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ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 
ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ 

 
Άξζξν 1ν – Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ 

 

Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν : 
 1. Τελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο 
(πιαηεηψλ, πεδνδξνκίσλ, πεδφδξνκσλ θαη ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ). 
 2. Τελ αζθάιεηα, πξνζηαζία θαη άλεζε ηεο θίλεζεο ησλ πεδψλ, ρσξίο 
εκπφδηα ζε φιε ηελ επηθάλεηά ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαζψο θαη ηε ρξήζε 
ηνπο απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.  
 3. Τελ βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο εηθφλαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 
 4. Τελ ειεχζεξε, άκεζε θαη ζπλερή δηάζεζε θαη απφιαπζε ησλ 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ ην θνηλφ.  
 5. Τελ ελδπλάκσζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο κε ηελ νξγαλσκέλε 
παξνπζίαζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 
 6. Ο παξψλ θαλνληζκφο αθνξά ηελ ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηηο 
Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο Αζπξνβάιηαο, Βξαζλψλ θαη Σηαπξνχ ηνπ Γήκνπ 
Βφιβεο.  
 Σεκείσζε : Πξνο ην παξφλ εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ θαηαζηήκαηα θαη επηρ/ζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ 
νηθηζκφ ησλ Βξαζλψλ.   

 Άξζξν 2ν – Ννκηθό πιαίζην 
 

 Ο παξφλ Καλνληζκφο απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη 
ηζρχ νπζηαζηηθνχ λφκνπ θαη εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ : 
 ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3852/2010 θαη. 
 • Τνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. Α΄87/07-06-2010), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα 
Καιιηθξάηεο» φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο  
 • Τνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/8-6-2006) Γ.Κ.Κ. θαη εηδηθφηεξα ησλ 
αξ. 75 πεξί «άζθεζεο αξκνδηνηήησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη αξ. 79 « 
Καλνληζηηθέο Απνθάζεεηο»   
 • Τνπ Β.Γ. 24-9/20-10-1958 «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ 
λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ». 
 • Τνπ Ν. 1080/1980 (ΦΔΚ 246/Α΄/1980) «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη 
ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ ηεο πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Οξγαληζκψλ 
Τνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο Ννκνζεζίαο θαη άιισλ ηηλψλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ» 
θαη εηδηθφηεξα ηνπ αξ. 3 «ηέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» 
 • Τνπ Ν.1577/1985 «Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» θαη εηδηθφηεξα 
ην αξ. 19 πεξί «Καηαζθεπέο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο». 
 • Τνπ Ν.2831/2000 «Τξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1577/85 
«Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» θαη άιιεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο» 
 • Τεο ππ. αξηζ. 52716/2001,(Φ.Δ.Κ. Β΄1663/13-12-2001),Απφθαζεο 
ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, 
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«Καηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ 
γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα» θαη εηδηθφηεξα ηελ παξ. 2 
 • Τνπ Ν. 2696/1999,(Φ.Δ.Κ. Α΄57/23-03-1999), «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 
Οδηθήο Κπθινθνξίαο» θαη εηδηθφηεξα ηα αξ. 34 «ζηάζε θαη ζηάζκεπζε», αξ. 
47 «Δξγαζίεο θαη ελαπφζεζε πιηθψλ ζηηο νδνχο» θαη αξ. 48 «Καηάιεςε 
ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδφδξνκνπ» 
 • Τνπ Ν. 3542/2007,(Φ.Δ.Κ. Α΄50/02-03-2007), «Τξνπνπνηήζεηο 
δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο Ν.2696/1999». 
 • Τνπ Ν. 1337/1983,(Φ.Δ.Κ. Α΄ 33/14-03-1983), «Δπέθηαζε ησλ 
πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο» θαη 
εηδηθφηεξα ην αξ. 17 παξ. 4 «λέα απζαίξεηα» 
 • Τνπ Ν. 1828/1989,(Φ.Δ.Κ. Α΄2/03-01-1989), «Αλακφξθσζε ηεο 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ αξ. 25 
«ηαθηηθά έζνδα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 
 • Τνπ Ν.2946/2001 (ΦΔΚ 224 Α΄) «Πεξί ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, 
ζπκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 
 • Τνπ Ν. 3431/2006  (ΦΔΚ 13/03.02.2006 ηεχρνο Α’): Πεξί 
Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο » θαη εηδηθφηεξα ηνπ αξ. 29 
πεξί δηθαηψκαηα δηέιεπζεο 
 • Τεο αξ. 52.907/28-12-2009 (Φ.Δ.Κ. Β’ 621/31-12-2009) απφθαζεο 
ηεο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο  
 • Τνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 
 

Άξζξν 3ν – Οξηζκνί 
  
 1) «Πξάγκαηα θνηλήο ρξήζεο - θνηλόρξεζηνο ρώξνο» :  
    - θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 967 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πξάγκαηα θνηλήο 
ρξήζεο είλαη ηδίσο ηα λεξά κε ειεχζεξε θαη αέλαε ξνή, νη δξφκνη, νη πιαηείεο, 
νη γηαινί, ηα ιηκάληα θαη νη φξκνη, νη φρζεο πιεχζηκσλ πνηακψλ, νη κεγάιεο 
ιίκλεο θαη νη φρζεο ηνπο  
    - θαηά ηη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 2 ηνπ Ν.1577/1985 (Γεληθφο 
Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο), θνηλφρξεζηνη ρψξνη είλαη νη θάζε είδνπο δξφκνη, 
πιαηείεο, άιζε θαη γεληθά νη πξννξηζκέλνη γηα θνηλή ρξήζε ειεχζεξνη ρψξνη 
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηνπ νηθηζκνχ ή 
έρνπλ ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε κε νπνηνλδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν  
    - σο ηκήκαηα ησλ δξφκσλ θαη σο θνηλφρξεζηα ινγίδνληαη θαη ηα 
πεδνδξφκηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 2, παξ. 4 θαη 5, ηνπ Γεληθνχ 
Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (Ν.1577/1985)  
    - θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 3 ηνπ Ν. 1080/80 σο θνηλφρξεζηνο ρψξνο 
λνείηαη θαη ην δάπεδν ησλ ρψξσλ κεηαμχ ηεο ζέζεο ησλ πξνζφςεσλ ησλ 
ηζνγείσλ ησλ νηθνδνκψλ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθνδνκηθψλ γξακκψλ, ηα 
νπνία απνηεινχλ πξνεθηάζεηο πεδνδξνκίσλ θαη δηαηίζεληαη πξνο θνηλή 
ρξήζε. 
 2) «Σέινο», είλαη ε ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο 
ππφρξενπο έλαληη εηδηθνχ αληαιιάγκαηνο (αληηπαξνρήο), ην νπνίν ζπλίζηαηαη 
ζηε ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλνπ δεκνηηθνχ έξγνπ ή ππεξεζίαο.  
 Τν Τέινο Φξήζεο Κνηλφρξεζησλ Φψξσλ, ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 13 
ηνπ Β.Γ. ηεο 24-9/20-10-1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 
1080/1980, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη επηηξέπεηαη ε ππέξ δήκνπ επηβνιή 
ηέινπο ζε βάξνο ησλ ρξεζηκνπνηνχλησλ δηαξθψο ή πξφζθαηξα πεδνδξφκηα, 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000001942
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000001942
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νδνχο, πιαηείεο θαη γεληθά θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο θαη ην ππέδαθνο απηψλ. Τν 
αλσηέξσ ηέινο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ηαθηηθψλ – ηδίσλ εζφδσλ. 
 3) Οη άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, είλαη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο 
πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, κε ηηο νπνίεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 
ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο θνηλφρξεζην ρψξν, εθφζνλ φκσο έρνπλ εθπιεξσζεί 
φιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε αλάθιεζε θαηά ηηο γεληθέο 
αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη θαηά 
ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/80, φπσο απηφ ηζρχεη. 
Δηδηθφηεξα, ε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε εκπνξηθά 
θαηαζηήκαηα θαη ηδίσο θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, 
πξνυπνζέηεη ηελ λφκηκε ιεηηνπξγία απηψλ. 
 4) Αλάθιεζε άδεηαο είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία αίξεηαη ε 
ηζρχο κηαο άιιεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, είηε αλαδξνκηθά, είηε γηα ην κέιινλ. 
Απνζθνπεί φρη ζηελ πνηληθή ηηκσξία αδηθήκαηνο αιιά ζηελ ζπκκφξθσζε ηνπ 
ππφρξενπ πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
 5) Απζαίξεηε ρξήζε, ζεσξείηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Γήκνπ. Απζαίξεηε ζεσξείηαη επίζεο ε 
ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγεζείζαο 
άδεηαο, είηε απηνί αθνξνχλ ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ηε ζέζε ή έθηαζε ηνπ 
παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ, είηε ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο. 
 6) Καηαζηήκαηα ή επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, είλαη 
ηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία γίλεηαη παξαζθεπή ή / θαη δηάζεζε ζε πειάηεο 
(θαζηζκέλνπο, φξζηνπο, πεξαζηηθνχο) θαγεηψλ ή γιπθηζκάησλ ή 
νπνηνπδήπνηε άιινπ παξαζθεπάζκαηνο ηξνθίκσλ ή πνηψλ ή απνζήθεπζε ή 
ζπληήξεζε ή εκπνξία θάζε είδνπο ηξνθίκσλ ή πνηψλ, θαζψο θαη ηα 
θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ εμαηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 
πξνθιεζεί βιάβε ζηε δεκφζηα πγεία, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηηο 
ηζρχνπζεο θάζε θνξά Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 

Άξζξν 4ν - Γηθαίσκα ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ 
 

 Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 967 - 968 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 
πξνθχπηεη φηη νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο πνπ έρνπλ θπξηφηεηα ζηα 
θνηλφρξεζηα πξάγκαηα φπσο δξφκνη, πιαηείεο θιπ. έρνπλ θαη λνκή θαη 
θαηνρή ζε απηά. Οη ηδηψηεο έρνπλ κφλνλ δηθαίσκα ρξήζεο ζηα θνηλφρξεζηα 
πξάγκαηα, πνπ απνξξέεη απφ ην δηθαίσκά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ην 
νπνίν εμαζθαιίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 57 Αζηηθνχ Κψδηθα.  
  

