύουν,
(υπό την έννοια ότι δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού), έτσι
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όπως ίσχυαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΝΟΚ. 45. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1668/0908-2012 έγγραφο του Γ.Γ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος με θέμα «Εφαρμογή των
άρθρων 4 και 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.4067/2012)». 46. Η Εγκύκλιος
12/2012 του ΥΠΕΚΑ με αριθ. πρωτ. οικ.63661/20-12-12 και θέμα «Ανακοίνωση της Αποφ63234/19-12-12 του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ "'Εγκριση Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών
Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ Ν-4067/12)"». 47. Το Τεύχος Τεχνικών
Οδηγιών για την εφαρμογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ.
οικ.63234/19-12-2012 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της. 48. Η υπ' αριθ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718Β'/08-10-2012) απόφαση
Υπουργού Υγείας με θέμα «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων
τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις». 49. Ο N.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α'/12-11-2012) με
θέμα «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 −
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» και ειδικότερα την υποπαράγραφο «ΣΤ.2.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ» του άρθρου πρώτου.
Ο Ν. 4264/2014.
Άρθρο 4
Γενικές αρχές και απαγορεύσεις
1. Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης,
καθορίζονται με τον παρόντα Κανονισμό.
2. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών του Δήμου Παγγαίου, που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που
χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας
χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 μ. (του κράσπεδου μη συνυπολογιζόμενου)
ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση
2%.
3. Σε περιπτώσεις υφισταμένων πεζοδρομίων πλάτους ίσου ή μικρότερου του 1,50 μ., δεν
επιτρέπεται η οποιαδήποτε παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
4. Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο
ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2,20 μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο
(μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λ.π.).
5. Στους πεζόδρομους και μέχρι κλίσεως 20 % προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος
3,50 μ. για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως
πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λ.π. που παραμένει
ακάλυπτη καθ' όλο το μήκος και πλάτος της.
6. Απαγορεύεται η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων έμπροσθεν εισόδων κατοικιών ή
καταστημάτων.
7. Εκτός από την έγκριση του Δήμου Παγγαίου, στον οποίο ανήκει αποκλειστικά η αρμοδιότητα
χορήγησης των αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στον Δήμο ή έχουν
παραχωρηθεί σ' αυτόν προς εκμετάλλευση , απαιτείται και η γνωμοδότηση ή έγκριση και
άλλων συναρμοδίων φορέων σε όποιες περιπτώσεις προβλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία, για οποιαδήποτε παρέμβαση σε κοινόχρηστο χώρο (π.χ. γνωμοδότηση
Αστυνομικής Αρχής, γνωμοδότηση Διεύθυνσης Υγείας, έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής
(Σ.Α.),ΕΠΑΕ, έγκριση ΥΠ.ΠΟ. σε κηρυγμένα παραδοσιακά τμήματα πόλεων - οικισμών,
αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία κ.τ.λ.).
8. Εντός των δημοσίων κοινόχρηστων χώρων επιτρέπονται μόνο οι κατασκευές και οι
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 του ΝΟΚ , με τους όρους της παρ. 1 του αρθ.
2 της Υ.Α. 52907/2009, 3 παρ. 3 του αρθ. 2 της Υ.Α. 52907/2009, 4 παρ. 14 του αρθ. 13
του Β.Δ/τος της 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 3 του Ν.1080/1980, 5
Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α'/09-04-2012) που περιγράφονται σ' αυτό και με τις διευκρινίσεις
που παρέχονται στο άρθρο 20 του Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών6 για την εφαρμογή του ΝΟΚ.
Οι παραπάνω κατασκευές υλοποιούνται από τον Δήμο Παγγαίου, από άλλους δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου (με την οποία εγκρίνεται η κατ’ αρχήν επέμβαση σε κοινόχρηστο χώρο
αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των απαριθμούμενων στο παραπάνω άρθρο
έργων και κατασκευών) και κατόπιν άδειας της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου
Παγγαίου και έγκρισης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.). Για όσες από τις κατασκευές
που επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους (σύμφωνα με τα
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παραπάνω), δεν απαιτείται άδεια οικοδομής, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις περί
κατασκευών σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους της υπ' αριθμ. 52716/2001 Υ.Α. (ΦΕΚ
1663Β'/13-12-2001) με θέμα «Κατασκευές και εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του
οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης», καθώς και η Εγκύκλιος 12/56990/283-2002 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
9. Σε κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται να κατασκευάζονται κατακόρυφα στηρίγματα
κινητών προστεγασμάτων.
10. Eντός του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου απαγορεύονται τα μόνιμα στέγαστρα
εδραζόμενα σε υποστυλώματα, καθώς και οποιουδήποτε είδους μόνιμη κατασκευή που θα
αφορά σε διαχωριστικά, υαλοπίνακες, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ. Η σκίαση των
χώρων θα γίνεται, είτε με την τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος στην όψη του κτιρίου
και σύμφωνα με τον περιορισμό της παραπάνω παραγράφου (9), είτε με ομπρέλες που θα
καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου,
χωρίς να φέρουν διαφημιστικά μηνύματα ή επιγραφές.
Το κινητό προστέγασμα θα
τοποθετείται σε τέτοιο ύψος ώστε το χαμηλότερο σημείο του να απέχει τουλάχιστον 2,20 μ.
από το έδαφος.
11. Οι διάδρομοι που βρίσκονται εντός του χώρου όπου τοποθετούνται τραπεζοκαθίσματα και
εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος, προσµετρώνται κανονικά ως κατάληψη.
12. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ψυγείων και κάδων στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους
χώρους, πλην αυτών που αφορούν περίπτερα.
13. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων, επιγραφών ή διαφημίσεων οποιουδήποτε είδους
πάνω σε δέντρα, κιγκλιδώματα ή στύλους, καθώς και σε ιδιοκτησία άλλη από αυτήν που
βρίσκεται η επιχείρηση, έστω κι αν ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.
14. Απαγορεύεται η ανάρτηση πανώ, αεροπανώ ή άλλων ομοίων αντικειμένων για οποιονδήποτε
λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτιρίων και
στους ακάλυπτους χώρους, καθώς και επί της ρυμοτομικής γραμμής, όταν υπάρχει πρασιά.
15. Απαγορεύεται η κατασκευή προθηκών για την έκθεση εμπορευμάτων πέραν της οικοδομικής
γραμμής ή του νόμιμου περιγράμματος του κτιρίου.
16. Ο ιδιώτης στον οποίο παραχωρείται ο κοινόχρηστος χώρος έχει την υποχρέωση και την
αποκλειστική ευθύνη διατήρησης της καθαριότητας του. Δεν επιτρέπεται καμιά παρέμβαση
που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει
εγκαταστήσει ο ∆ήµος (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, ράμπες, στάσεις μέσων μαζικής
μεταφοράς κ.τ.λ.).
17. Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης συνεχόμενου κοινόχρηστου χώρου, εφόσον δεν θίγονται
δικαιώματα άλλου δικαιούμενου της χρήσης του, αν όμως οι δικαιούμενοι είναι περισσότεροι
του ενός, η χρήση του συνεχόμενου αυτού χώρου παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων
των καταστημάτων αυτών ή αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών,
κυκλοφοριακών, πρασίνου κ.λ.π.)
18. Επιτρέπεται η χρήση κοινόχρηστων χώρων που δεν βρίσκονται μπροστά από καταστήματα ή
στην προβολή αυτών, εφόσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότητα του κοινόχρηστου
χώρου, απαιτείται δε πάντοτε για την εκμετάλλευσή τους η διενέργεια δημοπρασίας,
σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις περί όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση
δημοτικών ακινήτων.
19. Η χρήση των πλατειών, εφόσον έχει επιτραπεί η παραχώρηση τους με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, διατίθεται σε εκμεταλλευόμενους καφενεία,
ζαχαροπλαστεία,
εστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα, που προβάλλονται (δηλαδή έχουν
πρόσοψη) στις πλατείες αυτές. Σε κάθε εκμεταλλευτή τέτοιου είδους καταστήματος,
παραχωρείται η χρήση ποσοστού 70% του χώρου που αντιστοιχεί στην προβολή του επί της
πλατείας, το δε υπόλοιπο 30% παραχωρείται στους ίδιους εκμεταλλευτές, εφόσον με
εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου και απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κρίνεται ότι
δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Η τυχόν
παρεμβολή δρόμου (δημοτικής οδού ή δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου) μεταξύ των
παραπάνω καταστημάτων και της πλατείας, δεν εμποδίζει την παραχώρηση σ' αυτά
κοινόχρηστου χώρου της πλατείας, εφόσον τα καταστήματα αυτά προβάλλονται στην
πλατεία.
Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης συνεχόμενου κοινόχρηστου χώρου, εφόσον δεν
θίγονται δικαιώματα άλλου δικαιούχου. Αν όμως οι δικαιούχοι χρήσης του χώρου είναι
περισσότεροι του ενός, η χρήση του παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων των
καταστημάτων αυτών ή αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών,
τουριστικών,
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κυκλοφοριακών, πρασίνου κ.λ.π.). Σε περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται από δικαιούμενο
ο κοινόχρηστος χώρος που του αναλογεί επί της πλατείας, μπορεί να παραχωρηθεί από τον
Δήμο σε όμορα μ' αυτό καταστήματα, ανάλογα με την πρόσοψή τους. Στις περιπτώσεις
αυτές θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του δικαιούμενου, που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση
της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.
20. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση ο κατά χρήση παραχωρούμενος χώρος να επεκτείνεται
σε πεζοδρόμιο παρακείμενου καταστήματος ή κατοικίας, παρά μόνο με την έγγραφη
συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα αυτά που θα αποδεικνύεται με
βεβαίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.
