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 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2015 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  115/2015                                          ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 39/2015 ΠΕΡΙ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ». 
Σήμερα  Τετάρτη 29 Απριλίου  2015 και ώρα 19.00΄ μμ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου 
Σκύδρας, συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με 
αριθ.πρωτ:  6431/23-4-2015 του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  που είχε δημοσιευθεί 
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με 
αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στη Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι 
διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) , για να συζητήσει και να πάρει απόφαση 
στα παραπάνω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 
δημοτικών συμβούλων  ήταν: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1.  ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
2.  ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
3.  ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΜΑΡΙΑ 
4.  ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5.  ΚΡΗΤΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
6.  ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7.  ΓΕΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
8.  ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
9.ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
10.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
11.ΜΕΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
12.ΛΑΟΥΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
13.ΜΗΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
14.ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
15. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
16.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
17.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
18.ΚΟΥΡΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
19.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ 
20.ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 
21. ΚΡΗΤΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
22.ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  
23.ΚΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Πρόεδρος Δ.Κ. 
Σκύδρας 
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πρόεδρος 
Τ.Κ.ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 
3. ΒΟΛΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Πρόεδρος Τ.Κ.ΠΕΤΡΙΑΣ 
4.ΤΟΝΑΡΕΖΟΣ ΘΩΜΑΣ Πρόεδρος Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 
5. ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος Τ.Κ. 
ΑΡΣΕΝΙΟΥ 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  
3.ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
4.ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ) ΔΙΑΜΑΝΤΩ 
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Κολοβού Νικολίτσα, τακτική υπάλληλος του Δήμου, για 
την τήρηση των πρακτικών. 
 



 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Δήμαρχος Ιγνατιάδου Αικατερίνη.  
Για το παραπάνω  4ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης   ο πρόεδρος   είπε ότι: Σύμφωνα με το 
άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό 
συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ..  
Επίσης η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σκύδρας γνωμοδότησε θετικά με την 
αριθ. 2/2015 απόφαση της για τον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2β του Ν.3852/2010. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 39/2015 απόφασή της εισηγήθηκε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο τον  «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΣΚΥΔΡΑΣ»  προς έγκριση. 
 
Κατόπιν τούτων, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε  
 
 το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 

 την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 

 την παρ. 2β του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 

 την υπ’ αριθ. 39/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σκύδρας 

 την υπ’αριθ. 2/2015 απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σκύδρας 

 είδε την εισήγηση της  υπάλληλου του Δήμου Γκόγκου Βασιλικής  και  τις σχετικές 

διατάξεις του Νόμου, 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

Α   Π   Ο   Φ   Α    Σ    Ι    Ζ    Ε    Ι       Ο   Μ   Ο   Φ   Ω   Ν   Α 
               
                                          
  Εγκρίνει τον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΚΥΔΡΑΣ», ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και έχει ως εξής: 
 
                    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ 
 
'Άρθρο 1: Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού 
Αντικείμενο  του κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση 
των πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, είτε διαρκώς 
είτε πρόσκαιρα χαρακτηρίζονται και χρησιμοποιούνται κοινόχρηστοι. 
Σκοπός του κανονισμού είναι: 

1. Η χρήση των κοινόχρηστων χώρων είναι ολική και οι ιδιώτες  δραστηριοποιούνται 
μόνον στην έκταση για την οποία τους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια, και όχι στο 
χώρο πέρα από αυτόν, με αποτέλεσμα να αναιρείται προς τους πολίτες το 
συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της κοινής χρήσης, στόχος με τον παρόντα  
κανονισμό είναι να διαμορφωθεί το πλαίσιο που θα επιτρέψει την αρμονική 
συνύπαρξη των κατοίκων και των επιχειρηματιών, η προστασία της ασφαλής 
κυκλοφορίας των πεζών, η ψυχαγωγία των παιδιών, η διευκόλυνση της κίνησης των 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες καθώς και όλων των προσώπων που χρήζουν ιδιαίτερης 
προστασίας, όπως ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, μητέρες με καροτσάκια και εν γένει η 
ήσυχη διαβίωση των πολιτών. 

2. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εν γένει των 
επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από το Δήμο και η ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά και εν γένει η κατάληψη των 
κοινόχρηστων χώρων, που εξυπηρετεί το κοινό και διευρύνει τον κύκλο εργασιών  



 
αυτών, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής των 
κατοίκων της πόλης μας με αυθαίρετες κατασκευές και εκτεταμένες καταλήψεις. 