Άξζξν 5ν - Γεληθέο Αξρέο 
 
 1. Σχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ Ν.3463/2006 
(Γ.Κ.Κ.) απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο 
άδεηαο είλαη ε κε χπαξμε εηο βάξνο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, βεβαησκέλσλ 
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο απηνχο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο 
εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ θαηαβνιήο απηψλ ζχκθσλα κε ηε 
ζρεηηθή λνκνζεζία. 
 2. Γελ επηηξέπεηαη ζε πεδνδξφκηα, πεδφδξνκνπο θαη γεληθά ζε 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ε επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ 
επηηεδεπκαηηψλ θάζε κνξθήο (ζπλεξγεία απηνθηλήησλ – κνηνζηθιεηψλ, 
ζπλαξκνινγήζεηο επίπισλ θ.ιπ.). 
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 3. Οη ρξήζηεο ησλ παξαρσξεκέλσλ ρψξσλ νθείινπλ λα θξνληίδνπλ 
κε δηθά ηνπο κέζα γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ηε ζπληήξεζε θαη γεληθά ηελ θαιή 
θαηάζηαζή ηνπο.  
 4. Να κελ εκπνδίδεηαη ζε θακηά πεξίπησζε ε αλάδεημε θαη ε πξνβνιή 
ησλ κλεκείσλ ηεο Γεκνηηθήο ή ηεο Τνπηθήο Κνηλφηεηαο. 
 5. Σε φιν ην κήθνο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ επηβάιιεηαη 
πξαγκαηηθό ειεύζεξν ύςνο όδεπζεο πεδώλ ίζν κε 2.20κ. απνιχησο 
ειεχζεξν απφ νπνηνδήπνηε εκπφδην (καξθίδεο, επηγξαθέο, ζεκάλζεηο, 
πηλαθίδεο, θιαδηά δέληξσλ, ηέληεο θ.ιπ.) (αξ. 2 ηεο αξ. 52.907/28-12-2009 
(Φ.Δ.Κ. Β’ 2621/31-12-2009) Απφθαζεο ΥΠ.ΠΔ.Κ.Α. γηα Α.Μ.Δ.Α.) 
 6. Ζ παξνρέηεπζε ησλ φκβξησλ πδάησλ απφ ηηο ηαξάηζεο θαη ηα 
κπαιθφληα ησλ νηθνδνκψλ ζα γίλεηαη κέζσ πδξνξξνψλ θαη ε έμνδνο ηνπο ζα 
θαηαιήγεη ζην θξάζπεδν ηνπ δξφκνπ θαη φρη πάλσ ζην πεδνδξφκην. 
 7. Απαγνξεύεηαη απζηεξά θάζε επέκβαζε ζηα δέληξα πνπ ππάξρνπλ 
ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (θιάδεκα, θφςηκν θ.ιπ.).  
 8. Όινη νη θαηαζηεκαηάξρεο νθείινπλ :  
  α) λα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα 
πξνθαιέζεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη έθηαζεο ππνβάζκηζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο πνπ αξκφδεη ζηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ 
ηνπ δήκνπ, ζην ήζνο ησλ θαηνίθσλ θαη ζηνπο θαλφλεο ησλ ρξεζηψλ θαη 
ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θαζψο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο ελ γέλεη 
ζπκπεξηθνξάο  
  β) λα ζπκκνξθψλνληαη γεληθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, Π.Γ., 
εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
 9. Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ παξαρσξεκέλν θνηλφρξεζην ρψξν θακία 
κφληκε θαηαζθεπή ή επέκβαζε. 
  

Άξζξν 6ν - Αξκνδηόηεηεο 
 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο αλαηίζεληαη νη παξαθάησ 
αξκνδηφηεηεο: 
 1) Τν Σκήκα Δζόδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο 
ρνξεγεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ ρψξνπ (άδεηα 
θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ). 
 2) Ο Γήκαξρνο εθδίδεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ δεκνηηθνχ 
ρψξνπ (παξ. 11 αξ. 3 Ν. 1080/80) θαη ηελ αλαθαιεί (παξ. 7 αξ. 3 Ν. 1080/80).  
 3) Ζ Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Βφιβεο (γξαθείν εθδφζεσο 
αδεηψλ θαηαζηεκάησλ) ρνξεγεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο πιελ ηελ άδεηα 
ρξήζεο ηνπ ρψξνπ. 
 4) Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ρνξεγεί θάζε είδνπο 
«ζχκθσλε γλψκε». 
 5) Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο παξαπέκπεη ζην Γεκνηηθφ 
Σπκβνχιην ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαδηαηχπσζε θαη ζπκπιήξσζε 
ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ, εθηφο ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ νηθνλνκηθφ 
αληηθείκελν (π.ρ. επηβνιή ηειψλ), γηα ηα νπνία ηελ εηδηθή αξκνδηφηεηα έρεη ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 
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Άξζξν 7ν -  Γεληθέο ππνρξεώζεηο 
 

 1. Ζ παξαιαβή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε έθδνζε ησλ 
αδεηψλ, ε θνηλνπνίεζε απηψλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη ζηηο εκπιεθφκελεο 
ππεξεζίεο, ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ ζε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ 
αξρείν, ε παξνρή θάζε δπλαηήο βνήζεηαο θαη ε έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ & θαηαζηεκαηαξρψλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, 
απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ. 
 2. Ζ πξνζέιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 
Βφιβεο, ε ζπγθέληξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε έγθαηξε 
ππνβνιή απηψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε θαηαβνιή ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ηειψλ ζην Τακείν ηνπ Γήκνπ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ησλ 
θαηαζηεκαηαξρψλ & ησλ ππεπζχλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ 
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ αθηλήηνπ ή εθείλσλ ζην 
φλνκα ησλ νπνίσλ εθδφζεθε ε άδεηα νηθνδνκήο (ζηελ πεξίπησζε ησλ 
αλνηθνδνκνχλησλ), ησλ κηθξνπσιεηψλ θαη ησλ θαηφρσλ ησλ αδεηψλ άζθεζεο 
ζηάζηκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θαη γεληθψο ησλ ππεπζχλσλ θαηά ηνλ λφκν, 
επηηεδεπκαηηψλ θ.ιπ.  
    