21.Ειδικά για τα περίπτερα ισχύουν επιπλέον τα εξής :
α. Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν
αυτού που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 3 του Ν.1080/1980, όπως εκάστοτε ισχύουν.
β. Από 01-01-2014 οι δικαιούχοι υφισταμένων διοικητικών αδειών, 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.
γ. Μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος του περιπτέρου είναι: 1,70 μ. x 1,50 μ. Οι διαστάσεις
αυτές συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου μέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε
οριζόντια τομή του περιπτέρου. Ραφές οι οποίες εξέχουν πέραν των διαστάσεων που
καθορίσθηκαν (1,70 μ. x
1,50 μ.) απαγορεύονται απολύτως .Οι παρειές της στέγης
δύναται να εξέχουν μέχρι 0,15 μέτρα.
Σχετικά: ΣτΕ 2875/1988
, παρ. 4 του αρθ. 13 του Β.Δ/τος της 24-09-1958, όπως
αντικαταστάθηκε από το αρθ. 3 του Ν.1080/1980 , παρ. 5 του αρθ. 3 του Ν.1080/1980,
3ο εδάφιο της παρ. 4 του αρθ. 13 του Β.Δ/τος της 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε
από το αρθ. 3 του Ν.1080/1980 , 1Ο εδάφιο της παρ. 3γ της υποπαραγράφου ΣΤ.2. του
άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 2Ο εδάφιο της παρ. 5 της υποπαραγράφου ΣΤ.2. του
άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012
υποπαράγραφοι 1 και 5 της παρ. 1 της ΚΥΑ
Φ.443531/24/300030/17-07-1969, όπως τροποποιήθηκαν με το αρθ. 1 της ΚΥΑ
Φ.900/12/158489/23-03-2006.
δ. Πέραν του επιτρεπόμενου κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του
περιπτέρου (επιφάνειας: 1,70 x 1,50 = 2,55 τ.μ.), στους εκμεταλλευτές περιπτέρων
παραχωρείται επιπλέον η χρήση κοινόχρηστου χώρου επιφάνειας μέχρι 10,00 τ.μ. κατ'
ανώτατο όριο, αναλόγως των τοπικών συνθηκών και των προσφερομένων χώρων.
ε. Σε πεζοδρόμια με υφιστάμενο πλάτος μικρότερο των 3,00 μ. δεν επιτρέπεται η παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα.
ζ. Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου πρέπει να φτάνει τα 2,60 μ., ήτοι:
I. Ύψος βάσης περιπτέρου (από μπετόν) 0,10 μ.
II. Ύψος από την βάση μέχρι τις θυρίδες 0,90 μ.
III. Από τη βάση των θυρίδων μέχρι τη στέγη 1,40 μ.
IV. Ύψος κωνικής στέγης 0,20 μ.
Συνολικό ύψος από το πεζοδρόμιο 2,60 μ. 22
η. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω στο
περίπτερο, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα η οποία να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50 μ. σε
οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50 μ. εσώτερον του άκρου του πεζοδρομίου. Ο τύπος,
τα υλικά, ο χρωματισμός του κ.λπ. εγκρίνονται από την ΕΠΑΕ μετά από πρόταση του
δημοτικού συμβουλίου μία φορά για το δήμο.
θ. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη επί των στεγών των περιπτέρων
και σε ύψος 0,40 μέτρα από την βάση της στέγης εφόσον δεν εμπίπτουν σε άλλες
απαγορευτικές διατάξεις ή δεν αντίκεινται σε σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου.
ι. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και λοιπών
στοιχείων που μεταβάλλουν τον επιτρεπόμενο τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου.
κ. H χωροθέτηση περιπτέρου (ο καθορισμός δηλαδή της θέσης κοινόχρηστου χώρου όπου θα
τοποθετείται η κατασκευή του περιπτέρου), πραγματοποιείται με γνωμοδότηση του
Τοπικού Συμβουλίου, εισήγηση της ΕΠΖ, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3 της υποπαραγράφου ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012
(ΦΕΚ
222Α'/12-11-2012).
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Σχετικά: υποπαράγραφος 2 της ΚΥΑ Φ.443531/24/300030/17-07-1969 για κατασκευαστικά
έργα εντός κοινοχρήστων χώρων είναι σήμερα αρμόδιο το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
σύμφωνα με την παρ. 1.δ. του αρθ. 21 του Ν.4030/2011, υποπαράγραφος 6 της παρ. 1
της ΚΥΑ Φ.443531/24/300030/17-07-1969, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 της ΚΥΑ
Φ.900/ΑΔ.786/Σ.38/23-03-2006,
υποπαράγραφος
7
της
παρ.
1
της
ΚΥΑ
Φ.443531/24/300030/17-07-1969 και παρ. IV της ΚΥΑ Φ.443531/24/300030/17-071969.
Άρθρο 5
Καθορισμός Χώρων και Κατηγορίες χρήσεων κοινόχρηστου χώρου
Οι επιτρεπόµενοι για χρήση χώροι χωρίζονται σύµφωνα µε την θέση και την εµπορικότητα τους,
ως εξής:
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
1. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα
Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του Δήμου Παγγαίου και σύμφωνης γνώμης της Αστυνομικής
Αρχής και μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υγείας η κατάληψη κοινόχρηστων
χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
(εφόσον προβλέπεται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους), στους χώρους που
καθορίζονται με τον παρόντα Κανονισμό.
Για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης
Κοινόχρηστου Χώρου με τραπεζοκαθίσματα, θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού.
Οι χώροι που καθορίζονται για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων είναι οι εξής:
Α. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
1. Παραλία (Αμμώδης έκταση) – Ομπρέλες
2. Πεζόδρομος έως και τη ζώνη παραλίας (μέχρι την αμμώδη έκταση) – Τραπεζοκαθίσματα
3. Κ/Χ έναντι ή πλησίον καταστημάτων (Σκέπαστρο (τέντα) ανοιγόμενη ή όχι με μεταλλικά ή
ξύλινα στηρίγματα επί εδάφους σε Κ/Χ με ή χωρίς πλαγιοκάλυψη (νάϋλον) έως 50 τμ.) Α.Τραπεζοκαθίσματα,
Β. Άλλες χρήσεις πλην τραπεζοκαθισμάτων
4. Κ/Χ έναντι ή πλησίον καταστημάτων (Σκέπαστρο (τέντα) ανοιγόμενη ή όχι με μεταλλικά ή
ξύλινα στηρίγματα επί εδάφους σε Κ/Χ με ή χωρίς πλαγιοκάλυψη (νάϋλον) πέραν των 50
τ.μ.) - Α.Τραπεζοκαθίσματα,
Β. Άλλες χρήσεις πλην τραπεζοκαθισμάτων
5. Κ/Χ έναντι ή πλησίον καταστημάτων (Σκέπαστρο με προϋποθέσεις πλαγιοκάλυψης και
χαρακτηριστικά μόνιμης κατασκευής) - Α.Τραπεζοκαθίσματα,
Β. Άλλες χρήσεις πλην τραπεζοκαθισμάτων
6. Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες (Για το επιπλέον πλάτος πέραν του προσώπου του
καταστήματος ανάλογα με το είδος της χρήσης) - Προσαύξηση στις τιμές που ισχύουν
κάθε φορά
Β. ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Για λοιπές χρήσεις πλην τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων (π.χ. ηλεκτρονικά)
Γ. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1. Τοποθέτηση εμπορευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, πάρκα, πλατείες)
2. Μικροπωλητές παραλιακής (στάσιμο εμπόριο) Μικροπωλητές αιγιαλού (Νέα Ηρακλίτσα,
Νέα Πέραμος, Σαρακήνα, Α’ αμμόλοφοι, Β’ αμμόλοφοι, Γ’ αμμόλοφοι, Δ’ αμμόλοφοι
(περιοχή ΟΥΤΑ), Παραλίες Δημοτικής Ενότητας Ορφανού και υπόλοιπες παραλίες
Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών)
3. Περίπτερα (Πεζοδρόμια – Κοινόχρηστος χώρος)
4. Πάγκος νωπών αγροτικών προϊόντων
5. Πάγκος νωπών αγροτικών προϊόντων - Εντός ιδιοκτησιών
6. Καντίνα κινητή έως 30τ.μ.
7. Καντίνα
8. Πάρκινγκ - Εντός ιδιοκτησιών
9. Κάμπινγκ - Εντός ιδιοκτησιών
10. Εκθεσιακοί χώροι – Κοινόχρηστοι
11. Εκθεσιακοί χώροι - Εντός ιδιοκτησιών
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12. Αναψυκτήρια – Καντίνες
Ειδικότερα :
1. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με εμπορεύματα
Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του Δήμου Παγγαίου και σύμφωνης γνώμης της Αστυνομικής
Αρχής, η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για έκθεση εμπορευμάτων από καταστήματα ειδών
λαϊκής τέχνης, τουριστικά και λοιπά εμπορικά καταστήματα, στους χώρους που καθορίζονται με
τον παρόντα Κανονισμό.
Για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με
εμπορεύματα, θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παρ.. 1 του άρθρου 8 του
παρόντος Κανονισμού.
2. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με οικοδομικά υλικά ή για προσωρινή λειτουργία
εργοταξίου.
Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του Δήμου Παγγαίου και σύμφωνης γνώμης της Αστυνομικής
Αρχής, η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, από ιδιοκτήτες ή εργολάβους οικοδομών, για
προσωρινή λειτουργία εργοταξίου ή για την τοποθέτηση:
α. στερεών οικοδομικών υλικών και μηχανημάτων (μπετονιέρες, αναβατόρια κ.λ.π.),
β. κάδου αδρανών υλικών,
γ. προστατευτικής περίφραξης,
δ. ικριώματος.