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

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

 
'Άρθρο 2: Νομοθετικό Πλαίσιο- Δικαίωμα στην Κοινή Χρήση 
Το δικαίωμα στην κοινή χρήση ή άλλως το δικαίωμα χρήσης των κοινών τοις πάση, 
απορρέουν από το αυτοτελές δικαίωμα στην προσωπικότητα, κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 
παρ. 1 του Συντάγματος. Επιχειρώντας την οριοθέτηση της έννοιας και του περιεχομένου 
του ανήκοντος, αδιακρίτως σε κάθε άτομο δικαιώματος στην κοινή χρήση, θεωρείται ότι 
αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα διέλευσης του κοινού- με οποιοδήποτε τρόπο και 
οποτεδήποτε, πλην μόνο παροδικά- από τους κοινόχρηστους χώρους.  
       Σημειωτέον δε ότι βάσει του άρθρου 21 του Συντάγματος υφίσταται υποχρέωση 
υλοποιήσεως, από το διοικητικό μηχανισμό, όλων των αναγκαίων υποδομών που θα 
διασφαλίσουν την αυτόνομη, ανεμπόδιστη και ασφαλή χρήση των κοινόχρηστων χώρων 
από τα ΑμεΑ αλλά και γενικότερα από τα εμποδιζόμενα άτομα, η δε Οδηγία 
2000/78/ΕΚ(Ν.3304/2005)εισάγει την έννοια των αναγκαίων προσαρμογών για τη 
θεμελίωση μη διάκρισης σε βάρος των ΑμεΑ.  
 Κατά τη δε υπ' αριθμ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τ. Β' ) τίθενται ειδικές 
ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών 
Ενώ με την υπ' αριθμ.6952/16.03.11 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β'420/2011) 
τίθενται υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών (όπου στην 
προαναφερόμενη απόφαση αναφέρεται ο όρος “πεζοί” συμπεριλαμβάνει και τα άτομα με 
αναπηρία) κατά την εκτέλεση των εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.  
Κατά την ενδεικτική απαρίθμηση στο άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα των κοινοχρήστων 
πραγμάτων, περιλαμβάνονται σε αυτά και οι δρόμοι ανεξάρτητα αν πρόκειται για εθνικούς, 
επαρχιακούς, δημοτικούς ή κοινοτικούς.. Ως τμήματα των δρόμων και ως κοινόχρηστα 
λογίζονται και τα πεζοδρόμια , όπως προκύπτει από το άρθρο 13 παρ.1 του 24-
9/20.10.1958 Β.Δ., από το άρθρο 2 παρ. 4 και 6 του ΓΟΚ (Ν.1577/1985), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και τα άρθρα 2 και 47 του ισχύοντος ΚΟΚ (Ν.2696/1999 και 
Ν.3904/2010).  
Τα προς παραχώρηση τμήματα κοινοχρήστων ορίζονται με απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18/1984, τ. 
Α'), ενώ με το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ93/14.04.14, τ.Α),  άρθρο 76 με την ίδια ως άνω απόφαση 
καθορίζονται  οι θέσεις περιπτέρων και η μετακόμιση αυτών,  με τον οποίο υπαγορεύεται, 
επίσης,  και η υποχρέωση καταβολής τέλους, τόσο για τον κύριο χώρο που καταλαμβάνει το 
περίπτερο, όσο και για την κατάληψη χώρου, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων γύρω από 
αυτό (ψυγεία, παιχνιδομηχανές, σταντ πώλησης εντύπων κλπ).  
Βάσει δε του θεμελιωμένου στη διάταξη του άρθρου 970 του Αστικού Κώδικα κανόνα περί 
του ανεμπόδιστου της κοινής χρήσης, τα κοινόχρηστα πράγματα δεν μπορούν να 
παραχωρηθούν προς ιδιαίτερη χρήση, παρά μόνο εφόσον από την παραχώρηση δεν 
παρεμποδίζεται, κατά οποιοδήποτε τρόπο η κοινή χρήση του πράγματος, ή άλλως, η 
παραχώρηση από τη διοίκηση, επί τη βάσει των κατ' ιδίαν διατάξεων, σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων, καθώς και η χορήγηση των αδειών 
που απαιτούνται από τον νόμο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, είναι νόμιμη, μόνο 
εφόσον, μετά την παραχώρηση των ιδιαίτερων αυτών δικαιωμάτων, εξακολουθεί να 
εξυπηρετείται ή  
 



τουλάχιστον να μην αναιρείται, η κατά τον προορισμό του πράγματος κοινή αυτού 
χρήση.  
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 367 του Π.Δ. /14.07.99 (ΦΕΚ 
τ.Δ'580/27.07.99- Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας)  “τα πεζοδρόμια των 
κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και 
συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εμπόδια 
κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνεια τους και η χρήση του από άτομα με 
ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους”.   
'Όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 34 του ν.2696/1999 “ η στάση ή στάθμευση 
οχήματος απαγορεύεται ......ε) σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που 
προορίζονται για πεζούς, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική 
σήμανση”, ενώ στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι “η 
προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή  
εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η 
επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που 
χρησιμοποιούν τις οδούς” . Επιπλέον στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου 
προβλέπεται ότι “ αυτοί που ανεγείρουν οικοδομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή 
εκτελούν άλλα έργα και καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο μπροστά από την 
οικοδομή ή το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να 
πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών”. Προσθέτως, 
δυνάμει της παρ. 5 της τελευταίας διατάξεως, απαγορεύεται  η κατάληψη επιφάνειας 
πεζοδρομίου ( άρα και η τοποθέτηση εμποδίων οποιασδήποτε μορφής σε 
οποιοδήποτε σημείο του), εφόσον με αυτήν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των 
πεζών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες.      
Εξάλλου, στο άρθρο 24 παρ.1 του  Π.Δ. 410/1995,  ορίζεται “ η διοίκηση όλων των 
τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων ..... Στην 
αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων ανήκουν ιδίως : α) Η κατασκευή, συντήρηση 
και λειτουργία: 1)...έργων δημοτικής και κοινοτικής οδοποιίας,....  ιδ) η ρύθμιση της 
κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων......ο προσδιορισμός και η λειτουργία των 
χώρων στάθμευσης οχημάτων, ιε) ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων....”  
Περαιτέρω δε, στο άρθρο 37 παρ.1 του ιδίου νομοθετήματος προβλέπεται ότι “το 
δημοτικό ή το κοινοτικό συμβούλιο μπορεί να εκδίδει τοπικές κανονιστικές 
αποφάσεις με τις οποίες: α. Καθορίζονται οι όροι για τη χρήση και τη λειτουργία..... 
των πεζοδρομίων, των πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων”. 
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) “οι 
αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν κυρίως τους τομείς:....γ) Ποιότητας 
Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, στον οποίον 
περιλαμβάνεται ιδίως:....13. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη 
πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους” ενώ το άρθρο 285 προβλέπει την μη ύπαρξη 
βεβαιωμένης, ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το δήμο, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση 
οποιασδήποτε άδειας . 
Σύμφωνα με τα άρθρα: α)  73  Επιτροπή της Ποιότητας Ζωής και β) 76 Δημοτική 
Επιτροπή Διαβούλευσης του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, αρμοδιότητα των  
οποίων  είναι μεταξύ άλλων  α) η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου 
κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
και β) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού 
χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ. 
Επιπλέον, στο άρθρο 13 παρ.14 του από 24-9/20-10-1958 Β. Δ/τος “ 'Έσοδα 
δραστηριοτήτων κ.λ.π Ο.Τ.Α” (Φ.Ε.Κ. τ.Α' 171/1958) ορίζεται ότι “ουδεμία άλλη  
αρχή ή νομικόν πρόσωπον ή ίδρυμα έχει αρμοδιότητα να εκδίδει αδείας χρήσεως 
πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, αλσών ανηκόντων εις δήμους ή κοινότητας ή 
παραχωρηθέντων εις αυτούς προς εκμετάλλευσιν, στοών και κοινόχρηστων χώρων εν 
γένει, πλην του δήμου ή της κοινότητος”. 
 