Άξζξν 8ν - Σξόπνο δηάζεζεο επηηξεπόκελσλ ρώξσλ ρξήζεο  
 

 Ζ ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά απφ 
θαηαζηήκαηα ή ζηελ πξνβνιή ηνπο, παξαρσξείηαη ρσξίο δεκνπξαζία, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ κε ηελ 
νπνία θαζνξίδνληαη νη πξνο παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνη ρψξνη (άξζξν 13 
παξ. 10 Β.Γ. 24/9-20/10/1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 
1080/80). Έκπξνζζελ λνείηαη ν ρψξνο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δχν λνεηέο 
παξάιιειεο γξακκέο ηεο επηρείξεζεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηηο πιάγηεο πιεπξέο 
ηνπ.   
 Βάζεη ηεο παξ. 10 ηνπ αξ. 3 ηνπ Ν. 1080/80 ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 
νη νπνίνη δελ βξίζθνληαη πξν θαηαζηεκάησλ ή ζηελ πξνβνιή απηψλ θαη ησλ 
νπνίσλ ε ρξήζε επηηξέπεηαη εθφζνλ δελ αλαηξείηαη εμ νινθιήξνπ ε ηδηφηεηα 
ηνπ θνηλφρξεζηνπ, απαηηείηαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε απηψλ πάληνηε ε 
δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/81 θαη ησλ 
νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Γ.Κ.Κ. Σηελ πεξίπησζε απηή ην χςνο 
ηνπ ηέινπο σο πξνο ην ειάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο, ε δηάξθεηα ηεο 
παξαρψξεζεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο «πεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ δηαθήξπμεο». 
 Τν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα εθκηζζψλεη, ρσξίο  
δεκνπξαζία, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο, 
ζέαηξα θαη  θηλεκαηνζέαηξα ή άιινπο ρψξνπο, γηα επηζηεκνληθνχο θαη 
θαιιηηερληθνχο ζθνπνχο, αθνχ ην  ζπκβνχιην εθηηκήζεη ηελ πνηφηεηα ησλ 
εθδειψζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ (παξ. 2 αξ. 192 ηνπ Ν. 3463/2006). 
 Ζ ρξήζε ησλ πιαηεηψλ φπνπ ιεηηνπξγνχλ θαθελεία, δαραξνπιαζηεία, 
εζηηαηφξηα ή παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο θαη θαηαζηήκαηα, παξαρσξείηαη 
ππνρξεσηηθά ζηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ πξφζνςε ή πξνβάιινληαη ζηελ 
πιαηεία, εθφζνλ βέβαηα κε απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ έρεη επηηξαπεί ε ρξήζε 
ηνπο (άξζξν 13 παξ. 4 Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 
άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ Ν. 1080/80). Ζ ηπρφλ παξεκβνιή δξφκνπ κεηαμχ 
θαηαζηήκαηνο θαη πιαηείαο δελ εκπνδίδεη ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ 
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ρψξνπ ζε θαηάζηεκα ην νπνίν πξνβάιιεηαη ζηελ πιαηεία. (ΣηΔ 2875/88 ΓηΓηθ 
1989 ζει. 79). Δμάιινπ ηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ πξφζνςε ή πξνβάιινληαη 
ζε δχν πιαηείεο, δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ζηηο 
δχν. 
 Σε θάζε θαηάζηεκα παξαρσξείηαη ρψξνο ηεο πιαηείαο πνπ αληηζηνηρεί 
ζην 70% ηεο πξφζνςεο ή ηεο πξνβνιήο ηνπ. Τν ππφινηπν 30% δηαηίζεηαη ζηα 
ίδηα θαηαζηήκαηα εάλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γεκάξρνπ, δελ παξεκπνδίδεηαη κε 
ηνλ ηξφπν απηφ νπζησδψο ε ειεχζεξε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Σε 
πεξίπησζε πνπ έλαο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ 
θνηλφρξεζην ρψξν πνπ ηνπ αλαινγεί ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απηνχ κπνξεί λα 
παξαρσξεζεί απφ ην Γήκν ζε παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηελ 
πξφζνςή ηνπο (παξ. 5 αξ. 3 Ν. 1080/80). 
 Οη πξνο παξαρψξεζε ζπλερφκελνη ρψξνη ηεο πιαηείαο πνπ δελ 
εκπίπηνπλ ζε πξνβνιέο θαηαζηεκάησλ δηαηίζεληαη απφ ηνλ Γήκαξρν ζηα 
θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ πξφζνςε ή πξνβνιή ζηελ πιαηεία αλάινγα κε ηελ 
πξφζνςε ησλ θαηαζηεκάησλ ή άιια θξηηήξηα ηνπηθά, ηνπξηζηηθά, 
θπθινθνξηαθά, πξαζίλνπ θ.ιπ. (παξ. 4 αξ. 3 Ν. 1080/80)   
 Σε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα επεθηείλεηαη ν παξαρσξνχκε- 
λνο ρψξνο ζε πεδνδξφκην γεηηνληθνχ (παξαθείκελνπ) θαηαζηήκαηνο ή νηθίαο, 
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε απηνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ή θαηέρεη ην αθίλεην 
(άξζξν 13 παξ. 4 Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 
3, παξ. 4 ηνπ Ν. 1080/80). Σε πεξίπησζε πνπ ε παξαθείκελε θαηνηθία ή ην 
θαηάζηεκα δηαζέηεη θήπν (ή απιή), απηφο ζεσξείηαη φηη απνηειεί εληαίν ζχλνιν 
κε ην θηίζκα.  

Άξζξν 9ν - Δίδνο ρξήζεο 

 

Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη παξαρσξνύληαη γηα : 
1. ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, νκπξειψλ θ.ιπ. ζηνηρείσλ 
θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 
2. ηελ ηνπνζέηεζε ςπγείσλ αλαςπθηηθψλ – παγσηψλ, απηφκαησλ πσιεηψλ 
θ.ιπ. 
3. ηελ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ  
4. ηελ ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη ηελ δηελέξγεηα νηθνδνκηθψλ 
εξγαζηψλ 
5. ηελ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα  
6. ηελ παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο ρξεκαηαπνζηνιψλ (Τξάπεδεο, 
Οξγαληζκνί, ΔΛΤΑ θ.ιπ.) 
7. ηελ ιεηηνπξγία πεξηπηέξσλ  
8. ηελ άζθεζε ζηάζηκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ  
9. ηελ ρξήζε ππεδάθνπο π.ρ. γηα ηε δηέιεπζε ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ ή  
ηελ θαηαζθεπή δεμακελψλ πγξψλ θαπζίκσλ 
10. ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αληίθεηληαη ζηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο 
δηαηάμεηο, θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
  

Άξζξν 10ν - Καζνξηζκόο – δηεπθξηλήζεηο επί ηκεκάησλ θνηλνρξήζησλ 
ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε ρξήζε 

 
 1. Ζ ρξήζε ησλ νδψλ, πιαηεηψλ, πεδνδξνκίσλ, πεδφδξνκσλ, ζηνψλ, 
ππεδάθνπο θ.ιπ. θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, δηαξθψο ή πξφζθαηξα, γίλεηαη 
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ζχκθσλα κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο λφκνπο εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ε 
ειεχζεξε θαη αλεκπφδηζηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ. 
 2. Γηεπθξηλήζεηο γηα δηάθνξα ηκήκαηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ 
νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο : 
α. Πιαηείεο 
 Ζ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο επηηξέπεηαη ζε φιεο ηηο πιαηείεο κέζα ζηα 
δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Βφιβεο κε ηελ πνζφζησζε ηνπ 70-30% (ζρεηηθφ ην 
αξ. 8 παξ. 5 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ).  
β. Πεδνδξόκηα 
 Βάζεη ηνπ αξ. 2 ηεο αξ. 52.907/28-12-2009 (Φ.Δ.Κ. Β’ 621/31-12-2009) 
Υπνπξγηθήο Απφθαζεο  ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη 
νηθηζκψλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ, επηβάιιεηαη 
ειεύζεξε δώλε όδεπζεο πεδώλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλερή, 
αζθαιή θαη αλεκπφδηζηε θπθινθνξία θάζε θαηεγνξίαο ρξεζηψλ, κε 
απαξαίηεην ειάρηζην πιάηνο 1,50κ. (ηνπ θξαζπέδνπ κε ζπλππνιν− 
γηδφκελνπ) ειεχζεξν απφ θάζε είδνπο ζηαζεξφ ή θηλεηφ εκπφδην θαη κέγηζηε 
απνδεθηή εγθάξζηα θιίζε 2%. Οπνηαδήπνηε εμππεξέηεζε φπσο ζήκαλζε, 
θχηεπζε, αζηηθφο εμνπιηζκφο απαγνξεχεηαη λα ηνπνζεηείηαη εληφο ηεο 
ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ. Σηελ πεξίπησζε πθηζηάκελσλ 
πεδνδξνκίσλ πιάηνπο κηθξφηεξνπ απφ 1,50κ. ε δψλε απηή θαηαιακβάλεη φιν 
ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ. Πιάηε κηθξφηεξα απφ 0,70κ. απνθεχγνληαη σο 
κε εμππεξεηνχληα άηνκα ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην.  
 Τν απαξαίηεην ειάρηζην πιάηνο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ 
πνπ νξίδεηαη ην 1.50κ, είλαη θαη ε δηάζηαζε πνπ απαηηείηαη θαη' ειάρηζην γηα 
ηελ άλεηε δηαζηαχξσζε πεδνχ κε ρξήζηε ή νδεγφ ακαμηδίνπ νηαζδήπνηε 
κνξθήο (αλαπεξηθφ, παηδηθφ, αγνξάο θ.ιπ.) ή κε κεηαθνξέα παθέησλ. 
 Δθ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ζηα πεδνδξφκηα κέζα ζηα δηνηθεηηθά 
φξηα ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο θαη 
αλεκπφδηζηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ Α.Μ.Δ.Α., ν ειεχζεξνο 
παξαρσξνχκελνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο νξίδεηαη απφ ην θξάζπεδν πξνο ηελ 
ξεκνηνκηθή γξακκή σο θάησζη (δηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 
πξνθήπην, απηφ δελ πξνζκεηξείηαη ζην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ) : 
 1. Σε πεδνδξφκηα κηθξφηεξα ηνπ 1,50 κέηξνπ (ηνπ θξαζπέδνπ κε 
ζπλππνινγηδφκελνπ), δελ δίλεηαη θακηά άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ 
ρψξνπ. 
 2. Σε πεδνδξφκηα πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ηνπ 1,50 κέηξνπ (ηνπ 
θξαζπέδνπ κε ζπλππνινγηδφκελνπ), δίλεηαη άδεηα θαηάιεςεο φινπ ηνπ 
ππφινηπνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.   
γ. Πεδόδξνκνη  
 Σηνλ πεδφδξνκν παξαιίαο ηεο Γ.Κ. Βξαζλψλ παξαρσξείηαη ην ½ ηνπ 
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ηνπ πεδφδξνκνπ κεηξνχκελνπ απφ ξπκνηνκηθή ζε 
ξπκνηνκηθή γξακκή. Σηνλ αλσηέξσ ρψξν δελ πεξηιακβάλνληαη νη 
δηακνξθσκέλνη ρψξνη πξαζίλνπ.  
 Σηνλ πεδφδξνκν παξαιίαο ηεο Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο παξαρσξείηαη 
θνηλφρξεζηνο ρψξνο πιάηνπο 6,50 κέηξσλ απφ ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή.  
 Σηνλ πεδφδξνκν ηεο νδνχ Δγλαηίαο ηεο Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο  
παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο πιάηνπο 4,00 κέηξσλ απφ ηελ 
ξπκνηνκηθή γξακκή. 
 Οη παξαπάλσ δψλεο ζα πεξηνξίδνληαη πιεπξηθά απφ ηελ πξνβνιή ησλ 
νξίσλ ηεο επηρείξεζεο.  
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 Σε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο δηέιεπζε 
ησλ πεδψλ θαη ν ρψξνο δηέιεπζεο ησλ πεδψλ λα είλαη φρη κηθξφηεξνο απφ 2 
(δχν) κέηξα. 
δ. Παξαρώξεζε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζε πεξίπηεξα.  
 Οη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ πεξηιακβάλνπλ παξαρψξεζε 
αηειψο (παξ. 9 αξ. 3 Ν. 1080/80) θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δηαζηάζεσλ 
1,50κ.Φ1,70κ. (K.Y.A. Φ.900/12/158489/23.03.06) πνπ είλαη θαη νη δηαζηάζεηο 
ηνπ πεξηπηέξνπ. 
 Παξαρσξείηαη επίζεο ε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηα πεξίπηεξα 
γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο (1) ςπγείνπ αλαςπθηηθψλ θαη ελφο (1) ςπγείνπ 
παγσηψλ (αξ. 47, παξ 5 + 6, ζει. 31 ηεο Υγ. Γηάηαμεο Α1β/8577, ΦΔΚ 526/8-
9-83) γηα ηα νπνία θαη θαηαβάιιεηαη ηέινο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.  
 Οη δηαζηάζεηο ησλ ηνπνζεηνχκελσλ έμσ απφ ηα πεξίπηεξα ςπγείσλ 
δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο ησλ 1,10κ*0,60κ  πξνθεηκέλνπ γηα πεξίπηεξα 
πνπ βξίζθνληαη ζε θεληξηθά ζεκεία ή 1,35κ*0,60κ αλ ηα πεξίπηεξα βξίζθνληαη 
ζε αθξαίεο ζπλνηθίεο ή ζε ρσξηά (ΦΔΚ 526/8-9-83).  
 Πέξαλ απηψλ θαη κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ παξαρσξείηαη επηπιένλ 
θνηλφρξεζηνο ρψξνο έσο θαη ηξία (3) η.κ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε πεξηνδηθψλ, 
ηππνπνηεκέλσλ εηδψλ δηαηξνθήο θαη παηρληδηψλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
πιεζίνλ ηνπ πεξηπηέξνπ δελ ιεηηνπξγεί θαηάζηεκα πψιεζεο φκνησλ 
πξντφλησλ.  
ε. Παξαρώξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινύ θ.ιπ. 
 Απιή ρξήζε αηγηαινχ – παξαιίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.2971/2001 (ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ησλ 
ζρεηηθψλ Κ.Υ.Α.) θαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο αηγηαινχ Γήκνπ 
Βφιβεο.   