Η Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με οικοδομικά υλικά ή για προσωρινή λειτουργία
εργοταξίου, που θα χορηγείται από τον Δήμο Παγγαίου διέπεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ
6952/14-02-2011 (ΦΕΚ 420Β'/16-03-2011) των Υπουργών ΠΕΚΑ - Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων και της Αποφ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/01-07-2003 με θέμα «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»
με θέμα «Έγκριση Τεχνικής
Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών
ως ελάχιστα όρια» τις οποίες υποχρεούται να τηρεί πιστά ο ενδιαφερόμενος, λαμβάνοντας όλα
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές μέτρα σήμανσης, ασφαλείας κ.τ.λ., η δε παράβασή
τους θα συνεπάγεται ανάκληση της άδειας και επιβολή των προστίμων που προβλέπονται από τα
άρθρα 47 και 48 του Ν.2969/1999 (ΦΕΚ 57Α'/23-03-1999) όπως κάθε φορά ισχύουν.
Ο καθαρισμός και η αποκατάσταση του χώρου γίνεται εντός χρονικής προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από την λήξη της άδειας χρήσης (που θα αναγράφεται σε αυτήν), με φροντίδα και
δαπάνες του ενδιαφερόμενου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 6952/14-022011. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει προβεί στην
αποκατάσταση του χώρου, ο Δήμος προβαίνει σ' αυτήν με δικά του μέσα, καταλογίζοντας τη
δαπάνη στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή καταλογίζεται επιπλέον στον ενδιαφερόμενο
πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η
παραχώρηση χρήσης, ως περίπτωση αυθαίρετης χρήσης χώρου του οποίου η παραχώρηση
χρήσης δεν έχει επιτραπεί.
Για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με οικοδομικά υλικά ή για
προσωρινή λειτουργία εργοταξίου, θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού.
3. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με προσωρινές κατασκευές
Η προσωρινή κατασκευή τοποθετείται σε χώρους παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση
όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του ΝΟΚ και σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, υπαίθριους ή
στεγασμένους, κατά παρέκκλιση των κείμενων πολεοδομικών όρων της περιοχής και υπό την
προϋπόθεση ότι επιτρέπονται οι συγκεκριμένες χρήσεις.
Για τις προσωρινές κατασκευές απαιτείται έγκριση τοποθέτησης και λειτουργίας από τον αρμόδιο
κατά περίπτωση φορέα, κατόπιν υποβολής απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την
κατασκευή ή συναρμολόγηση και τοποθέτηση,
καθώς και προσδιορισμός του χρονικού
διαστήματος διατήρησής τους.
Οι κατασκευές αυτές οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικό στατικής επάρκειας σύμφωνο με τις
ισχύουσες ελληνικές ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
H θεμελίωσή τους πρέπει να γίνεται:
α. επί ξύλινων πασσάλων,
β. επί μεμονωμένων προκατασκευασμένων πεδίλων σκυροδέματος, επιφάνειας μικρότερης ή
ίσης του ενός τετραγωνικού μέτρου,
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γ. επί προκατασκευασμένων θεμελιολωρίδων σκυροδέματος, πλάτους μικροτέρου ή ίσου του
0,60 μ. και επί οποιουδήποτε άλλου προκατασκευασμένου στοιχείου, για το οποίο αποδεικνύεται
η ευχερής απομάκρυνση και για το οποίο δεν απαιτείται έγχυτο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Το χρονικό διάστημα αδειοδότησης ανά είδος και επιφάνεια προσωρινής κατασκευής, καθώς και
τα στοιχεία που απαραίτητα υποβάλλονται μαζί με την αιτιολογική έκθεση για την αναγκαιότητα
της τοποθέτησης στον αρμόδιο φορέα,
ορίζονται με υπουργική απόφαση του αρμοδίου
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατ' εφαρμογή της παραγράφου
3.γ. του άρθρου 21 του ΝΟΚ.
Γενικά, για τις προσωρινές κατασκευές σε δημόσιους
κοινόχρηστους χώρους θα εφαρμόζεται το άρθρο 21 του ΝΟΚ καθώς και η Απόφαση του
Υπουργού ΠΕΚΑ που θα εκδοθεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου του 3.γ., όπως κάθε φορά
ισχύουν.
Για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με προσωρινές κατασκευές, θα
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του παρόντος
Κανονισμού.
4. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με είδη περιπτέρου
Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του Δήμου Παγγαίου και σύμφωνης γνώμης της Αστυνομικής
Αρχής, η παραχώρηση σε ιδιοκτήτες η εκμεταλλευτές περιπτέρων επιπλέον κοινόχρηστου
χώρου (πέραν του επιτρεπόμενου κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του
περιπτέρου επιφάνειας: 1,70 x 1,50 = 2,55 τ.μ.), για τοποθέτηση ειδών περιπτέρου, επιφάνειας
μέχρι 10,00 τ.μ. κατ' ανώτατο όριο,
αναλόγως των τοπικών συνθηκών και των
προσφερομένων χώρων.
Για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με είδη περιπτέρου, θα
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος
Κανονισμού.
Οι τιµές καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παγγαίου , ανάλογα µε την
ορισθείσα ζώνη. α ) Ως κατάληψη θεωρείται η συνολική επιφάνεια (εµβαδού) µεταξύ
περιπτέρου και τελευταίου σηµείου κατάληξης ( µήκος χ πλάτος ) άσχετα αν µεσολαβεί
ελεύθερο κομµάτι κοινόχρηστου χώρου . β) Η µέγιστη καλυπτόµενη επιφάνεια , εξαρτάται από
τις ειδικές συνθήκες του χώρου & πρέπει να έχει την έγκριση του ∆ήµου. γ ) Το κουβούκλιο του
περιπτέρου επιφανείας δεν προσµετράται στην κατάληψη σύµφωνα µε τον νόµο. δ ) Η
διαπίστωση κατάληψης πέρα των εγκριµένων τ.µ ύστερα από έλεγχο της αρµόδιας Υπηρεσίας
Εσόδων, είναι λόγος επιβολής προστίµου όπως ορίζουν οι διατάξεις του Νόµου . Το ανωτέρω
τέλος είναι ετήσιο .
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία οι επιτρεπόµενες διαστάσεις των περιπτέρων είναι µέγιστο µήκος
1,70µ Χ 1,50µ.µέγιστο πλάτος. Πέραν τούτου και εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος για
απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των πεζών καθώς και την ορατότητα των οδηγών οχηµάτων
µετά από έγκριση της Τροχαίας ή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας χορηγείται άδεια κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου για I. Ένα µονό ή διπλό ψυγείο αναψυκτικών. II. Ένα ψυγείο παγωτών
µικρών διαστάσεων, το οποίο θα αποµακρύνεται κατά το χρονικό διάστηµα 15/11 έως 15/3. III.
Ενός σταν πώλησης εφηµερίδων περιοδικών. Τα ανωτέρω τοποθετούνται εφαπτόµενα στο σώµα
του περιπτέρου. 2. Ο παραχωρούµενος χώρος δεν υπερβαίνει τα 4τ.µ σε πλατείες και
πεζοδρόµια πάνω από 6,00µ και τα 2,00τ.µ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Σε περίπτερα ,που
βρίσκονται µπροστά από προθήκες καταστηµάτων ή υπηρεσιών δεν χορηγούνται πάνω από
2τ.µ.. 3. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος ( τέντας ) χωρίς κατακόρυφα
στηρίγµατα, που θα προεξέχει το µέγιστο κατά 1,50 µ σε οριζόντια προβολή από αυτό και σε
απόσταση 0,50µ από το ρείθρο του πεζοδροµίου. 4. Απαγορεύεται κάθε άλλη προσθήκη ή
τοποθέτηση διαφηµιστικών στοιχείων, που µεταβάλλουν τις επιτρεπόµενες διαστάσεις του
περιπτέρου, καθώς και κάθε άλλου αντικειµένου γύρω από αυτό ( κιβώτια, πρόχειρες
κατασκευές). 5. Οι υπάρχουσες εν ισχύ παλαιές άδειες περιπτέρων, θα επαναξετασθούν µε
αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου και κατόπιν γνωµοδότησης των συμβουλίων των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου, Αστυνοµίας και Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
5. Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο (Μικροπωλητές - Στάσιµο - υπαίθριο εµπόριο - Καντίνες –
Ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια) - Υπαίθριες αγορές.
Υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο νοείται η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε
χώρο ακάλυπτο, που δεν χαρακτηρίζεται ως επαγγελματική στέγη σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α'). Ακάλυπτοι χώροι νοούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο
στέγαστρο ή και περίφραγμα, τα οποία δεν αποτελούν μόνιμη κατασκευή.
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Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν αποτελεί
πλανόδιο εμπόριο κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Ν.4264/2014.
Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου απαιτείται άδεια του Περιφερειακού Συμβουλίου
Καβάλας και ισχύει εντός των ορίων της ΠΕ Καβάλας. Εφόσον υφίσταται τέτοια άδεια ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί και να λάβει από το Δήμο Παγγαίου άδεια κατάληψης ΚΧ.
Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας από τον Δήμο. Η άδεια
χορηγείται από το δημοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου είναι αόριστης διάρκειας, είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν,
αντιστοιχεί μια άδεια σε κάθε φυσικό πρόσωπο, δεν δύνανται να εισφερθούν, να εκμισθωθούν
και να παραχωρηθούν κατά χρήση. Η άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται
μόνο:
α. σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τον Δήμο στο χώρο της δικαιοδοσίας του
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4264/2014.
β. σε ιδιωτικούς χώρους.