 
Το άρθρο 80 του Κ.Δ.Κ προκειμένου να περιορίσει τη γραφειοκρατία, καθιέρωσε τη 
δυνατότητα χορήγησης, μαζί με την άδεια του καταστήματος και δύο ακόμη αδειών, οι 
οποίες συνήθως σχετίζονται άμεσα με αυτή, δηλαδή την άδεια λειτουργίας μουσικής και 
την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ( άρθρο 80 
παρ.4 του Κ.Δ.Κ) 
Το άρθρο 81 του ΚΔΚ και το άρθρο 12 του Ν. 4039/2012 λειτουργία τσίρκο και              
προστασία ζώων από την εκμετάλλευση και την υπ' αριθμ. 76936/3992/07.12.1987 
(ΦΕΚ Β' 783/31.12.1987) για την εγκατάσταση προσωρινών, λυόμενων, κατασκευών .  
Για την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα εφαρμοστεί η διαδικασία που 
προβλέπεται από τη νομοθεσία περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων (Β.Δ. 24-
9/20-10-1958) και του Ν.1080/1980 όπως ισχύει, με την παρατήρηση ότι η προθεσμία 
για τη χορήγηση της άδειας του καταστήματος (15 ημέρες από τη συμπλήρωση όλων 
των ενεργειών από τις συναρμόδιες υπηρεσίες κατά το άρθρο 80 παρ.3 του Κ.Δ.Κ), 
καθίσταται πλέον και προθεσμία χορήγησης της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 
 Η σύνδεση της άδειας του καταστήματος με την άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου που 
καθιέρωσε ο Κ.Δ.Κ., ισχύει για την πρώτη χορήγηση αυτών. Και τούτο διότι η μεν άδεια 
του καταστήματος, είναι αόριστης διάρκειας, η δε άδεια κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου ισχύει μόνο για το ημερολογιακό έτος για το οποίο εκδόθηκε, δηλαδή λήγει 
πάντοτε το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου (άρθρο 13 παρ.11 του Β.Δ. Της 24-9/20-10-
1958 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/1980). 
Η 'Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου ανανεώνεται με απλή απόφαση του Δημάρχου 
και την υπό την προϋπόθεση της καταβολή του αντίστοιχου τέλους και την έγκριση του 
αιτήματος από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά  από εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, χωρίς γνώμη της αστυνομικής αρχής για το αν συντρέχουν λόγοι που δεν 
επιτρέπουν τη χορήγησή της, η οποία γνώμη κανονικά απαιτείται για την πρώτη 
χορήγηση.    
Είναι ευνόητο ότι άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου μπορεί να ζητήσει ο 
ενδιαφερόμενος και μετά την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που με την άδεια του καταστήματος δεν 
είχε προσδιορισθεί αριθμός καθισμάτων σε υπαίθριο χώρο, θα πρέπει πρώτα να 
προσδιορισθεί αυτό μετά από γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας και μετά να χορηγηθεί 
άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν 
απαιτείται νέα άδεια του καταστήματος. 
 Χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από δήμαρχο εντός δεκαημέρου από 
της εγγράφου ειδοποιήσεώς του από την αστυνομική αρχή ότι συντρέχουν λόγοι 
ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων. Η ανάκληση αυτή συνεπάγεται 
αναλογική επιστροφή του καταβληθέντος τέλους ( άρθρο 13 παρ. 7 του ΒΔ της 24-9/20-
10-1958). 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι πριν εκδοθεί η άδεια του Δημάρχου η χρήση 
του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ (Σ.τ.Ε 768/87Νο Β 38 σελ.739). 
Επομένως αν ο ενδιαφερόμενος μετά την υποβολή της αίτησης κατέλαβε τον 
κοινόχρηστο χώρος χωρίς να περιμένει να του χορηγηθεί η άδεια θεωρείται ότι 
χρησιμοποιεί το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται σε κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος 
(Γνωμ Νομ.Συμβ. Υπουργείου Εσωτερικών 4/1973). Αυθαίρετη θεωρείται επίσης, η 
χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, 
είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρούμενου 
χώρου είτε τη διάρκεια της άδειας.  
Επίσης η χρήση τμήματος πλατείας επιτρέπεται σε καταστήματα που προβάλλονται σ' 
αυτή, ακόμη και όταν μεταξύ της πλατείας και του καταστήματος παρεμβάλλεται 
δρόμος, (Σ.τ.Ε 2875/1988, 44379 Σελ 79) 
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας ΦΕΚ 1793/08.11.11, τ.Β'. 
'Αρθρο3 : Ορισμοί 
1ο. Κοινόχρηστα, είναι τα πράγματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του 
ιδιοκτήτη του προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο 
Δήμο Σκύδρας. Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με  