Άξζξν 11ν -  Φόξησζε / εθθόξησζε εκπνξεπκάησλ 
  
 Βάζεη ηεο Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο 3/96 (1023/2/37-ηα/08.01.1996, ΦΔΚ 
15/96 ηεχρνο Β') θαηά ηηο ψξεο ηεο κεζεκβξηλήο θαη λπθηεξηλήο εζπρίαο 
απαγνξεχεηαη ε θφξησζε ή εθθφξησζε εκπνξεπκάησλ ζε ή απφ θνξηεγά 
απηνθίλεηα πνπ δεκηνπξγνχλ ζφξπβν, θαζψο θαη ε ζνξπβψδεο ιεηηνπξγία ηεο 
κεραλήο ηξνρνθφξνπ, ην νπνίν είλαη ζε ζηάζε. Οη ψξεο θνηλήο εζπρίαο έρνπλ 
σο εμήο :  
α. Καηά ηε ζεξηλή πεξίνδν απφ 15.00 σο 17.30 θαη απφ 23.00 έσο 07.00.  
β. Καηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν απφ 15.30 έσο 17.30 θαη απφ 22.00 έσο 07.30.  
Ωο ζεξηλή πεξίνδνο ινγίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ έσο 
ηελ 30ε Σεπηεκβξίνπ θαη σο ρεηκεξηλή ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1ε  
Οθησβξίνπ έσο ηελ 31ε  Μαξηίνπ.  
 Οη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, πνπ αθνξνχλ ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, 
εθδίδνληαη κεηά απφ πξνεγνχκελε θαηάξηηζε ζρεηηθψλ κειεηψλ, νη νπνίεο 
έρνπλ εθπνλεζεί ή εγθξηζεί απφ ηηο Τερληθέο Υπεξεζίεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή  
απφ ηηο Τερληθέο Υπεξεζίεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ  
(αξ. 82, παξ. 1, Ν. 3463/2006 -Γ.Κ.Κ.-).  
     

Άξζξν 12ν - Αθνινπζεηέα δηαδηθαζία 
 

 Δθηφο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, θακία άιιε αξρή ή λνκηθφ πξφζσπν ή 
ίδξπκα δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα εθδίδεη άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν ή έρνπλ παξαρσξεζεί ζε απηφλ γηα εθκεηάιιεπζε. 
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 Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ πνπ ρνξεγείηαη, δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν 
εθδίδεηαη, δελ κπνξεί δειαδή λα ιήγεη κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ. Απηφ δελ 
ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηάιεςεο νδνχ ή πεδνδξνκίνπ απφ απηνχο πνπ 
εθηεινχλ ηερληθννηθνδνκηθέο εξγαζίεο, νπφηε ε δηάξθεηα ηεο άδεηαο κπνξεί λα 
επεθηείλεηαη θαη ζην επφκελν έηνο (άξζξν 13 παξ. 11 Β.Γ. 24/9-20/10/58 
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 παξ. 11 ηνπ Ν. 1080/80). 
 