Με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνονται μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου κάθε
έτους και ισχύουν για το επόμενο έτος, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των αδειών, κατά
κατηγορία επαγγελμάτων, που πρόκειται να χορηγηθούν το επόμενο έτος και προσδιορίζονται
ισάριθμες, συγκεκριμένες θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών
δραστηριοτήτων ύστερα από προτάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στην Επιτροπή
Ποιότητα Ζωής. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εκδίδονται ύστερα από γνώμη των
αρμόδιων υπηρεσιών και οργάνων.
Ο ανώτατος αριθμός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων
κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών καθορίζεται
ετησίως για το επόμενο ημερολογιακό έτος σύμφωνα με την παράγραφο 1 άρθρο 14 του
Ν.4038/2012.
Η απόσταση μεταξύ των θέσεων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό(100) μέτρων.
Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:
α. των δημοτικών και λαϊκών αγορών και
β. περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές
μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών και ιδίως ομοειδών επιχειρήσεων και εισόδους
αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.
Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και
λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν
πενήντα (150) μέτρων.
Η χωροθέτηση των προτεινόμενων θέσεων του στάσιμου εμπορίου σε κοινόχρηστους χώρου θα
εγκρίνεται από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
Βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου εμπορίου.
Κατ’ εξαίρεση κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να δίνονται μια φορά το χρόνο σε φυσικά
πρόσωπα άδειες παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων κατά την ένοια της
παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.4264/2014 με διάρκεια ισχύος μέχρι 4 μήνες και για την
συγκεκριμένη θέση. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υπερκαλύπτουν τις οριζόμενες θέσεις
διενεργείται κλήρωση η διαδικασία της οποίας ορίζεται με απόφαση του ΔΣ.
Κατά την διάρκεια εκθέσεων, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων ο Δήμος μπορεί να
χορηγεί άδεια για ορισμένες μόνο ώρες και για την συγκεκριμένη εκδήλωση. Οι ημέρες
δραστηριότητας των εν λόγω πολιτών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερών τη
σχετικής εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση εάν πρόκειται για ημερήσια εκδήλωση επιτρέπεται
να δραστηριοποιούνται δυο ώρες πριν από την έναρξη και δυο ώρες μετά την λήξη της
εκδήλωσης.
Λοιπές υπαίθριες αγορές
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου
καθορίζονται οι οργανωμένες υπαίθριες αγορές όπως κυριακάτικες αγορές παλαιοπωλών,
τοπικών προϊόντων, κλπ και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την λειτουργία τους.
Για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο,
θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του
παρόντος Κανονισμού.
6. Χρήση κοινόχρηστων ειδικών περιπτώσεων & ευκαιριακών δραστηριοτήτων.
Το τέλος θα είναι εβδοµαδιαίο και για την χορήγηση της άδειας θα απαιτούνται τα απαραίτητα
έγγραφα που ορίζει ο νόµος καθώς και η σύµφωνη γνώµη αστυνοµικής αρχής.
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7. Χρήση υπεδάφους, για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων των τοποθετηµένων η προς
τοποθέτηση θαλάµων (καρτοτηλεφώνων) Κ.Α.Φ.Α.Ο, Α . Τ. Μ Τραπεζών. κ.λ.π. Τον καθορισµό
τέλους χρήσης δικαιώµατος διέλευσης δικτύου υπεδάφους Ν 3431/06&528/075/09 ( ΦΕΚ
13/Α/2006, κανονισµό καθορισµού των τελών διέλευσης. Το διπλότυπο είσπραξης θα είναι
απαιτητικό από την τεχνική Υπηρεσία πριν υπογραφεί σύµβαση η έκδοση άδειας τοµής.
8. Τέλος διαφήµισης
α) Για διαφηµίσεις φωτεινές σε στέγες η ηλεκτρικές εφηµερίδες β) Για φωτεινές διαφηµίσεις σε
οποιοσδήποτε χώρους. γ) Για διαφηµίσεις µη φωτεινές σε στέγες η δωµάτια κ.λ.π
Το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων θα καθορίζεται ανά τετραγωνικό µέτρο και θα
κυµαίνεται ανάλογα µε τη ζώνη και το είδος της χρήσης (ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων,
τοποθέτηση αυτόµατων πωλητών ή εµπορευµάτων,, τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων, και
λοιπών ειδικών περιπτώσεων και ευκαιριακών δραστηριοτήτων).
Θα καθορίζεται σε ετήσια βάση µε γνώµονα τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα, µε απόφαση του
µετά από πρόταση της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία θα
∆ηµοτικού Συµβουλίου
διαµορφώνεται σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Άρθρο 6
Αρμοδιότητα και γενικές προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου
χώρου
Ο ∆ήµος Παγγαίου είναι η µόνη αρµόδια αρχή για να εκδίδει άδειες χρήσεις κοινοχρήστων
χώρων που ανήκουν στο ∆ήµο ή έχουν παραχωρηθεί σ’αυτόν για εκµετάλλευση. Η αρµοδιότητα
για την τήρηση και πιστή εφαρµογή του Κανονισµού ανήκει στην ∆ηµοτική Αρχή δια των
αρµοδίων υπηρεσιών της. Η Οικονοµική Υπηρεσία χορηγεί σύµφωνα µε τον νόµο όλες τις
απαραίτητες άδειες για τη χρηση του χώρου (άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου) εντός 15
ηµερών το αργότερο, µετά τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητος Ζωής του ∆ήµου. Ο
∆ήµαρχος εκδίδει την άδεια χρήσης κοινόχρηστου δηµοτικού χώρου (παρ 11 αρ 3 Ν.1080/80)
και την ανακαλεί (παρ 7 αρ 3 Ν. 1080/80). Το Γραφείο εκδόσεως αδειών καταστηµάτων,
χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες πλην την άδεια χρήσης του χώρου.
∆ηµοτική Αστυνοµία (όταν δηµιουργηθεί), η αρµόδια επιτροπή (µε απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου) και η Ελληνική Αστυνοµία ελέγχουν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και
γνωµοδοτούν για την χορήγηση της άδειας κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου. Η
γνωµάτευση της Ελληνικής Αστυνομίας ή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ή των επιτροπών ή του
αρµοδίου γραφείου, είναι δεσµευτική στη χορήγηση της αιτούµενης άδειας ( άρθρο 13παρ.6 Β∆.
24/9- 20/10/1958 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 τουΝ.1080/80 ) και εκδίδεται µέσα
σε 15 µέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήµατος του ∆ήµου, δια της δηµοτικής ή
τοπικής κοινότητας µε γνώµη.
Η Τεχνική Υπηρεσία χορηγεί κάθε είδους «σύµφωνη γνώµη» και εγκρίσεις για τα λειτουργικά
ή διακοσµητικά στοιχεία, που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο χώρο, τον οριοθετεί βάσει της
χορηγηθείσας άδειας και ελέγχει την εφαρµογή της.
Η ΕΠΖ παραπέµπει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θέµατα που έχουν σχέση µε την αναδιατύπωση
και συµπλήρωση του παρόντος κανονισµού, εκτός των θεµάτων που έχουν οικονοµικό
αντικείµενο (πχ επιβολή τελών), για τα οποία την ειδική αρµοδιότητα έχει η Οικονοµική
Επιτροπή.
Ειδικότερα:
Εκτός από τον Δήμο Παγγαίου, καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει
αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στον Δήμο Παγγαίου
ή έχουν παραχωρηθεί σ' αυτόν προς εκμετάλλευση.
Ο δήμαρχος ή ο αρμόδιος με απόφαση δημάρχου αντιδήμαρχος, χορηγεί την άδεια χρήσης
κοινόχρηστου χώρου, η οποία δεν δύναται να λήγει πέραν του ημερολογιακού έτους για τις
περιπτώσεις (α) και (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν.1080/1980, στην οποία ορίζεται
η τοποθεσία και η έκταση του παραχωρούμενου κατά χρήση χώρου, το είδος, η διάρκεια της
χρήσης και το τέλος χρήσης, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3
του Ν.1080/1980.
Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια χρήσης, η αστυνομική αρχή εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) ημερών από της παραλαβής σχετικού ερωτήματος του Δήμου Παγγαίου γνωματεύει εάν
υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων, επιβάλλοντας την μη
χορήγηση της αιτούμενης άδειας, οπότε αυτή δεν χορηγείται. Παρερχομένης άπρακτης της
προθεσμίας αυτής, η άδεια χορηγείται και χωρίς γνωμάτευση της αστυνομικής αρχής.
Χορηγηθείσα άδεια χρήσης ανακαλείται υποχρεωτικώς από τον δήμαρχο εντός δεκαημέρου από
της έγγραφης ειδοποίησής του από την αστυνομική αρχή ότι συντρέχουν λόγοι ασφάλειας της
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κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων ή ένεκα ληφθέντων μέτρων από δημόσια ή δημοτική αρχή. Η
ανάκληση αυτή συνεπάγεται την επιστροφή μόνο του καταβληθέντος ποσού τέλους που
αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο για την οποία ανακλήθηκε η άδεια, καθοριζόμενου με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο Παγγαίου
είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς
αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών,
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Άρθρο 7
Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Β.Δ/τος της 24-09-1958, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246Α'/22-10-1980):
«1.Επιτρέπεται η υπέρ δήμου ή κοινότητος επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων
διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείας και εν γένει κοινοχρήστους χώρους και το
υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος
νοείται και το δάπεδον χώρων μεταξύ της θέσεως των προσόψεων των ισογείων οικοδομών και
των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών (στοαί και το υπέδαφος αυτών ως και αποτμήσεις
γωνιών οικοδομικών τετραγώνων), αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις
πεζοδρομίων και αφεθέντων εις κοινήν χρήσιν.».
Το τέλος της παραπάνω παραγράφου ορίζεται ετήσιο και κατά τετραγωνικό μέτρο με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης και αναλόγως της περιοχής της πόλης
ή χωριού στα οποία βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος.
Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε
φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες και κατά
τετραγωνικό μέτρο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την πληρωμή αυτού του τέλους
ευθύνονται από κοινού και εξ ολοκλήρου εκείνος που πήρε άδεια οικοδομής καθώς και ο
ιδιοκτήτης του ακινήτου. Σε περίπτωση που ο χρόνος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου είναι
μικρότερος του ενός (1) μηνός, θα καταβάλλεται ελάχιστο τέλος χρήσης ενός (1) μήνα.
Για κάθε άλλη περίπτωση, το τέλος ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο δημοτικό ταμείο πριν
την παράδοση της άδειας χρήσης και αναγράφεται επ' αυτής ο αριθμός του γραμματίου
είσπραξης
Άρθρο 8
Διαδικασία χορήγησης Αδειών Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου
1. Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων /εμπορευμάτων
1.1. Χορήγηση άδειας για 1η φορά
Προκειμένου να χορηγηθεί η Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων για 1η φορά μετά την εφαρμογή του παρόντος
Κανονισμού, ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται κατ' αρχάς με αίτησή του στην Δ/νση
Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Παγγαίου (ή στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών
Θεμάτων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας στην οποία εμπίπτει ο
αιτούμενος χώρος, με την υποχρέωση διαβίβασής της στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού),
προκειμένου να προσδιοριστεί η επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου που δικαιούται να καταλάβει
βάσει του παρόντος Κανονισμού.
Η αίτηση του ενδιαφερόμενου θα συνοδεύεται από:
α. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται η
ακριβής θέση του καταστήματος, το πλάτος της πρόσοψής του και ο περιβάλλων χώρος.
β. Την Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος.
γ. Κάτοψη του καταστήματος και του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου.
δ. Αν ο ενδιαφερόμενος αιτείται την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν παρακείμενου
καταστήματος ή κατοικίας, τότε θα κατατίθεται και βεβαίωση της παραγράφου 4 του άρθρου
8 του Ν.1599/1986 με την συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα
αυτά.
Αφού προσδιοριστεί η επιφάνεια του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου από την Δ/νση
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, θα κοινοποιείται στο Τμήμα Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών ή στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων των Αποκεντρωμένων
Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας (αναλόγως την περιοχή στην οποία εμπίπτει ο αιτούμενος
χώρος).
Εν συνεχεία, ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται στις παραπάνω Υπηρεσίες
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προσκομίζοντας Ενημερότητα του Ταμείου του Δήμου Παγγαίου περί μη οφειλών στο Δήμο για
τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές ή νόμιμης ρύθμισής τους, προκειμένου να του χορηγηθεί η
Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για το τρέχον έτος.
Το επιβαλλόμενο τέλος είναι ετήσιο ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης και ανάλογα µε την
περιοχή -ζώνη και καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταµείο του ∆ήµου. Ο αριθµός του τριπλότυπου
είσπραξης του τέλους αναγράφεται στην άδεια. Οι χορηγούµενες άδειες, τόσο όσον αφορά την
κατάληψη του χώρου, όσον και την τοποθέτηση σ’ αυτόν λειτουργικών ή διακοσµητικών
στοιχείων επαγγελµατικού εξοπλισµού ,έχουν ισχύ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του έτους, που
εκδόθηκαν. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας πρέπει να γίνεται το τελευταίο τρίµηνο του
προηγούµενου έτους. Μετά την λήξη της άδειας, αν δεν υπάρξει ανανέωση, αποµακρύνονται τα
τραπεζοκαθίσµατα και ο επαγγελµατικός εξοπλισµός από τον κοινόχρηστο χώρο.
1.2. Ανανέωση άδειας
Για την ανανέωση Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου, δεν απαιτείται η θεώρηση νέου
σχεδιαγράμματος από την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, αλλά θα πραγματοποιείται βάσει
του ήδη υποβληθέντος κατά τη διαδικασία χορήγησης της αρχικής άδειας. Ο ενδιαφερόμενος θα
απευθύνεται με αίτησή του στο Τμήμα Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ή στο
Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Δημοτικής
Ενότητας (αναλόγως την περιοχή στην οποία εμπίπτει ο αιτούμενος χώρος), προσκομίζοντας
Ενημερότητα του Ταμείου του Δήμου Παγγαίου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη, φόρους,
πρόστιμα ή εισφορές της νόμιμης ρύθμισής τους.
Ειδικότερα σε κάθε περίπτωση άδειας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ισχύουν τα
παρακάτω :
Εφόσον η ανάπτυξη αφορά σε Πεζόδροµους:
α) Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων γίνεται πάντα εντός της προβολής των ορίων του
καταστήµατος και σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισµού. Σε κάθε
περίπτωση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην πρόσοψη και τη νοητή προβολή των
ορίων των όµορων ιδιοκτησιών πρέπει να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση παραχώρησης του
ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών που διαµένουν ή χρησιµοποιούν το ακίνητο.
β) Στα καταστήµατα, που ήδη υπάρχουν στους πεζόδροµους, η άδεια θα δίδεται αφού ληφθούν
υπόψη οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριµένου σηµείου του πεζόδροµου, δηλαδή η εύρυθµη
λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων, η οµαλή διέλευση των πεζών, η κίνηση των
επιτρεποµένων οχηµάτων, ο αστικός εξοπλισµός, η γενική αισθητική του χώρου. Η
χορήγηση άδειας θα εξετάζεται χωριστά για κάθε κατάστηµα από της υπηρεσίες του ∆ήµου.
γ) Για τα νέα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που θέλουν να εγκατασταθούν σε
πεζόδροµο και να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσµατα θα πρέπει πρώτα να παίρνουν έγκριση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη δυνατότητα να τους παραχωρηθεί χώρος και µετά να τους
χορηγείται άδεια λειτουργίας καταστήµατος.
δ) Για τον καθορισµό του χώρου, που θα καταλαµβάνει κάθε κατάστηµα, όταν υπάρχουν
περισσότερα από ένα καταστήµατα θα δίνεται από τον τύπο: Ε={ (Πα/Πσ) 0,6 + (Εα/Εσ)0,4
} Χ Εθ όπου: Πα = µήκος πρόσοψης του καταστήµατος, Πς = άθροισµα µήκους προσόψεων
των καταστηµάτων, Εα = εµβαδόν καταστήµατος, Εσ= σύνολο εµβαδούκαταστηµάτων, Εθ =
εµβαδόν της συγκεκριµένης θέσης, 0,6=συντελεστής πρόσοψης και 0,4 συντελεστής
εµβαδού. Επειδή η διάσταση ενός τραπεζοκαθίσµατος µετρηµένη στην πράξη είναι 1,5 τ.µ. ο
χώρος κατάληψης για κάθε κατάστηµα θα είναι στον πλησιέστερο αριθµό πολλαπλάσιο του
1,5.
ε) Οι κοινόχρηστοι χώροι, που βρίσκονται εκτός της προβολής των ορίων του προσώπου των
καταστηµάτων παραχωρούνται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων έπειτα από δηµοπρασία.
Στη δηµοπρασία παίρνουν µέρος κατά προτεραιότητα όσοι δεν έχουν απέναντι από το
κατάστηµα τους κοινόχρηστο χώρο.
ζ) Οι διάδροµοι, που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισµάτων και εξυπηρετούν τη
λειτουργία του καταστήµατος προσµετρούνται κανονικά σαν κατάληψη.
Εφόσον η ανάπτυξη αφορά σε Πεζοδρόµια:
α) Τα τραπεζοκαθίσµατα αναπτύσσονται πάντα στη νοητή προβολή των ορίων του
καταστήµατος ή όµορων ιδιοκτησιών εφόσον υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση.
β) Όπου υπάρχει αστικός εξοπλισµός, παρτέρια, στάσεις λεωφορείων, ποδηλατοδρόµος κ.λ.π.,
το πλάτος του πεζοδροµίου περιορίζεται µεταξύ της ρυµοτοµικής γραµµής του καταστήµατος
και της νοητής γραµµής των ανωτέρω.
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γ) Οι προεξοχές στις γωνίες των πεζοδροµίων δεν προσµετρούνται στο πλάτος του πεζοδροµίου
επειδή κατασκευάστηκαν µε σκοπό τη διευκόλυνση των πεζών, που διασχίζουν το δρόµο,
και την αποτροπή παρκαρίσµατος στις γωνίες.
Εφόσον η ανάπτυξη αφορά σε Πλατείες:
Ο παραχωρούµενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται από τα δεδοµένα
συγκεκριµένης µελέτης των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για κάθε πλατεία και αποφασίζεται
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μέχρι της υποβολής της µελέτης ο χώρος παραχωρείται
κατόπιν έγκρισης των Τεχνικών Υπηρεσιών για κάθε αίτηση λαµβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες και την αισθητική κάθε πλατείας ξεχωριστά µε βάση την κείµενη νοµοθεσία και
τον παρόντα κανονισµό.(παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.1080/80).
1.3. Αίτημα τροποποίησης του Κανονισμού
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ζητά να του παραχωρηθεί η χρήση κοινόχρηστου χώρου
που βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν προβλέπονται παραχωρούμενοι κοινόχρηστοι χώροι από τον
παρόντα Κανονισμό ή αιτείται χώρο με διαφορετική θέση ή επιφάνεια απ' αυτήν που προβλέπει
ο Κανονισμός, τότε η αίτηση θα κατατίθεται στην Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου
Παγγαίου
(ή στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων των Αποκεντρωμένων
Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας στην οποία εμπίπτει ο αιτούμενος χώρος, με την υποχρέωση
διαβίβασής της στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού), προκειμένου να εξεταστεί ως αίτημα
Τροποποίησης του Κανονισμού.
Στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα συνοδεύεται από:
α1. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται η
θέση του καταστήματος, οι είσοδοι και τα παράθυρα των όμορων καταστημάτων ή
κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος
της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου προς κατάληψη χώρου. Σε
περίπτωση που εντός ή πλησίον του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου υφίστανται δέντρα ή
στοιχεία αστικού εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, κιγκλιδώματα, παγκάκια, στύλοι κ.τ.λ.)
θα πρέπει επίσης να απεικονίζονται στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα.
β1. Τεχνική έκθεση στη οποία να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα τροποποίησης του Κανονισμού.
γ1. Τα δικαιολογητικά (β), (γ), (δ) της πιο πάνω παραγράφου 1.1.
Μετά τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το αίτημα τροποποίησης, η
Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο, κοινοποιώντας την απάντηση
στο Τμήμα Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ή στο Τμήμα Διοικητικών και
Οικονομικών Θεμάτων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας (αναλόγως
την περιοχή στην οποία εμπίπτει ο αιτούμενος χώρος). Εν συνεχεία, σε περίπτωση που έχει
εγκριθεί το αίτημα του ενδιαφερόμενου, τότε απευθύνεται στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες,
προσκομίζοντας Ενημερότητα του Ταμείου του Δήμου Παγγαίου περί μη οφειλών στο Δήμο για
τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές ή νόμιμης ρύθμισής τους, προκειμένου να του χορηγηθεί η
Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου βάσει της επιφάνειας που προσδιορίστηκε με την
σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1.4. Προθεσμίες
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα κατατίθενται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 30
Απριλίου κάθε έτους.
Αιτήματα παραχώρησης ή τροποποίησης κοινόχρηστων χώρων δεν θα γίνονται δεκτά μετά την
έλευση της παραπάνω προθεσμίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν καταστήματα των
οποίων η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδόθηκε μετά τι 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους.
2. Για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών ή για προσωρινή λειτουργία εργοταξίου για
κατασκευή ή ανέγερση οικοδοµών:
2.1. Ο ιδιοκτήτης ή εργολάβος καταθέτει αίτηση στην οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου για
άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. Εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώµατος
χρειάζεται έγκριση της ΕΛ.ΑΣ ή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου αν πρόκειται για κατάληψη πεζοδροµίου, πεζόδροµου ή πλατείας. Τα τέλη για τους
οικοδοµούντες είναι µηνιαία ανά τετραγωνικό µέτρο και για την καταβολή τους ευθύνονται
εξ ολοκλήρου ο λαβών την άδεια και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
2.2. Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωµένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
πρόληψη ατυχηµάτων. Ο χώρος πρέπει να έχει κατάλληλη σήµανση ορατή και την νύκτα.
2.3. Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε:
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α) Άδεια χρήσης κάδου αδρανών υλικών µε µηνιαίο τέλος χρήσης ανά τ.µ. και µε την
υποχρέωση ο κάδος να τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου
χώρου.
β) Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης µε πανί, λαµαρίνα ή πλέγµα και µηνιαίο τέλος
χρήσης
γ) Άδεια τοποθέτησης ικριώµατος µε µηνιαίο τέλος χρήσης.
2.4. Ο ενδιαφερόµενος καταθέτει την άδεια οικοδοµής ή άδεια µικρής κλίµακας για την έγκριση
των εργασιών από την αρµόδια τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, είναι δε υποχρεωµένος :
α) Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασµα ή στοά µε σκάφη(όταν γίνεται χρήση όλου του
πεζοδροµίου) ή πρόσθετο πεζοδρόµιο, για την προστασία των πεζών.
β) Να τοποθετεί ικριώµατα(σκαλωσιά) µε ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδοµή, µε
προστατευτική διάταξη(πανί, δίχτυ κ.λ.π.)για την προστασία των διερχοµένων πεζών από
την πτώση υλικών. Να τοποθετήσει ταινία σήµανσης µε ερυθρό και άσπρο χρώµα. Να
τοποθετήσει εµπόδια µε φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν και την
νύκτα.
δ) Άδεια στάθµευσης ανυψωτικών µηχανηµάτων απαραιτήτων για την ανέγερση
πολυκατοικίας(πρέσα- µπετονιέρα κ.λ.π.)
ε) Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µε διάφορα οικοδοµικά υλικά για την εκτέλεση
διαφόρων τεχνικών-οικοδοµικών εργασιών µε µηνιαίο τέλος κατά ζώνες και κατά
τετραγωνικό µέτρο.(άρθρο 26,παρ. 4 του Ν.1828/89-αρθ.481,482,483 του Α.Κ.).
Οικονοµικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο και ο κάτοχος της άδειας
χρήσης. Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου χώρου αποκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή
τον εργολάβο των εργασιών.
2.5. Ελαφρά υλικά, πού παρασύρονται από τον αέρα καλύπτονται ώστε να αποφεύγεται η
ρύπανση του περιβάλλοντος. Τα στερεά υλικά στερεώνονται µε ασφαλή τρόπο για την
πρόληψη ατυχήµατος.
2.6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώµατος για τη σύνδεση
κτιρίων µε τα δίκτυα των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας η αποκατάσταση της οδού στην
αρχική της µορφή µε τα αυτά υλικά και την αυτή επιµέλεια είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ
ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη του ωφελουµένου ακινήτου.
2.7.Για οποιανδήποτε καταστροφή του κοινόχρηστου χώρου ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος του
έργου φροντίζει για την αποκατάσταση της ζηµιάς άλλως του επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το
διπλάσιο της αξίας αποκατάστασης της ζηµιάς.
2.8 Προκειμένου να χορηγηθεί η Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση
οικοδομικών υλικών ή για προσωρινή λειτουργία εργοταξίου ο ενδιαφερόμενος θα
απευθύνεται κατ' αρχάς με αίτησή του στην Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου
Παγγαίου (ή στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων των Αποκεντρωμένων
Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας στην οποία εμπίπτει ο αιτούμενος χώρος, με την
υποχρέωση διαβίβασής της στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού), προκειμένου να
προσδιοριστεί και να εγκριθεί η επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου που δικαιούται να καταλάβει
βάσει του παρόντος Κανονισμού, έπειτα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών
όπου κρίνεται απαραίτητο (Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Τροχαία κ.α).
Σε περίπτωση κατάληψης του οδοστρώματος η άδεια χορηγείται μετά τη σύμφωνη γνώμη της
αρμόδιας υπηρεσίας για τη συντήρηση της οδού. Σε περίπτωση εκτροπής της κυκλοφορίας
απαιτείται να προηγηθεί η εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η έγκρισή της από
την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για τη συντήρηση της οδού.
Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινοχρήστου χώρου για τη λειτουργία εργοταξίου ή για
τοποθέτηση οικοδομικών υλικών χορηγούνται με την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του
Κ.Ο.Κ., των κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων σε αυτά, καθώς και των
κανονισμών που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου.
Η αίτηση του ενδιαφερόμενου θα συνοδεύεται από:
α. Την άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας (εφόσον απαιτείται).
β. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται η
ακριβής θέση του προτεινόμενου υπό κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
γ. Τα πλήρη στοιχεία του επιβλέποντος μηχανικού και του Τεχνικού Ασφαλείας που θα είναι
υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοταξίου ή για την τοποθέτηση των οικοδομικών υλικών.
δ. Τεχνική έκθεση από μηχανικό στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά: α) τα μέτρα σήμανσης,
ασφάλειας κ.τ.λ. σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 6952/14-02-201145 (ΦΕΚ 420Β'/16-032011) των Υπουργών ΠΕΚΑ – Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και της αποφ.
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ΔΙΠΑΔ/οικ/502/01-07-200346 (ΦΕΚ 946Β'/09-07-2003) του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, τα
οποία υποχρεούται να τηρεί πιστά ο ενδιαφερόμενος. Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται από
τα αντίστοιχα σχέδια όπου κρίνεται απαραίτητο. Β) η χρονική διάρκεια και ο σκοπός της
τοποθέτησης των οικοδομικών υλικών ή της προσωρινής δημιουργίας του εργοταξίου,
καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.
Αφού
προσδιοριστεί η επιφάνεια του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου από την Δ/νση
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, θα κοινοποιείται στο Τμήμα Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών ή στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων των Αποκεντρωμένων
Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας (αναλόγως την περιοχή στην οποία εμπίπτει ο
αιτούμενος χώρος).
Εν συνεχεία, ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται στις παραπάνω Υπηρεσίες προσκομίζοντας
Ενημερότητα του Ταμείου του Δήμου Ρόδου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη, φόρους,
πρόστιμα ή εισφορές ή νόμιμης ρύθμισής τους, προκειμένου να του χορηγηθεί η Άδεια
Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου.
3. Για προσωρινές κατασκευές
Προκειμένου να χορηγηθεί η Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για προσωρινές
κατασκευές, ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται με αίτησή του στην Δ/νση Πολεοδομικού
Σχεδιασμού του Δήμου Παγγαίου (ή στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων των
Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας στην οποία εμπίπτει ο αιτούμενος χώρος,
με την υποχρέωση διαβίβασής της στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού), προκειμένου να
προσδιοριστεί και να εγκριθεί η επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου που δικαιούται να καταλάβει
βάσει του παρόντος Κανονισμού, έπειτα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών όπου
κρίνεται απαραίτητο (Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Τροχαία κ.α.).
Η αίτηση του ενδιαφερόμενου θα συνοδεύεται από:
α. Την άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας (εφόσον απαιτείται).
β. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται η
ακριβής θέση του προτεινόμενου υπό κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
γ. Τεχνική έκθεση από μηχανικό στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά η χρονική διάρκεια και ο
σκοπός της κατασκευής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση
της αδείας.