 
το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ “ σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να 
αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά 
δικαιώματα, εφ' όσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή 
χρήση”. 
2ο. Τέλος, είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι 
ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνιστάται στη χρησιμοποίηση 
ορισμένου δημοτικού έργου ή υπηρεσίας . Πρόκειται για ανταποδοτικού χαρακτήρα 
παροχή, με την έννοια ότι είναι ανάλογο της εκτίμησης του παραχωρούμενου χώρου και 
του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση αυτού ( ΣτΕ 140/89). 
3ο. 'Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες 
υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1080/80, 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα, η χορήγηση 
άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως καταστήματα 
υγειονομικού, προϋποθέτει  τη νόμιμη λειτουργία αυτών. Εκτός του Δήμου Σκύδρας, 
καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες 
χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν σ' αυτόν ή του έχουν παραχωρηθεί για 
εκμετάλλευση. 
4ο. Ανάκληση άδειας είναι διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς μιας 
άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην 
ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στην συμμόρφωση που υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις 
του νόμου και του παρόντος Κανονισμού. 
5ο. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη 
άδεια του Δημάρχου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η  χρήση του κοινόχρηστου χώρου 
κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της 
χρήσης και τη θέση ή έκταση  του παραχωρημένου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας. 
'Άρθρο 4: Γενικές Αρχές.  
1ο. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της 
χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
2ο. Δεν χορηγείται η άδεια για χρήση κοινοχρήστων χώρων σε καταστηματάρχες που 
δεν έχουν εξοφλήσει, κάθε μορφής καθυστερημένες οφειλές προς το Δήμο και στις 
Δημοτικές του Επιχειρήσεις (Δημοτική Επιχείρηση 'Ύδρευσης Αποχέτευσης κλπ)  ή δεν 
έχουν υπαχθεί σε νόμιμη ρύθμιση. 
3ο. Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους 
τουλάχιστον 1,50μ  και ύψους  2,20μ ( ΥΠΕΚΑ 52907/28.12.2009 ΦΕΚ 2621/31.12.09 τ. 
Β'). Σε πεζοδρόμια πλάτους μικρότερου από 1,50μ ( του κρασπέδου μη 
συνυπολογιζόμενου) , δεν δίνεται καμία άδεια κατάληψης.  
4ο. Η έκθεση των εμπορευμάτων θα περιορίζεται σε απόσταση 1μ από την ρυμοτομική 
γραμμή και εφόσον καλύπτει τις πιο πάνω προϋποθέσεις, ενώ η ενδεχόμενη ανάρτηση 
αυτών επί των προσόψεων των κτηρίων δεν θα υπερβαίνει σε ύψος το 1,50μ. 
5ο. Δεν επιτρέπεται σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους η 
επέκταση των εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής 
(συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κ.τ.λ). 
6ο. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται άδεια χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. 
7ο. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται με λευκή ή κίτρινη γραμμή, 
σε συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Αστυνομίας. Κάθε κατάληψη 
εκτός των ορίων του παραχωρημένου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει 
ο υπεύθυνος του καταστήματος. 
8ο Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη 
χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο. 
9ο. Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζόδρομων και κάθε είδους κοινόχρηστο χώρο που δεν 
έχει νόμιμα παραχωρηθεί, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση όπως και η 
τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και διαφημιστικών στοιχείων. 
 



 
10ο. Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου  ανήκει στην ευθύνη του υπεύθυνου του 
καταστήματος που έχει λάβει άδεια χρήσης. 
11ο. Οι καταστηματάρχες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού και με τις υποδείξεις των οργάνων των υπηρεσιών του Δήμου. 
'Άρθρο 5: Κατηγορίες χρήσεων κοινόχρηστων χώρων.   
1.Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, σκιαδιών και λοιπών 
λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν 
παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 
Η άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων διατίθενται στους εκμεταλλευόμενους, σύμφωνα 
με το Ν. 1080/80 άρθρο 3, παρ.4&5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, μετά 
από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας . Με όμοια απόφαση καθορίζεται 
επίσης και το ετήσιο τέλος κατά τετραγωνικό μέτρο, αναλόγως της περιοχής στην οποία 
βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος, ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσεως. Μπορεί 
πάντως, τα παραπάνω στοιχεία (χώροι και τέλος) να καθοριστούν με μία απόφαση, η 
οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα και πρέπει να δημοσιευτεί κατά το άρθρο 66 του Β.Δ 
της 24-9/20-10-1958. Εννοείται πως εφόσον η παραπάνω απόφαση έχει ληφθεί, 
εξακολουθεί να ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί. 
Ειδικότερα βάσει της παρ.10 του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 σε κοινόχρηστους χώρους οι 
οποίοι δεν βρίσκονται προ καταστημάτων ή στην προβολή αυτών η χρήση επιτρέπεται 
εφόσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότητα του κοινόχρηστου, απαιτείται για την 
εκμετάλλευση αυτών πάντοτε η διενέργεια δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
270/81 Π.Δ. και των οικείων διατάξεων του άρθρου 192 του Ν.3463/2006. 
Η άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή 
διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εκδίδεται από την αρμόδια για το σκοπό αυτό 
υπηρεσία του Δήμου Σκύδρας, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία 
υποβάλλεται από 01/08 έως 30/9  του προηγούμενου έτους, για το οποίο ζητείται η 
χρήση  και ισχύει για όλο το έτος, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1) φωτοτυπία τυχόν αδείας κοινόχρηστου χώρου προηγούμενου έτους,  
2) ταμειακή απόδειξη του καταστήματος στην οποία εμφαίνεται το Α.Φ.Μ  της 

επιχείρησης , 
3) Ενημερότητα του Ταμείου του Δήμου και των επιχειρήσεων του  περί μη οφειλών 

στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμου ή νομίμου 
ρυθμίσεως τους. 