Α. Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο ηνπνζέηεζεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ 
θ.ιπ. ζηνηρείσλ Κ.Τ.Δ. θαζώο θαη ςπγείσλ αλαςπθηηθώλ, παγσηώλ, 
εκπνξεπκάησλ θ.ιπ. 
 1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ππνρξενχηαη πξηλ ηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ 
ρψξσλ, λα ππνβάιεη ζην ηκήκα εζφδσλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο (ην νπνίν 
βξίζθεηαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Σηαπξνχ), ζρεηηθή αίηεζε πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη  ηα θάησζη (βάζεη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1080/80) : 
 α) ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ αηηνχληνο, ην είδνο θαη ηε 
δηεχζπλζε ηεο αζθνχκελεο επηρείξεζεο, (εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο ζα 
πξέπεη νπσζδήπνηε λα πξνζθνκίζνπλ ην εηαηξηθφ ηνπο), δηεχζπλζε θαηνηθίαο 
θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 
 β) ην είδνο ηνπ αηηνχκελνπ πξνο ρξήζε ρψξνπ, ηελ έθηαζε ζε 
ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε 
παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο απηνχ,  
 γ) ηα είδε πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηνπ ρψξνπ (π.ρ. κφλν 
ηξαπεδνθαζίζκαηα ή θαη νκπξέιεο ή θαη γιάζηξεο θ.ιπ. επηηξεπφκελα είδε) 
θαη καδί κε ηελ αίηεζε ζπλππνβάιινληαη :   
 δ) άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ζηελ νπνία λα πξνβιέπεηαη ε 
αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ κε ηελ ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη,  
 ε) βεβαίσζε απφ ηελ ηακηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, φηη ν 
ελδηαθεξφκελνο δελ είλαη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα, 
άξζξν 285 ηνπ Γ.Κ.Κ.) θαη  
 ζη) ηακηαθή απφδεημε κε ην Α.Φ.Μ. ηεο επηρείξεζεο ή έληππν ηεο 
αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. πεξί ρνξήγεζεο Α.Φ.Μ. 
 δ) θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 
 ε) θσηνηππία ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ έρεη 
ρνξεγεζεί (εθφζνλ ππάξρεη),  
 ζ) ζθαξίθεκα απφ ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ε νπνία 
βξίζθεηαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Νέσλ Βξαζλψλ, θαη ζην νπνίν ζα 
απεηθνλίδεηαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο, ε επσλπκία απηνχ, ην 
πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηεο επηρείξεζεο, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή 
πεδφδξνκνπ, ην πιάηνο ηεο νδνχ θαη ν δηθαηνχκελνο πξνο παξαρψξεζε 
θνηλφρξεζηνο ρψξνο.   
 Σεκείσζε : ζε πεξίπησζε αλαλέσζεο ηεο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο 
ηνπ ίδηνπ αθξηβψο ρψξνπ, ε ζεψξεζε κπνξεί λα γίλεη ζηα ππάξρνληα 
ζρεδηαγξάκκαηα.     
 η) Σε πεξίπησζε πνπ δεηείηαη ε παξαρψξεζε ρψξνπ επί πεδνδξνκίνπ  
ζηελ πξνβνιή παξαθείκελνπ θαηαζηήκαηνο ε αίηεζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ή εθκεηαιιεπηή ηνπ θαηαζηήκαηνο απηνχ, 
ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ζπλαηλεί γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ (άξζξν 
13 παξ. 4 Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3, παξ. 4 
ηνπ Ν. 1080/80).  
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 2. Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα ρξήζεο, ε αξκφδηα 
Αζηπλνκηθή γλσκαηεχεη εληφο πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ 
ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο απφ ην Γήκν (άξζξν 16 παξ.4 Ν.3254/04) εάλ 
πθίζηαληαη ιφγνη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή ηξνρνθφξσλ πνπ δελ 
επηηξέπνπλ ηελ ρνξήγεζε ηεο αηηνχκελεο άδεηαο, νπφηε ε άδεηα δελ 
ρνξεγείηαη. Παξεξρνκέλεο απξάθηνπ ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ε άδεηα 
ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο. 
 3. Κάζε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη κε άδεηα ηνπ 
Γεκάξρνπ, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν ρψξνο πνπ παξαρσξείηαη 
(ηνπνζεζία, αθξηβή ζέζε, έθηαζε). 
 Σηελ άδεηα απηή θαζνξίδεηαη ην είδνο θαη ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο (π.ρ. 
ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ, αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θ.ιπ. γηα ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ …. έσο ….) θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηνπ ηέινπο, 
φπσο απηφ έρεη νξηζηεί ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ (άξζξν 13 παξ. 11 ηνπ Β.Γ. 
24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). 
 Σε θάζε πεξίπησζε ην ηέινο  πνπ αλαινγεί νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 
Γ.Σ., είλαη εηήζην, θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ ζην Γήκν (αλεμάξηεηα απφ ην 
ρξφλν ρξήζεο θαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ) πξηλ παξαδνζεί ε 
άδεηα ρξήζεο επί ηεο νπνίαο κάιηζηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο 
δηπινηχπνπ είζπξαμεο ηνπ Τέινπο εθδηδφκελνπ απφ ην Γεκνηηθφ Τακείν 
(παξ. 3, άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80).  
Δπηζεκάλζεηο : 
 1) Οη δηάδξνκνη, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ θαη εμππεξεηνχλ ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο θαηάιεςε 
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 
 2) Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο 
θαη δηαθεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε παξαρσξνχκελνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 
 3) Οη θαηαζηεκαηάξρεο έρνπλ ππνρξέσζε λα απνκαθξχλνπλ ηα 
ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη εκπνξεχκαηα απφ ηνπο ρψξνπο ζε πεξίπησζε πνπ ην 
Τκήκα Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπο (πιχζηκν). 
 4) Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ παξαρσξεζέληα ρψξν νπνηαδήπνηε 
επέκβαζε θαη θακία κφληκε θαηαζθεπή, φπσο ππνζηπιψκαηα, δάπεδα, 
μχιηλεο πέξγθνιεο, θ.ιπ., θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ππαίζξησλ κπαξ, 
ληνπιαπηψλ, θιηκαηηζηηθψλ.  
 5) Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, εκπνξεπκάησλ  
θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ. 
 6) Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ειεθηξνδφηεζε ησλ 
παξαρσξνχκελσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη επί ησλ πιαηεηψλ, 
κε ηελ ηνπνζέηεζε ελαέξησλ θαισδίσλ.  
 7) Όια ηα ζηνηρεία, ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε άδεηα, ηνπνζεηνχληαη κέζα 
ζηα φξηα ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ θαη είλαη δπλαηφλ λα ηνλ νξηνζεηνχλ, ζε 
ζρέζε κε άιινλ παξαρσξεκέλν ρψξν, ζε θακηά πεξίπησζε φκσο δελ  πξέπεη 
λα  δεκηνπξγνχλ πεξηραξαθσκέλεο πεξηνρέο κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, δειαδή 
λα κελ δεκηνπξγνχλ ζρήκα <<Π>> ή <<ηεηξάγσλν>>θαη λα κελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαρσξίδνπλ ηνλ παξαρσξεκέλν ρψξν κε άιινλ 
θνηλφρξεζην ρψξν πνπ δελ παξαρσξείηαη, κεηαηξέπνληαο ηνλ θνηλφρξεζην 
ρψξν ζε ηδησηηθφ. 
 8) Ζ κνξθή ησλ ζηνηρείσλ, θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 
  α) φζνλ αθνξά ζηα ζθηάδηα, άδεηα ζα ρνξεγείηαη κφλνλ αλ απηή 
αλαθέξεηαη ζε νκπξέιεο. Απηέο πξέπεη λα έρνπλ απιφ ζρήκα, λα κελ έρνπλ 



 11 

δηαθεκίζεηο θαη ε ζηήξημή ηνπο λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
δπλαηφηεηα απνκάθξπλζήο ηνπο φηαλ απηφ απαηηείηαη. 
  β) γηα ηα ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, πέξαλ ησλ 
ζθηαδίσλ, νη ελδηαθεξφκελνη ζα αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ζηελ αίηεζή ηνπο ην ηί 
ζα ηνπνζεηεζεί.  
 

Β. Υνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπο 
αλνηθνδνκνύληεο (επηζθεπψλ ή αλέγεξζεο νηθνδνκψλ) 
 
Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ρξήζεσο παξαρσξεκέλσλ θνηλνρξήζησλ 
ρώξσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ ππό ησλ αλνηθνδνκνύλησλ : 
 Σηνπο αλνηθνδνκνχληεο επηηξέπεηαη ε ρξήζε κφλν ζην έκπξνζζελ ηεο 
αλεγεηξφκελεο νηθνδνκήο θαηάζηξσκα ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ.  Ο 
ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο απφ ηνπο αλνηθνδνκνχληεο ζα είλαη ίζνο κε ην 
κήθνο ηεο πξνζφςεσο ηεο αλεγεηξφκελεο νηθνδνκήο θαη ζα θαιχπηεη 
νιφθιεξν ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ή κέξνο απηνχ. Γηα ηα επξηζθφκελα ζηε 
γσλία δχν νδψλ αλεγεηξφκελα θηίξηα, επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ 
ή κέξνο απηψλ (θαηά ηα αλσηέξσ) ζε ακθφηεξεο ηηο πιεπξέο ηεο νηθνδνκήο. 
Σηελ πεξίπησζε απηή ην ηέινο ζα είλαη αλάινγν κε ην ρψξν.  
 Ζ πξνζσξηλή ή δηαξθήο θαηάιεςε ηκήκαηνο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε 
εγθαηαζηάζεηο ή εκπφδηα απαγνξεχεηαη, ηδηαίηεξα αλ κε απηά παξεκπνδίδεηαη 
ε θπθινθνξία, ε επηηξεπφκελε ζηάζε ή ζηάζκεπζε νρεκάησλ ή πεξηνξίδεηαη ε 
νξαηφηεηα απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νδνχο (παξ. 1, αξ. 48 ηνπ Κ.Ο.Κ. 
Ν.2696/1999). Βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 48 ηνπ Ν. 2696/1999 θαη’ εμαίξεζε 
κπνξεί λα επηηξαπεί ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ή δψλεο κηθξήο θπθινθνξίαο 
εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, αλ ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γη’ απηφ, ε 
θαηάιεςε ηκήκαηνο νδνχ κε πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ή εκπφδηα χζηεξα 
απφ άδεηα ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ κεηά ηελ γλψκε ησλ αξκφδησλ 
Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ. Απηνί πνπ αλεγείξνπλ νηθνδνκέο κέζα ζε θαηνηθεκέλεο 
πεξηνρέο ή εθηεινχλ άιια έξγα θαη θαηαιακβάλνπλ νιφθιεξν ην πεδνδξφκην 
κπξνζηά απφ ηελ νηθνδνκή ή ην έξγν, ππνρξενχληαη λα θαηαζθεπάζνπλ 
πξφζζεην πεδνδξφκην ή λα πάξνπλ άιια θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθαιή 
δηέιεπζε ησλ πεδψλ. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, 
Φσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο. Όηαλ επηηξέπεηαη ε θαηάιεςε ηκήκαηνο νδνχ 
πξέπεη απηφ λα ζεκαίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ απηφλ πνπ ην θαηέιαβε θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 3 ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.), 
επζπλφκελνο απνθιεηζηηθά γηα ηελ ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 
 Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ ή νδνχ απφ απηνχο 
πνπ εθηεινχλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο ηερληθννηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ην ηέινο 
νξίδεηαη κεληαίν θαηά δψλεο κε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη θαηά 
ηεηξαγσληθφ κέηξν. Γηα ηελ πιεξσκή απηνχ ηνπ ηέινπο επζχλνληαη απφ 
θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξν εθείλνο πνπ πήξε ηελ άδεηα νηθνδνκήο θαζψο θαη ν 
ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ. (άξζξν 13 παξ.3 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, φπσο 
αληηθαη. απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80. Ζ πεξ. β' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 
αληηθ. απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 1828/1989, ΦΔΚ 2/1989 ηεχρνο 
Α'.) 
 Ο πξνηηζέκελνο λα ρξεζηκνπνηήζεη πεδνδξφκην ζα αλαθέξεη 
νπσζδήπνηε θαη ην ρξφλν κέζα ζην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην πεδνδξφκην. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000517_N0000001027_S0000008778
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003629_N0000001831_S0000010203
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003637_N0000000683_S0000010276
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003637_N0000000683_S0000010276
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003637_N0000000683_S0000010276
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Γηα παξαπέξα ρξήζε απφ ηνλ αηηνχκελν ρξφλν, ζα απαηηείηαη ε ρνξήγεζε 
ζπκπιεξσκαηηθήο άδεηαο. 
 Πξνϋπόζεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ή 
πεξίθξαμεο ή ζθαισζηάο (ηθξηψκαηα) ή θαηάιεςεο νδνζηξψκαηνο, 
πεδφδξνκνπ ή ηκήκαηνο νδνχ είλαη απηά λα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο 
ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηε ζχκθσλε 
γλψκε ησλ αξκφδησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε αζθαιή 
δηέιεπζε ησλ πεδψλ. 
 Απηνί πνπ αλεγείξνπλ νηθνδνκέο κέζα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή 
εθηεινχλ άιια έξγα θαη θαηαιακβάλνπλ νιφθιεξν ην πεδνδξφκην κπξνζηά 
απφ ηελ νηθνδνκή ή ην έξγν, ππνρξενχληαη λα θαηαζθεπάζνπλ πξφζζεην 
πεδνδξφκην ή λα πάξνπλ άιια θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ 
πεδψλ (αξ. 48 παξ. 3 ηνπ Κ.Ο.Κ.). Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε 
νηθνδνκηθώλ πιηθώλ ζηνλ παξαρσξνύκελν θνηλόρξεζην ρώξν εθόζνλ 
ππάξρεη πηζαλόηεηα λα παξαζπξζνύλ από ηα όκβξηα λεξά. Οηθνδνκηθά 
πιηθά ηνπνζεηνύληαη ζε θνηλόρξεζην ρώξν κόλνλ ζε ζπζθεπαζίεο 
(παιέηεο, θάδνπο, ‘θνληαίηλεξ’ θ.ι.π.) 
  
 Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο γηα ηνπο αλνηθνδνκνύληεο. 
 
 Κάζε ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκέξεο πξηλ 
ηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ ρψξσλ, λα ππνβάιεη ζην ηκήκα εζφδσλ ηνπ Γήκνπ 
Βφιβεο (ην νπνίν βξίζθεηαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Σηαπξνχ) ζρεηηθή αίηεζε 
πνπ ζα πεξηιακβάλεη  ηα θάησζη (βάζεη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 
1080/80) :  
 α) ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ αηηνχληνο, ην είδνο θαη ηε 
δηεχζπλζε ηεο αζθνχκελεο επηρείξεζεο, (εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο ζα 
πξέπεη νπσζδήπνηε λα πξνζθνκίζνπλ ην εηαηξηθφ ηνπο), δηεχζπλζε θαηνηθίαο 
θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 
 β) ην είδνο ηνπ αηηνχκελνπ πξνο ρξήζε ρψξνπ, ηελ έθηαζε ζε 
ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε 
παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο απηνχ,  
 γ) βεβαίσζε απφ ηελ ηακηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, φηη ν 
ελδηαθεξφκελνο δελ είλαη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα, 
άξζξν 285 ηνπ Γ.Κ.Κ.). 
 δ) ηακηαθή απφδεημε κε ην Α.Φ.Μ. ηεο επηρείξεζεο ή έληππν ηεο 
αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. πεξί ρνξήγεζεο Α.Φ.Μ. 
 ε) θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 
 ζη) ζθαξίθεκα απφ ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ε νπνία 
βξίζθεηαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Νέσλ Βξαζλψλ, θαη ζην νπνίν ζα 
απεηθνλίδεηαη ε αθξηβήο ζέζε ηεο νηθνδνκήο, ην πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ 
αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή πεδφδξνκνπ, ην πιάηνο ηεο νδνχ θαη 
ν δηθαηνχκελνο πξνο παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνο ρψξνο.  
 Σεκείσζε : ζε πεξίπησζε αλαλέσζεο ηεο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο 
ηνπ ίδηνπ αθξηβψο ρψξνπ, ε ζεψξεζε κπνξεί λα γίλεη ζηα ππάξρνληα 
ζρεδηαγξάκκαηα.     
 Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα ρξήζεο, ε αξκφδηα 
Αζηπλνκηθή γλσκαηεχεη εληφο πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ 
ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο απφ ην Γήκν (άξζξν 16 παξ.4 Ν.3254/04) εάλ 
πθίζηαληαη ιφγνη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή ηξνρνθφξσλ πνπ δελ 
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επηηξέπνπλ ηελ ρνξήγεζε ηεο αηηνχκελεο άδεηαο, νπφηε ε άδεηα δελ 
ρνξεγείηαη. Παξεξρνκέλεο απξάθηνπ ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ε άδεηα 
ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο. 
 Κάζε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη κε άδεηα ηνπ 
Γεκάξρνπ, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν ρψξνο πνπ παξαρσξείηαη 
(ηνπνζεζία, αθξηβή ζέζε, έθηαζε). Καζνξίδεηαη ην είδνο θαη ε δηάξθεηα ηεο 
ρξήζεο (π.ρ. νηθνδνκηθά πιηθά, πεξίθξαμε, ηνπνζέηεζε ζθαισζηψλ 
(ηθξηψκαηα) θ.ιπ. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ …. έσο ….) θαη πξνζδηνξίδεηαη 
ην χςνο ηνπ ηέινπο (άξζξν 13 παξ. 11 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80).  
 Σε θάζε πεξίπησζε ην ηέινο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ 
ζην Γήκν, πξηλ παξαδνζεί ε άδεηα ρξήζεο επί ηεο νπνίαο κάιηζηα πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο Γηπινηχπνπ είζπξαμεο ηνπ Τέινπο εθδηδφκελνπ απφ 
ην Γεκνηηθφ Τακείν. 
 Άδεηα ε νπνία ρνξεγήζεθε γηα ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο, αλαθαιείηαη 
ππνρξεσηηθά απφ ην Γήκαξρν κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο αξκφδηαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη 
αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή νρεκάησλ. 
 