Αφού προσδιοριστεί η επιφάνεια του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου από την Δ/νση
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, θα κοινοποιείται στο Τμήμα Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών ή στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων των Αποκεντρωμένων
Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας (αναλόγως την περιοχή στην οποία εμπίπτει ο αιτούμενος
χώρος).
Εν συνεχεία, ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται στις παραπάνω Υπηρεσίες
προσκομίζοντας Ενημερότητα του Ταμείου του Δήμου Παγγαίου περί μη οφειλών στο Δήμο για
τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές ή νόμιμης ρύθμισής τους, προκειμένου να του χορηγηθεί η
Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου.
4. Για τοποθέτηση ειδών περιπτέρου
Προκειμένου να χορηγηθεί η Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση ειδών
περιπτέρου, ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται κατ' αρχάς με αίτησή του στην Δ/νση
Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Παγγαίου (ή στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών
Θεμάτων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας στην οποία εμπίπτει ο
αιτούμενος χώρος, με την υποχρέωση διαβίβασής της στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού),
προκειμένου να προσδιοριστεί και να εγκριθεί η επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου που δικαιούται
να καταλάβει βάσει του παρόντος Κανονισμού. Η αίτηση θα συνοδεύεται από την σύμβαση
παραχώρησης του περιπτέρου. Αφού προσδιοριστεί η επιφάνεια του αιτούμενου κοινόχρηστου
χώρου από την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, θα κοινοποιείται στο Τμήμα Προσόδων της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ή στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων των
Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας (αναλόγως την περιοχή στην οποία
εμπίπτει ο αιτούμενος χώρος). Εν συνεχεία, ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται στις παραπάνω
Υπηρεσίες προσκομίζοντας Ενημερότητα του Ταμείου του Δήμου Παγγαίου περί μη οφειλών στο
Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές ή νόμιμης ρύθμισής τους, προκειμένου να του
χορηγηθεί η Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου.
5.Μικροπωλητές - Στάσιµο υπαίθριο εµπόριο-Καντίνες – Ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά
παιχνίδια
5.1.Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών
ηλεκτρονικών παιδικών παιχνιδιών, θα χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από το Τµήμα
Εσόδων του ∆ήµο υ, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/τεύχος Α)όπως

ΑΔΑ: ΩΙΩΛΩΞΨ-Π3Λ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3377/2005 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του
Ν.3769/2009.
5.2.Οι θέσεις που θα παραχωρούνται στους ενδιαφερόµενους, καθώς και οι διαστάσεις τους, θα
καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µε τη σύµφωνη γνώµη
της αντίστοιχης ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.
5.3.Η άσκηση υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας χορηγείται µε άδεια του ∆ηµάρχου και
σύµφωνα µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου βά ση της σχετικής νοµοθεσίας .
5.4.Οι θέσεις, που παραχωρούνται είναι ισάριθµες των αδειών, που έχουν χορηγηθεί και
καθορίζονται κατά περίπτωση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µέχρι της 31 ∆εκεµβρίου κάθε
έτους και ισχύουν για το επόµενο έτος. Για τον καθορισµό των θέσεων λαµβάνονται υπόψη
οι περιορισµοί της σχετικής νοµοθεσίας και η γνωµοδότηση των σχετικών επιτροπών.
5.5.Ο παραχωρούµενος χώρος δεν θα υπερβαίνει τα 2 τ.µ. και δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της
παραχωρούµενης επιφάνειας.
5.6. Οι καθορισµένες θέσεις θα παραχωρούνται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
και νόµους.
5.7.Στους δηµότες και κατοίκους µικροπωλητές για 15 µέρες την περίοδο των Χριστουγέννων,
από 20 ∆εκεµβρίου έως 5 Ιανουαρίου και 15 µέρες την περίοδο του Πάσχα παραχωρείται
χώρος σε συγκεκριµένο τµήµα της πόλης, ο οποίος καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και µόνο για συγκεκριµένα είδη. Επίσης και για 2 µέρες, την παραµονή και την
ηµέρα του εορτασµού των Ιερών Ναών του ∆ήµου, στους γύρω από τον ναό δρόµους ή και
σε µεγαλύτερη έκταση ανάλογα µε τον αριθµό των αιτήσεων και την σπουδαιότητα του
εορτασµού.
5.8.Σε νόµιµους κατόχους άδειας λειτουργίας κινητών καντινών (παρ. 5,αρθρ. 1 του Ν.
3377/2005 Φ.Ε.Κ. 202/19-8-05), χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µε
απόφαση του ∆η µοτικού Συµβουλίου σε θέσεις, που καθορίζονται και οριοθετούνται από
αυτό, σύµφωνα µε εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και νόµους.
5.9.Ο ωφέλιµος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι 5τ.µ. και ο συνολικά
παραχωρούµενος χώρος να µην υπερβαίνει τα 10τ.µ.
5.10. Χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου
Προκειμένου να χορηγηθεί η Άδεια ειδικά για στάσιμο εμπόριο-καντίνα, ο ενδιαφερόμενος θα
απευθύνεται με αίτησή του στο τμήμα αδειών καταστημάτων του Δήμου Παγγαίου ή στο Τμήμα
Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων (Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων και Διαχείρισης Υλικού)
των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας στην οποία εμπίπτει ο αιτούμενος
χώρος. Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι
άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. "Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση,
σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας τους"
β. Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών
συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος (α΄κλίμακα της παρ. 1
του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για
την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων
αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων –
Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.
Δικαιούχοι άδειας από το συνολικό αριθμό των αδειών που χορηγούνται κατά σειρά
προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών, εφόσον πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις, είναι άνεργα και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια
Υπηρεσία αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια
λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή
ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας του/της".
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου υποβάλλουν
τις αιτήσεις τους στον αρμόδιο Δήμο μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι αποφάσεις επί
των αιτήσεων εκδίδονται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία του προηγούμενου
εδαφίου.
Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος:
1. επιδεικνύει εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος
2. καταθέτει πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση,
ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9
του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει, ήτοι:
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άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
III. ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82Α`),
IV. άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε
πολεμικά γεγονότα,
V. γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με
νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
VI. ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την
πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο
VII. Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης της χώρας"
Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται
μεταξύ των ενδιαφερομένων από το δημοτικό συμβούλιο. Κλήρωση διενεργείται και όταν ο
αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό
των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων. Επίσης, κλήρωση
διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο
κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες
χορηγούνται μόνο με την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου αυτής, κατά το επόμενο
έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι
μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και
διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια.
Οι δικαιούχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των περιπτώσεων (i), (iii), (iv) και
(v), εξαιρούνται από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης όπου
πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάτοχος της άδειας. Επίσης, από τη διαδικασία της κλήρωσης για
τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης, εξαιρούνται οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου των οποίων η άδεια πρόκειται να ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Π.Δ. 254/2005 (ΦΕΚ 307Α'/16-12-2005).
Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην
αρμόδια Υπηρεσία τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 3 άρθρο 1 του Π.Δ. 254/2005.
5.11. Ανανέωση, ανάκληση και τροποποίηση άδειας
Οι άδειες υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου που έχουν χορηγηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο
ισχύουν για μία τριετία και ανανεώνονται κάθε φορά για ίσο χρόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι
πληρούν και προσκομίσουν τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του το Π.Δ. 254/2005
(ΦΕΚ 307Α'/16-12-2005). Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας, στην
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Παγγαίου μέχρι 31 Ιανουαρίου του έτους λήξης της. Η άδεια
υπαιθρίου εμπορίου δεν ανανεώνεται αν ο κάτοχος αυτής δεν έχει εφαρμόσει τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 254/2005. Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου ανακαλείται
υποχρεωτικά από την αρχή που την έχει εκδώσει, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ.
2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 254/2005.
5.12. Προθεσμίες
Για την υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της οριστικής
άδειας ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της
αρμόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων.
Για την έκδοση της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσμία επτά (7) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών"
Αιτήματα τροποποίησης της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ως προς το αντικείμενο της
δραστηριότητας του δικαιούχου, με αίτησή του, που υποβάλλεται μέχρι 31 Οκτωβρίου εκάστου
έτους, στην αρχή που έχει εκδώσει την άδεια αυτή.
6.
Χορήγηση
άδειας
για
εγκατάσταση
δικτύων,
υπόγειων
ή
εναέριων
εγκαταστάσεων
Οι δηµόσιοι οργανισµοί για την εγκατάσταση κοινωφελών δικτύων µε χρήση υπογείων ή
εναερίων εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους µετά την µετατροπή τους σε ανώνυµες
εταιρείες παύουν να έχουν απαλλαγή από την καταβολή του τέλους καταλήψεως κοινοχρήστων
χώρων(Ν.Σ.Κ. 268/02).Ως εκ τούτου χρήστες όπως η ∆.Ε.Η. Α.Ε, ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., εταιρείες
κινητής τηλεφωνίας, πρατήρια καυσίµων κ.α., που έχουν τη δυνατότητα µε την εγκατάσταση
καλωδίων, σωληνώσεων, οπτικών ινών, δεξαµενών καυσίµων, τηλεφωνικών θαλάµων,
Κ.Φ.Α.Ο., στυλών, ταµειολογιστικών µηχανών(Α.Τ.Μ), να αποκοµίζουν και να καρπούνται ειδική
ωφέλεια υπέρ αυτών από το παραχωρούµενο ή ήδη χρησιµοποιούµενο κοινόχρηστο χώρο του
I.

II.
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υπεδάφους ή εδάφους εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου, χρεώνονται µε την επιβολή
ανάλογου τέλους.
7. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για φορτοεκφόρτωση βαρέων
αντικειµένων.
1. Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε
είδους βαρέων αντικειµένων θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου,
υποβαλλοµένης, τουλάχιστον, τρείς (3) ηµέρες νωρίτερα.
2. Στην αίτηση προς την οικονοµική Υπηρεσία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία
του υπεύθυνου για την φορτοεκφόρτωση φορέα, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της
διακοπής κυκλοφορίας και κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας
.
3. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο µε δυνατότητα παράτασης, µετά από
αιτιολογηµένη αίτηση.
4. Οι προσωρινές άδειες για την παρεµπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται µε την
προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και τουπαρόντος.
5. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους
ενδιαφεροµένους.
6. Οι ιδιοκτήτες µεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης
των οχηµάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίµου σκυροδέµατος, φορτηγά µεταφοράς
µηχανήµατα έργων κτλ.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας
σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και τιµωρούνται µε τις ποινές της παραγράφου 1
του αρ. 292 του Ποιν.Κώδικα.
7. Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδει ας σε περίπτωση παραβίασης
των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.
8. Εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα
8.1.Οι
προσωρινές
άδειες
κατάληψης
κοινοχρήστων
χώρων
για
τη
διενέργεια
µουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστηµάτων κ.τ.λ. θα εκδίδονται από την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.) και την Οικονοµική Υπ/σια, κατόπιν αιτήσεως του
ενδιαφεροµένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα νωρίτερα µε τη σύµφωνη
γνώµη του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας .Απαραίτητη είναι
προσκόµιση της έγκρισης διακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας που εκδίδεται από την
∆ηµοτική Αστυνοµία, η ΑΤ ανάλογα.
8.2.Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι
υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για τη χορήγηση της αδείας.
8.3.Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται έγκριση της Eλληνικής Αστυνομίας ή Δημοτικής
Αστυνοµίας.
8.4.Η διάρκεια της άδειας 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.
8.5.Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές ,που θα τοποθετούν οι φορείς πρέπει να
είναι καλαίσθητες και οι διαστάσεις τους να µην είναι µεγαλύτερες από 1Χ1,5 µ. και να
υποβάλλεται σκαρίφηµα τους µαζί µε την αίτηση. Οι παραχωρούµενοι κοινόχρηστοι χώροι
δεν θα υπερβαίνουν τους τρεις (3) την ίδια ηµέρα.
8.6.Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να µη δηµιουργείται όχληση
στα καταστήµατα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και να
τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας .
8.7.Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούµενου χώρου
και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζηµιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος
αποκατάστασης. Στους χώρους που υπάρχει συνυπευθυνότητα µε άλλους φορείς ,είναι
απαραίτητο να προσκοµίζεται ή σύµφωνη γνώµη του άλλου φορέα (Πυροσβεστική, άδεια
από Αστυνοµικό Τµήµα κλπ).
Οι προσωρινές άδειες για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χορηγούνται µε την
προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισµών που διέπουν τη
χρήση κοινόχρηστου χώρου.
8.8.Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά και µόνο για την προβολή µηνυµάτων και απαγορεύεται
ρητά η πώληση προϊόντων και εµπορευµάτων.
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8.9.Για τις εκδηλώσεις, που γίνονται από ∆ηµόσιους φορείς ή Πολιτικά κόµµατα µε εκπαιδευτικό
πολιτιστικό ή ενηµερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις και νόµους
8.10.Στις άδειες, που χορηγούνται ατελώς, για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, δεν θα
επιτρέπεται η διενέργεια εµπορικής διαφήµισης. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται άµεση
βεβαίωση της παράβασης στις διαφηµιζόµενες επιχειρήσεις.
8.11.Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσα ς άδειας σε περίπτωση
παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.
Άρθρο 9
Αυθαίρετη χρήση - Κυρώσεις - Πρόστιμα
Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια
του δημάρχου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση
των όρων της χορηγηθείσας άδειας, που μπορεί να αφορά στο είδος της χρήσης, στη θέση ή
την έκταση του παραχωρούμενου χώρου,
στη διάρκεια της άδειας και γενικότερα σε
οποιοδήποτε όρο καθορίζεται με τον παρόντα Κανονισμό.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του
δημάρχου, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα παρακάτω χρηματικά πρόστιμα:
α. Σε χώρους για τους οποίους έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης, επιβάλλεται (πέρα από το
αναλογούν τέλος) χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από
το διάστημα αυθαίρετης χρήσης.
β. Σε χώρους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης, επιβάλλεται χρηματικό
πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που
καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει
επιτραπεί η παραχώρηση χρήσης. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τον
Δήμο ή την Αστυνομική Αρχή.
Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή, επιβάλλονται κάθε
φορά, και μέχρι δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιμα. Αν η παράβαση εξακολουθεί, ο Δήμος
προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων με δικά του συνεργεία και με τη συνδρομή
της οικείας Αστυνομικής Αρχής, επιβάλλοντας ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και
αποθήκευσης, 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 χρήσης.
Η αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου (η χρήση δηλαδή που πραγματοποιείται, όπως
προαναφέρθηκε, χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας), εκτός από
τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα, τιμωρείται και με επιβολή των ποινών του άρθρου 458 του
Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 10
Διαδικασία τροποποίησης Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων
Την τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού, ως προς τη χωροθέτηση των παραχωρούμενων
κοινόχρηστων χώρων, μπορεί να ζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα
προς την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού (προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά προς τα αρμόδια
όργανα για την λήψη απόφασης), στο οποίο θα τεκμηριώνει την αναγκαιότητα που επιβάλλει,
κατά την άποψή του, την τροποποίηση του Κανονισμού.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
1. Η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού εισηγείται προς το Συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής
Κοινότητας εντός της οποίας εμπίπτει ο προς εξέταση κοινόχρηστος χώρος, προκειμένου να
γνωμοδοτήσει σχετικά με απόφασή του, που αποστέλλεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
2. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έχοντας υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού
Σχεδιασμού και την απόφαση που έλαβε το Τοπικό ή Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνει
απόφαση, διαμορφώνοντας την εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Για την εξέταση
θεμάτων τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων από τα αρμόδια
όργανα, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79
του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) και του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87Α'/07-06-2010). Σε ό,τι αφορά όλες τις λοιπές προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν
τις Κανονιστικές Αποφάσεις (εγκρίσεις, δημοσιεύσεις, αναρτήσεις κ.τ.λ.), εφαρμόζονται οι
προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις. Την τροποποίηση του Κανονισμού μπορούν επίσης να
εισηγηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του Δήμου Παγγαίου , για λόγους ασφαλείας,
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αισθητικής, δημοσίου συμφέροντος, έκδοσης πρόσθετων διατάξεων, αναπροσαρμογής τελών
κ.τ.λ.
Όλες οι νομοθετικές διατάξεις που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του παρόντος
Κανονισμού θα εφαρμόζονται όπως κάθε φορά ισχύουν. Ενδεχόμενη τροποποίηση ή
αντικατάστασή τους δεν θα απαιτεί την τροποποίηση του Κανονισμού,
παρά μόνον σε
περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Κανονισμού.
Άρθρο 11
Τελικές ∆ιατάξεις
Η διατήρηση της κοινοτήτων και οικισμών του Δήμου μας καθαρών, η µείωση του αριθµού και
της σοβαρότητας των ατυχηµάτων (αυτοκινητικών, από οικοδοµικές εργασίες κτλ.), η απάλειψη
της ηχητικής και ατµοσφαιρικής ρύπανσης, η δηµιουργία ελκυστικού ανθρωποκεντρικού
περιβάλλοντος σε αρµονία µε το φυσικό, η ανάδειξη πολυλειτουργικού και πολυσήµαντου
δικτύου πεζοδρόµων κατάλληλου για ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία και, τέλος, η
καλλιέργεια συνείδησης αλληλεγγύης και αναγνώρισης του απόλυτου χαρακτήρα της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε τοπικό επίπεδο είναι βασική ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής. Είναι
ταυτόχρονα και υποχρέωση όλων των πολιτών να συνδράµουν το έργο του ∆ήµου και να
συµβάλουν ενεργά σε κάθε απόπειρα φαλκίδευσης του δικαιώµατος τους για ελεύθερη χρήση
των κοινοχρήστων χώρων που προσβάλλει το συνταγµατικώς κατοχυρωµένο δικαίωµα για την
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.
Ο παρών Κανονισµός ισχύει από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης έγκρισής του από
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πα γγαίου και την ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητάς του από την
αρµόδια Αρχή.
Κάθε διάταξη του παρόντος κανονισμού που εκ παραδροµής αντίκειται στους νόµους και
κείµενες διατάξεις του κράτους, παύει να ισχύει και θα επέρχεται τροποποίηση µε απόφαση του
∆ηµοτικού συµβουλίου.
Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος κανονιστικού πλαισίου όταν συντρέχουν λόγοι όπως,
τροποποίηση Νοµοθετικού πλαισίου, δηµιουργία νέων λειτουργικών αναγκών κλπ.
Από την θέση σε ισχύ του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες αποφάσεις των ∆ηµοτικών
Συµβουλίων των πρώην συννενούµενων ∆ήµων του ∆ήµου Παγγαίου, καταργούνται.
Για όποιο θέµα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισµό, αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόµου.
Με τον παρόντα κανονισµό, εξουσιοδοτείται ο προϊστάµενος της Οικονοµικής Υπηρεσίας, οι
υπάλληλοι του τµήµατος εσόδων και ένα µέλος της ΕΠΖ (το οποίο θα οριστεί µε απόφαση
∆ηµάρχου), όπως συνδράµουν στο έργο της τήρησης των όρων του κανονισµού, καθώς και σε
όσους αναθέτει το έργο αυτό µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 377/2015
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
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