4) Τοπογραφική αποτύπωση όπου απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα 
παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος 
της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού 
καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου για κατάληψη χώρου 

5) Στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και η σχέση του με την επιχείρηση.  Στην 
περίπτωση νομικού προσώπου το έγγραφο σύστασής του. 

'Όλα τα παραπάνω υπό την προϋπόθεση πως η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος είναι σε ισχύ και  προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.       
Μετά την υποβολή της αίτησης ο δήμος ζητά τη γνώμη της αστυνομικής αρχής ως προς το 
εάν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας των πεζών ή των τροχοφόρων που 
επιβάλλουν τη μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών που τίθεται από το νόμο ( άρθρο 13 παρ.6 του ΒΔ της 24-9/20-10-
1958, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ.4 του Ν.3254/2004), η άδεια χορηγείται 
χωρίς την γνωμάτευση της Αστυνομικής Αρχής. Χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται 
υποχρεωτικά από το δήμαρχο εντός δεκαημέρου από της εγγράφου ειδοποιήσεως του από 
την αστυνομική αρχή ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων. 
Η ανάκληση αυτή συνεπάγεται αναλογική επιστροφή του καταβληθέντος τέλους ( άρθρο 13 
παρ.7 του Β. Δ της 24-9/20-10-1958). 
Η σκίαση των χώρων μπορεί να γίνεται με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε 
ύψος τουλάχιστον 2,20μ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, με ομπρέλες 
που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου  



 
χώρου. Στην περίπτωση που για την σκίαση χρησιμοποιούνται τέντες, αυτές δεν θα 
υπερβαίνουν το 20% της επιφάνειας του συνόλου του κοινόχρηστου χώρου-πλατείας και 
δεν θα φέρουν διαφημιστικά μηνύματα ( Απόφαση α.π 52716/20-11-01 της Γεν. Δ/σης 
Πολεοδομίας Δ/ση Ο.Κ.Κ του ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά κατασκευή τεντών σε πλατείες ή χώρους όπου τα 
τραπεζοκαθίσματα καταλαμβάνουν αξιόλογη έκταση, ή και σε ευαίσθητα από άποψη 
αισθητικής εικόνας σημεία του οικισμού, θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα συνολικό 
σχεδιασμό που θα εκπονεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα εγκρίνεται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο μετά την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας..  
Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο ( 
υποστυλώματα, δάπεδα, τραπεζοκαθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ) . Η διάταξη των 
λειτουργικών στοιχείων στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο θα είναι τέτοια ώστε να 
δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών. Σε ό, τι αφορά τις 
υπάρχουσες ξύλινες κατασκευές  των πλατειών Δημοκρατίας, επί της οδού Εθνικής 
Αντίστασης και Ελευθερίας, επί της οδού Δημοκρατίας έχουν κατασκευασθεί από το 
δήμο Σκύδρας, σύμφωνα με τις δηλώσεις ένταξης στις διατάξεις του Ν. 4178/2013. 
2.Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμπορευμάτων 
Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, 
για έκθεση  εμπορευμάτων, καθώς επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά 
τετραγωνικό μέτρο, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων, εκδίδεται από το 
Δήμο άδεια χρήσης, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, συνοδευόμενη από τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται και για την χορήγηση της άδειας τοποθέτησης 
τραπεζοκαθισμάτων και στο χρόνο που προβλέπεται η υποβολή της αίτησης. 
Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον 
παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Οι διάδρομοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου  των 
εμπορευμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται 
κανονικά ως κατάληψη. Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν 
στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόμο. Προ της εισόδου 
πολυκατοικίας ή κατοικίας, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων. Η τοποθέτηση 
εμπορευμάτων επί των προσόψεων, δεν θα υπερβαίνει το 1,50μ σε ύψος και 1 μέτρο 
πλάτος από την οικοδομική γραμμή. 
3.Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με οικοδομικά υλικά.    
Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος μετά από αίτησή τους στην Οικονομική Υπηρεσία , λαμβάνουν 
άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου μετά και από την έγκριση της ΕΛ.ΑΣ εάν 
πρόκειται για κατάληψη οδοστρώματος, πεζοδρομίου, πεζόδρομου ή πλατείας. Οι 
υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη ατυχήματος. Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει σημανθεί κατάλληλα ώστε να 
είναι ορατός και τη νύκτα. Σε περίπτωση κατάληψης ολόκληρου του πεζοδρομίου, 
υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα 
μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών.  
Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε: 
1ο. 'Άδεια χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών, που εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι ο κάδος 
τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και με εβδομαδιαίο 
τέλος χρήσης. 
2ο. 'Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα και μηνιαίο 
τέλος χρήσης. 
3ο.'Αδεια τοποθέτησης ικριώματος, με μηνιαίο τέλος χρήσης. 
Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας για την έγκριση 
των εργασιών από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και υποχρεώνεται: 

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

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



 
 

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

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

 Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης με ερυθρό και λευκό χρώμα και εμπόδια με φώτα 
και αντανακλαστικά στοιχεία που λειτουργούν  όλο το 24ώρο κει ιδίως υπό 
συνθήκες νύχτας.   