Γ. Υνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα εθδειώζεηο 
πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα. 
 Οη πξνζσξηλέο άδεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (ηα 
πεδνδξφκηα, νη πεδφδξνκνη θαη νη πιαηείεο ή ηκήκαηα απηψλ) γηα ηελ 
δηελέξγεηα κνπζηθνρνξεπηηθψλ εθδειψζεσλ, εγθαίληα θαηαζηεκάησλ θ.ιπ. ζα 
εθδίδνληαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη πξηλ 
ηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ ρψξσλ, λα ππνβάιεη λα ππνβάιεη ζην ηκήκα εζφδσλ 
ηνπ Γήκνπ Βφιβεο (ην νπνίν βξίζθεηαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Σηαπξνχ), 
ζρεηηθή αίηεζε (ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα απηήο) 
πνπ ζα πεξηιακβάλεη  ηα θάησζη (βάζεη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 
1080/80) :   
 α) ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία, ην είδνο θαη ηε δηεχζπλζε ηεο 
αζθνχκελεο επηρείξεζεο, (εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε 
λα πξνζθνκίζνπλ ην εηαηξηθφ ηνπο) ηνπ θνξέα πνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 
εθδήισζε, δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 
 β) ην είδνο ηνπ αηηνχκελνπ πξνο ρξήζε ρψξνπ, ηελ έθηαζε ζε 
ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε 
παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο απηνχ,  
 γ) βεβαίσζε απφ ηελ ηακηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, φηη ν 
ελδηαθεξφκελνο δελ είλαη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα, 
άξζξν 285 ηνπ Γ.Κ.Κ.). 
 δ) ηακηαθή απφδεημε κε ην Α.Φ.Μ. ηεο επηρείξεζεο ή έληππν ηεο 
αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. πεξί ρνξήγεζεο Α.Φ.Μ. 
 ε) θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 
 ζη) ζθαξίθεκα απφ ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ε νπνία 
βξίζθεηαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Νέσλ Βξαζλψλ, θαη ζην νπνίν ζα  
απεηθνλίδεηαη ε ζέζε πνπ ζα ιάβεη ρψξν ε εθδήισζε, ηα παξαθείκελα θηίξηα, 
νη είζνδνη θαηνηθηψλ, ην πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ 
πεδνδξνκίνπ ή πεδφδξνκνπ, ην πιάηνο ηεο νδνχ θαη ν δηθαηνχκελνο πξνο 
παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνο ρψξνο.   
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 Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα ρξήζεο, ε αξκφδηα 
Αζηπλνκηθή Αξρή γλσκαηεχεη εληφο πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ απφ ηελ 
παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο απφ ην Γήκν (άξζξν 16 παξ.4 
Ν.3254/04) εάλ πθίζηαληαη ιφγνη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή 
ηξνρνθφξσλ πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ ρνξήγεζε ηεο αηηνχκελεο άδεηαο, νπφηε 
ε άδεηα δελ ρνξεγείηαη. Παξεξρνκέλεο απξάθηνπ ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ε 
άδεηα ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο. 
 Κάζε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη κε άδεηα ηνπ 
Γεκάξρνπ, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν ρψξνο πνπ παξαρσξείηαη 
(ηνπνζεζία, αθξηβή ζέζε, έθηαζε). Καζνξίδεηαη ην είδνο θαη ε δηάξθεηα ηεο 
ρξήζεο (π.ρ. κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειψζεηο, εγθαίληα θαηαζηεκάησλ θ.ιπ. γηα 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ …. έσο ….) θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηνπ ηέινπο 
(άξζξν 13 παξ. 11 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 
άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). 
 Σε θάζε πεξίπησζε ην ηέινο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ 
ζην Γήκν, πξηλ παξαδνζεί ε άδεηα ρξήζεο επί ηεο νπνίαο κάιηζηα πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο Γηπινηχπνπ είζπξαμεο ηνπ Τέινπο εθδηδφκελνπ απφ 
ην Γεκνηηθφ Τακείν (άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). 
 Τα πεξίπηεξα θαη θάζε είδνπο θηλεηέο θαηαζθεπέο, πνπ ζα ηνπνζεηνχλ 
νη θνξείο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ππνβιεζείζα αίηεζε θαη 
λα είλαη θαιαίζζεηεο.  
 Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζα παξαρσξνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα κε 
δεκηνπξγείηαη φριεζε ζηα θαηαζηήκαηα, λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή 
θπθινθνξία πεδψλ & νρεκάησλ θαη λα ηεξνχληαη νη ψξεο θνηλήο εζπρίαο. 
 Οη θνξείο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο, ηελ 
πξνζηαζία απφ θάζε κνξθήο ξχπαλζεο ή δεκηψλ ηνπ παξαρσξνχκελνπ 
ρψξνπ. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο επηθνξηίδνληαη κε ηελ επηηήξεζε ησλ ρψξσλ 
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη εθδειψζεηο & ζηηο πεξηπηψζεηο πξφθιεζεο 
δεκηψλ ζα δεηείηαη απφ ηνπο νξγαλσηέο ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο. 
 Σηηο εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ & ηελ πξνβνιή 
εκπνξηθψλ κελπκάησλ, ην ηέινο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε ρξφλν 
απφθαζε Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηειψλ δηαθήκηζεο. 
Οη άδεηεο ρνξεγνχληαη απνθιεηζηηθά & κφλν γηα ηελ πξνβνιή κελπκάησλ θαη 
απαγνξεχεηαη ξεηά ε πψιεζε πξντφλησλ & εκπνξεπκάησλ. 
 εκείσζε :  
 1) Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηζίξθν (ζχκθσλα θαη κε ηνλ Ν. 4039/2012 ΦΔΚ 
15/02.02.2012 ηεχρνο Α’) απαηηείηαη άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 80 θαη 81 ηνπ Ν.3463/2006 
θαζψο επίζεο θαη κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 αξ. 192 ηνπ Ν. 3463/2006.  
 Σηελ ππ’ αξηζ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΔΚ 783/31.12.1987 ηεχρνο 
Β’) απφθαζε Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ. νξίδεηαη φηη γηα ηηο πξνζσξηλέο ιπφκελεο 
θαηαζθεπέο δηακφξθσζεο ζηεγαζκέλσλ ή κε ρψξσλ, γηα ζεάκαηα, 
αθξνάκαηα θαη παηρλίδηα, φπσο ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, ρψξνη ζπλαπιηψλ, 
ρψξνη παηρληδηψλ (ινχλα παξθ) θαη επηδείμεσλ (ηζίξθν) απαηηείηαη άδεηα 
εγθαηάζηαζεο ηεο θαηαζθεπήο ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν απφ ηνλ νηθείν Γήκν. 
 Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο ρνξεγείηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη 
δηθαηνινγεηηθά:  
 α) Όια ηα ζρέδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο α, γ θαη δ ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ απφ 3.9.1983 π.δ/ηνο "Τξφπνο έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη 
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έιεγρνο ησλ αλεγεηξνκέλσλ νηθνδνκψλ" (ΦΔΚ 394/Γ), φπσο ηζρχεη, θαη  
 β) Γηπιφηππν πιεξσκήο ηειψλ ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη 
εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηε δαπάλε απνθαηάζηαζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, 
φπσο ήηαλ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ιπφκελσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ θξίζε 
ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
 Βάζεη ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 19 ηνπ Ν.1577/85 (Γ.Ο.Κ.) ε αλέγεξζε 
πξνζσξηλψλ ιπφκελσλ θαηαζθεπψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα εθζέζεηο, 
γηνξηέο θαη θάζε είδνπο εθδειψζεηο επηηξέπεηαη κε άδεηα ηνπ δεκνηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπο.  
 Με ηελ αξ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΔΚ 783/31.12.1987 ηεχρνο Β’) 
απφθαζε, ηνπ αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ Έξγσλ θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ, ηα 
φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ γηα ηελ αλέγεξζε πξνζσξηλψλ ιπφκελσλ 
θαηαζθεπψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 
 

Γ. Θέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ρξεκαηαπνζηνιώλ 
 Δπηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ρξήζεο ρψξνπ ζέζεο ζηάζκεπζεο θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζε Τξάπεδεο, Οξγαληζκνχο, ΔΛ.ΤΑ. θ.ιπ. πνπ 
ζηεγάδνληαη ζηελ δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, χζηεξα απφ 
αίηεζή ηνπο.  
 Παξαρσξείηαη ζέζε ζηάζκεπζεο ζηελ είζνδν ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπο, 
ψζηε λα εμππεξεηνχληαη ηα νρήκαηα ησλ ρξεκαηαπνζηνιψλ, κε ηελ 
πξνυπφζεζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ εηήζηνπ Τέινπο αλά ζέζε ζηάζκεπζεο, 
αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ρξήζεο απηήο.  
 Οη ζέζεηο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο παξαρσξνχληαη χζηεξα απφ αίηεζε 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ, θαηάξηηζε 
ζρεηηθήο κειέηεο (αξ. 82 Ν. 3463/2006) θαη θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο ζηελ 
Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο.  
 Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ιακβάλεη ηελ απφθαζε γηα ηελ 
παξαρψξεζε ρξήζεο, ηελ νπνία εηζεγείηαη πξνο έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ 
Σπκβνχιην. 
 Σε θάζε ζέζε ζηάζκεπζεο ζα ηνπνζεηείηαη αλάινγε ζήκαλζε κε 
πηλαθίδεο, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη θαη ν αξηζκφο ηεο αδείαο, ησλ νπνίσλ 
ε δαπάλε θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηηο 
ππεξεζίεο πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο. 
 Οη ζέζεηο πνπ παξαρσξνχληαη γηα ζέζε ζηάζκεπζεο 
ρξεκαηαπνζηνιψλ ππάγνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. πεξί 
απαγφξεπζεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο. 
 Κάζε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη κε άδεηα ηνπ 
Γεκάξρνπ, κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζηελ νπνία 
πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν ρψξνο πνπ παξαρσξείηαη (ζπγθεθξηκέλε ζέζε), 
ην είδνο θαη ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο (π.ρ. νρήκαηα ρξεκαηαπνζηνιήο γηα ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ …. έσο ….) θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηνπ ηέινπο 
(άξζξν 13 παξ. 11 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 
άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). 
 Δπηζήκαλζε : Γελ απαηηείηαη θαηνρή άδεηαο ρξήζεο ρψξνπ ζέζεο 
ζηάζκεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ ηεο ΔΛ.ΑΣ., ηεο Ππξνζβεζηηθήο, 
ηνπ Δ.Κ.Α.Β. θαη ηνπ Ληκεληθνχ Σψκαηνο. 
 