4ο. 'Άδεια λοιπών περιπτώσεων, που αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την 
εκτέλεση διαφόρων τεχνικών εργασιών, με μηνιαίο τέλος κατά ζώνες & κατά τετραγωνικό 
μέτρο . 
Οικονομικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο και ο κάτοχος της άδειας 
χρήσης. Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου χώρου αποκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη 
του έργου ή τον εργολάβο.   
4.Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων, ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων σε 
Κοινόχρηστους Χώρους ( Πεζόδρομοι – Πλατείες). 
Στους πεζόδρομους και πλατείες επιτρέπεται κατ' εξαίρεση: 
1ο. 'Όλο το 24ώρο μόνον η κίνηση αυτοκινήτων παροχής πρώτων βοηθειών ή αυτοκινήτων 
που μεταφέρουν ασθενείς, νεκροφόρων οχημάτων, απορριμματοφόρων του Δήμου, των 
εκτελούντων υπηρεσία αυτοκινήτων της ΕΛ.ΑΣ και της πυροσβεστικής, καθώς και των 
οχημάτων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας για την αντιμετώπιση περιπτώσεων 
επείγουσας ανάγκης. 
2ο. Από τις ώρες 08:00 έως 10:00 & 13:30 έως 15:00 η κυκλοφορία οχημάτων 
ανεφοδιασμού καταστημάτων, κατοικιών και λοιπών αναγκών, όπως επίσης και φορτηγά 
επαγγελματικά  Ι.Χ. ή Δ.Χ μέχρι έξη (6) τόνων μικτού βάρους για φορτοεκφόρτωση. 
3ο. 'Όλο το 24ώρο, μόνον η κίνηση δικύκλων (ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων) και 
αυτοκινήτων των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν νόμιμο χώρο στάθμευσης και για να 
εξυπηρετηθούν πρέπει υποχρεωτικά να διέλθουν από κοινόχρηστους χώρους ( πεζόδρομοι 
– πλατείες). Οι ιδιοκτήτες αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδική άδεια εισόδου. Την 
άδεια εισόδου εκδίδει ο Δήμος Σκύδρας, αφού προσκομίσουν το Διάγραμμα Κάλυψης της 
Οικοδομικής 'Αδείας θεωρημένα από την αρμόδια Πολεοδομία, στο οποίο είναι 
χαρακτηρισμένος ο χώρος στάθμευσης. 
Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η κίνηση και η στάθμευση κάθε είδους 
οχημάτων, ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων σε πεζόδρομους και πλατείες. Για τους 
παρανομούντες θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τον νόμο πρόστιμα και θα 
καταμηνύονται για τις ποινικές συνέπειες. Τα σταθμευμένα παράνομα δίκυκλα ( ποδήλατα 
και μοτοποδήλατα ) θα αποσύρονται από την υπηρεσία του Δήμου  και στους κατόχους θα 
επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα καθώς και η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς τους. 
Η κίνηση των επιτρεπόμενων οχημάτων και η περιορισμένη στάθμευσή τους γίνεται με 
τους παρακάτω όρους και περιορισμούς: 

 Η ταχύτητα των αυτοκινήτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών, 
οι οποίοι πάντως σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα, εκτός των 
περιπτώσεων μεταφοράς ασθενών και κίνησης οχημάτων της Πυροσβεστικής και 
της Αστυνομίας. 

 Απαγορεύεται η οπισθοπορία οχημάτων, εκτός κι αν αυτή γίνεται με την 
καθοδήγηση πεζού, καθώς και η επιτόπια στροφή τους. Ο χρόνος στάθμευσης για 
τροφοδοσία θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για την φορτοεκφόρτωση 
και με τον όρο ότι δεν παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών. 

 Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται σε αποζημίωση του Δήμου με βάση τον 
προϋπολογισμό της Τεχνικής του Υπηρεσίας ( θεωρημένο από τον Δήμαρχο)  για τις 
ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και την στάθμευσή του 
οχήματος εντός πεζοδρόμων και πλατειών. 

 
 



 

 Η κίνηση των δικύκλων (ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων) απαγορεύεται εκτός των 
κατόχων που έχουν εφοδιασθεί, με ειδική κάρτα για την διεκπεραίωση 
αλληλογραφίας, διανομής εφημερίδων και άλλων συναφών περιπτώσεων. 
Απαγορεύεται εντελώς η στάθμευση δικύκλων (ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων) 
επί των πεζοδρόμων και πλατειών εκτός από ειδικά ποδηλατοστάσια που θα 
κατασκευάσει ο Δήμος .  

5.Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Φορτοεκφόρτωση βαρέων 
αντικειμένων 
Στην αίτηση προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σκύδρας  θα αναφέρονται 
υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα 
διακινηθούν, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας & κάθε άλλη 
λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας. Η διάρκεια της άδειας θα είναι 
ανάλογη με τον αναγκαίο χρόνο φορτοεκφόρτωσης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και 
την καταβολή αντίστοιχου τέλους. Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την 
προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή 
κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής 
ησυχίας. 
Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την 
προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την 
χρήση κοινόχρηστου χώρου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερόμενους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από 
το Τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος. Οι 
ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι (άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και 
τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα) εξ 
ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους ( γερανοί, φορτηγά μεταφοράς, 
μηχανήματα έργων κ.τ.λ) για εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας. 
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση 
παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης. 6.Χορήγηση 
άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου 
Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι 
υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος Μηχανικού και του 
Τεχνικού Ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, 
καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας. Η διάρκεια της 
άδειας δεν θα υπερβαίνει το μήνα, ενώ μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή 
αντίστοιχου τέλους θα είναι δυνατή η παράταση. Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του 
κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου χορηγούνται με την προϋπόθεση της 
τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, των κανονισμών Υγιεινής & Ασφαλείας των εργαζομένων 
σ' αυτά, καθώς και των κανονισμών που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Στην 
αίτηση του ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τα μέτρα σηματοδότησης που θα λάβει για την 
προστασία των πεζών και οχημάτων και την αποτροπή ατυχημάτων. Οι κοινόχρηστοι χώροι 
θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση  να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να 
διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να 
τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερόμενους, το ύψος της οποίας θα  καθορίζεται από 
το Τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος. Οι 
ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι (άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και 
τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα) εξ 
ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους ( γερανοί, πρέσες έτοιμου 
σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς, μηχανήματα έργων κ.τ.λ) για την εκτέλεση εργασιών 
χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της 
χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή 
λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνίας). 
Επισήμανση: η χορήγηση των αδειών χρήσεις κοινόχρηστων χώρων,  σε καμία περίπτωση 
δεν  καταργούν την υποχρέωση των χρηστών των  χώρων  αυτών για την τήρηση της  
αστυνομικής διάταξης που προβλέπει τις ώρες κοινής ησυχίας ( 3/1996, ΦΕΚ 15/96 τ. Β),  



 
ήτοι κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00  και κατά τη 
χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30. Ως θερινή περίοδος 
λογίζεται το διάστημα από 1/4 έως 30/9 και ως χειμερινή το διάστημα από 1/10 έως 31/3. 
7.Περίπτερα  
Περίπτερα που βρίσκονται ή τοποθετούνται σε πεζοδρόμια θα πρέπει να αφήνουν 
υποχρεωτικά ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου τουλάχιστον 1,50μ. για την απρόσκοπτη 
διέλευση πεζών και ιδιαίτερα των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες. Ο χώρος που θα 
παραχωρείται στα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών και 
αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων, θα είναι εφαπτόμενος της έκτασης 
που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου:  

 Δεν θα υπερβαίνει τα 3,00 τετραγωνικά μέτρα όταν βρίσκονται σε πλατείες ή 
πεζοδρόμια πλάτους πάνω από 7,00μ. 

 Δεν θα υπερβαίνει τα 2,00 τετραγωνικά μέτρα στις υπόλοιπες περιπτώσεις. 
 Σε περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από προθήκες καταστημάτων ή υπηρεσιών, 
ανεξαρτήτως του πλάτους του πεζοδρομίου, θα τους διατίθεται χώρος 2μ2. 
Στον παραχωρούμενο χώρο, επιτρέπεται η τοποθέτηση έως δύο (2) σταντ πώλησης 
εντύπων, ενός (1) ψυγείου παγωτών και ενός (1) απλού ή διπλού ψυγείου αναψυκτικών ( 
Υγειον. Διάταξη Α1β/8577/1993-ΦΕΚ 526/Β'/24-09-1993), τα οποία πρέπει να 
τοποθετούνται έτσι ώστε η μία πλευρά τους να είναι σε επαφή με το σώμα του περιπτέρου. 
Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών σε πλατείες ή πεζοδρόμια θα εξετάζεται κατά 
περίπτωση και εκδίδεται άδεια με τη σύμφωνη γνώμη της Αστυνομίας υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα του κοινόχρηστου χώρου. 
Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας), χωρίς κατακόρυφα 
στηρίγματα, η οποία να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50μ σε οριζόντια προβολή από αυτό 
και σε απόσταση μικρότερη των 0,5μ από το ρείθρο του πεζοδρομίου. Απαγορεύεται 
οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και λοιπών στοιχείων που 
μεταβάλλουν τον επιτρεπόμενο τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου. (μέγιστο μήκος και 
μέγιστο πλάτος ενός περιπτέρου είναι 1,70μ*1,50μ).  
Τα ανωτέρω όλα τελούν υπό την αίρεση των πολεοδομικών διατάξεων. 
'Άρθρο 6:Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για εκδηλώσεις προσωρινού 
χαρακτήρα 
Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ( πεζοδρόμια, πεζόδρομοι και οι 
πλατείες ή τμήματα αυτών) για τη διενέργεια, ενδεικτικά,  συναυλιών, μουσικοχορευτικών 
εκδηλώσεων, συνέπεια εορτασμού των θρησκευτικών εορτών των τοπικών κοινοτήτων, 
εγκαίνια καταστημάτων κλπ θα εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, ο 
οποίος υποχρεούται πριν τη χρήση των ανωτέρω χώρων, να υποβάλλει στην αρμόδια για το 
σκοπό αυτή υπηρεσία του Δήμου Σκύδρας, εκτός από την αίτηση και τα παρακάτω 
δικαιολογητικά, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη διενέργεια της εκδήλωσης ( βάσει 
της παρ. 6 του άρθρου 3 του  Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Αναλυτικά:  

 Τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, καθώς επίσης και τα στοιχεία της 
επιχείρησης ( επωνυμία, είδος, διεύθυνση και τηλέφωνο). Στην περίπτωση νομικού 
προσωπικού το έγγραφο σύστασής του.  

 Το είδος του χώρου, την έκταση και τα τετραγωνικά μέτρα αλλά και τη χρονική 
διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης. 

 Δημοτική ενημερότητα για οφειλές του προς το δήμο και τις δημοτικές 
επιχειρήσεις. 

 Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 
περί χορήγησης Α.Φ.Μ.  

 Σκαρίφημα από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
στο οποίο θα απεικονίζεται η θέση που θα λάβει χώρα η εκδήλωση, τα 
παρακείμενα κτίρια, οι είσοδοι κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, 
το πλάτος του πεζοδρομίου ή πεζοδρόμου, το πλάτος της οδού και ο δικαιούμενος 
προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.  

 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι έλαβε γνώση του παρόντος κανονισμού.  



 
 
Προκειμένου ο Δήμος να παραχωρήσει το χώρο, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή  γνωματεύει 
εντός προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος του Δήμου εάν 
υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας των πεζών ή των τροχοφόρων που δεν 
επιτρέπουν τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας, οπότε η άδεια δεν χορηγείται. 
Παρερχόμενης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια χορηγείται και χωρίς τη 
γνωμάτευση της Αστυνομικής Αρχής. 
Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται με άδεια Δημάρχου, στην οποία 
περιγράφεται λεπτομερώς ο χώρος που παραχωρείται ( τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση). 
Καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ. μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, 
εγκαίνια καταστημάτων κ.λ.π για το χρονικό διάστημα από..... εως ....) και αναγράφεται το 
ύψος του τέλους. Το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο Δήμο, πριν 
παραδοθεί η άδεια χρήσης επί της οποίας αναγράφεται το διπλότυπο είσπραξης, που έχει 
εκδοθεί από το δημοτικό ταμείο. 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. Οι φορείς που 
καταλαμβάνουν το χώρο είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την 
προστασία από κάθε μορφής ρύπανση ή ζημιών που παραχωρούμενου χώρου. Οι αρμόδιες 
υπηρεσίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση των χώρων που πραγματοποιούνται οι 
εκδηλώσεις και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το 
κόστος αποκατάστασης. Στις εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση προϊόντων και την 
προβολή εμπορικών μηνυμάτων, το τέλος καθορίζεται από την ισχύουσα απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό τελών διαφήμισης. 
Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο για την προβολή μηνυμάτων και 
απαγορεύεται ρητά η πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων.  

Επισημαίνεται πως για τη λειτουργία τσίρκο, απαιτείται άδεια εγκατάστασης και 

λειτουργίας αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80,81 και 192 του 

Ν.3463/2006 και τους περιορισμού του Ν. 4039/2012 άρθρο 12, ενώ με την υπ' 

αριθμ. 76936//3992/07.12.87 ΦΕΚ Β 783/31.12.87 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ορίζεται 

πως για τις προσωρινές λυόμενες κατασκευές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη 

χώρων, για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια, όπως θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι 

συναυλιών, χώροι παιχνιδιών ( λούνα παρκ) και επιδείξεων (τσίρκο) απαιτείται άδεια 

εγκατάστασης της κατασκευής στον κοινόχρηστο χώρο από το Δήμο. 

Άδεια εγκατάστασης χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που 

συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά: 

α) όλα τα σχέδια που αναφέρονται στις παραγράφους α, γ και δ του άρθρου 3 του από 

3.9.1983 π. Δ/τος “ τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος ανεγειρόμενων 

οικοδομών (ΦΕΚ 394 Δ'), όπως ισχύει και β) διπλότυπο πληρωμής τελών χρήσης του 

κοινόχρηστου χώρου και εγγυητική επιστολή για την δαπάνη αποκατάστασης του 

κοινόχρηστου χώρου, όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών. 

Βάσει της παραγράφου 1 του αρ 21 του Ν.4067/2012 (ΝΟΚ) η ανέγερση των 

παραπάνω κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους για εκθέσεις, γιορτές και κάθε 

είδους εκδηλώσεις επιτρέπεται με άδεια τοποθέτησης και λειτουργίας της αρμόδιας 

διεύθυνσης του Δήμου, κατόπιν υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και 

στοιχείων για την κατασκευή ή συναρμολόγηση και τοποθέτηση, καθώς και 

προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος διατήρησης τους.  
'Άρθρο 7: Αυθαίρετη χρήση-κυρώσεις-πρόστιμα 
Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς προηγούμενη άδεια του 
Δημάρχου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της 
χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή της έκταση του 
παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 του 
Ν.1900/1990 (ΦΕΚ Α' 125/1990), το οποίο τροποποίησε το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του 
άρθρου 3 του Ν. 1080/1980  “ Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, των 
οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης , καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου  



 
με απόφαση του δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο 
διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. 
Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση 
του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το τριπλάσιο 
του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του 
οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της 
χρήσης. Η διαπίστωση   της   αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από το δήμο ή την αστυνομική 
αρχή. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή επιβάλλονται, 
κάθε φορά, και μέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιμα  και αν εξακολουθεί η παράβαση ο 
Δήμος με συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, με τη 
συνδρομή της αστυνομικής αρχής και επιβάλλουν ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς 
και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού, 
που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους 
έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης”. 
'Άρθρο 7: Μεταβατικές διατάξεις 
Η τήρηση του παρόντος κανονισμού επαφίεται στις υπηρεσίες του Δήμου, του 
επαγγελματίες και τους πολίτες.  
'Άρθρο 8:  
Αντίγραφο του παρόντος κανονισμού χορηγείται υποχρεωτικά με κάθε έκδοση άδειας. 
'Άρθρο 9: 
Έναρξη ισχύος. 
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 79 του 

Ν.3463/2006. 

Σε ότι δεν προβλέπεται με το παρόν κανονισμό ισχύουν οι διατάξεις των σχετικών κάθε 

φορά νόμων και διαταγμάτων 

 
      Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό  115/2015. 

     
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                      Ακολουθούν Υπογραφές 
 Ακριβές απόσπασμα. 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 