 



 16 

Δ. Πεξίπηεξα 
 1. Γηθαηνύρνη πεξηπηέξσλ  
 Γηθαίσκα εθκεηαιιεχζεσο πεξηπηέξσλ επί ησλ πεδνδξνκίσλ ησλ 
δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ νδψλ θαη πιαηεηψλ ησλ πφιεσλ, 
θσκνπφιεσλ θαη ρσξηψλ, φπσο επίζεο επί ησλ δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ θαη 
θνηλνηηθψλ θήπσλ θαη αιζψλ, απνθηνχλ: 
 α) νη αλάπεξνη πνιέκνπ, 
 β) νη αλάπεξνη εηξεληθήο πεξηφδνπ λ. 1370/1944, 
 γ) νη αλάπεξνη αγσληζηέο Γεκνθξαηηθνχ Σηξαηνχ λ. 1863/1989 θαη 
 δ) νη αλάπεξνη πνιέκνπ Ακάρνπ Πιεζπζκνχ λ. 812/1943, φπσο ηζρχεη 
ζήκεξα, εθφζνλ ιακβάλνπλ ζηξαηησηηθή ή πνιεκηθή ζχληαμε 
 ε) ηα ζχκαηα πνιέκνπ, 
 ζη) ζχκαηα εηξεληθήο πεξηφδνπ λ. 1370/1944, 
 δ) ζχκαηα αγσληζηψλ Γεκνθξαηηθνχ Σηξαηνχ λ. 1863/1989 θαη 
 ε) ζχκαηα αλαπήξσλ πνιέκνπ Ακάρνπ Πιεζπζκνχ λ. 812/ 1943, 
φπσο ηζρχεη ζήκεξα. (άξζξν 13 παξ.1 ΝΓ 1044/71) 
 ζ) άηνκα κε αλαπεξία, 
 η) πνιχηεθλνη, 
 θ) φζνη δφθηκνη έθεδξνη αμησκαηηθνί θαη νπιίηεο ζεηείαο ζπκκεηείραλ κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηα πνιεκηθά γεγνλφηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ ηελ 
20ή Ηνπιίνπ έσο ηελ 20ή Απγνχζηνπ 1974 ζηελ Κχπξν, θαζψο θαη ζηα 
γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ην 1964 ζηελ Τπιεξία θαη Λεπθσζία θαη ην 1967 
ζηελ Κνθίλνπ θαη ηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο ηεο Κχπξνπ θαη ζήκεξα 
αληηκεησπίδνπλ έληνλν βηνπνξηζηηθφ πξφβιεκα ή είλαη καθξνρξφληα άλεξγνη ή 
αληηκεησπίδνπλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα παξαπάλσ γεγνλφηα 
πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηα νπνία απνθαίλεηαη ε Αλψηαηε Σηξαηνχ 
Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (ΑΣΥΔ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 133/2002 
(ΦΔΚ 109 Α΄), θαζψο θαη ζηα ηέθλα ηνπο εθφζνλ απηά έρνπλ αλαπεξία άλσ 
ηνπ 60%. Οη δηθαηνχρνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο ηθαλνπνηνχληαη θαηά 
πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ δηθαηνχρσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο 
παξνχζαο. (Οη ηειεπηαίεο ηξεηο πεξηπηψζεηο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3648/2008 (ΦΔΚ 38/29.02.2008 ηεχρνο Α΄) θαη 
ηξνπνπνίεζαλ ην άξζξν 10 ΝΓ 1044/71) 
 2. Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ  
α. Γλσζηνπνίεζε θελψλ ζέζεσλ κέζσ αλαθνίλσζεο ηνπ Γήκνπ 
β. Υπνβνιή αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην Γήκν 
γ. Απφθαζε – εηζήγεζε Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ρνξήγεζε άδεηαο 
εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ (άξζξν 18 ηνπ ΝΓ 1044/71) 
δ. Δηζήγεζε νηθείαο νξγάλσζεο δηθαηνχρσλ (π.ρ. Οκνζπνλδία Αλαπήξσλ) 
(άξζξν 18 ηνπ ΝΓ 1044/71) 
ε. Απφθαζε Γεκάξρνπ γηα ρνξήγεζε άδεηαο κεηά ηελ παξέιεπζε ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο ηξηάληα (30) εκεξψλ (άξζξν 18 ηνπ ΝΓ 1044/71) 
 3. Θέζεηο πεξηπηέξσλ – κεηαηόπηζε απηώλ 
 Οη πθηζηάκελεο ζέζεηο ησλ ήδε ιεηηνπξγνχλησλ πεξηπηέξσλ ζηνλ Γήκν 
Βφιβεο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, κέρξη ηελ ιήςε λεφηεξεο επί ηνπ απηνχ 
αληηθεηκέλνπ απφθαζεο απφ ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην. 
 Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ λέσλ ζέζεσλ πξνο ηνπνζέηεζε ή κεηαηφπηζε 
πεξηπηέξνπ, ιακβάλνληαη ππ' φςε νη ζπλζήθεο αζθάιεηαο, θπθινθνξίαο θαη 
αηζζεηηθήο ελ γέλεη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ 
πεξηπηέξνπ (άξζξν 19 παξ.3 ΝΓ 1044/71) 
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 Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ή ηε κεηαηφπηζε ηνπ πεξηπηέξνπ ιακβάλεηαη 
επίζεο ππφςε ε επηβάξπλζε πνπ πξνθαιεί ζηνπο ελνίθνπο ησλ θαηνηθηψλ 
πνπ γεηηληάδνπλ άκεζα κε απηφ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ή 
κεηαηφπηζεο ηνπ πεξηπηέξνπ ζε ζεκείν, φπνπ δελ πξνθαιείηαη ηέηνηα 
επηβάξπλζε (ΣηΔ 3570/90). 
 Ζ κεηαηφπηζε πεξηπηέξνπ γίλεηαη, είηε γηα ιφγνπο αζθαιείαο, 
θπθινθνξίαο, εμσξατζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο είηε γηα εθηέιεζε Γεκνζίσλ, 
Γεκνηηθψλ, Κνηλνηηθψλ ή Οξγαληθψλ Κνηλήο Ωθειείαο έξγσλ, είηε θαηφπηλ 
αηηήζεσο ηνπ δηθαηνχρνπ απηνχ, χζηεξα απφ εηζεγήζεηο ηνπ δεκνηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ θαη ηεο νηθείαο νξγάλσζεο δηθαηνχρσλ (αξ. 20 παξ. 1 Ν.Γ. 
1044/71 φπσο ηζρχεη). 
 Ζ κεηαηφπηζε γίλεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ αξρηθή ζέζε, αθνχ 
ιεθζεί ππ’ φςε ε απνδνηηθφηεηα ηεο λέαο ζέζεο θαη ησλ γεηηνληθψλ 
πεξηπηέξσλ.  
 Σε πεξίπησζε κεηαηνπίζεσο πεξηπηέξνπ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 
δηθαηνχρνπ ε δαπάλε βαξχλεη απηφλ. Σε πεξίπησζε απηεπαγγέιηνπ 
κεηαηνπίζεσο ηνχηνπ, ε ζρεηηθή δαπάλε, ε απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 
πεξηπηέξνπ, θαζψο θαη νη ηπρφλ θζνξέο πνπ νθείινληαη ζηε κεηαηφπηζε 
βαξχλνπλ απηφλ επ’ σθειεία ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε κεηαηφπηζε. Σε πεξίπησζε 
πξνζσξηλήο κεηαηνπίζεσο ην πεξίπηεξν επαλαθέξεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε 
κφιηο εθιείςνπλ νη ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηε κεηαηφπηζε. Ζ ζρεηηθή δαπάλε 
πξνζσξηλήο κεηαηνπίζεσο ηνπ πεξηπηέξνπ, ε επαλαθνξά ηνπ θαη νη ηπρφλ 
θζνξέο βαξχλνπλ απηφλ επ’ σθειεία ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε κεηαηφπηζε (άξζξν 
20 παξ. 2 ΝΓ 1044/71 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
Ν. 3648/2008 ΦΔΚ 38/29.02.2008 ηεχρνο Α΄). 
 Οη δηαζηάζεηο ησλ λέσλ πεξηπηέξσλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία (Κ.Υ.Α. Φ900/12/158489/06, ΦΔΚ 424/06), ήηνη : 1,50κ πιάηνο Φ 
1,70 κήθνο Φ 2,60 χςνο ην κέγηζην. 
 Δπηζήκαλζε: Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη ρνξεγνχκελεο ή ρνξεγεζείζεο 
«άδεηεο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ» πεξηιακβάλνπλ παξαρψξεζε αηειώο 
(παξ. 9 αξ. 3 Ν. 1080/80) θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δηαζηάζεσλ 1,50κ.Φ1,70κ. 
(K.Y.A. Φ.900/12/158489/23.03.06 ΦΔΚ Β’ 424/06) 
 4. Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ   
 Οη αηηήζεηο γηα ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 
ππνβάιινληαη ζην ηκήκα εζφδσλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ην νπνίν εδξεχεη ζην 
δεκνηηθφ θαηάζηεκα Σηαπξνχ, θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
 α) ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία ηνπ αηηνχληνο, δηεχζπλζε 
θαηνηθίαο θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 
 β) ε ζέζε, ε έθηαζε θαη ην είδνο ηνπ αηηνπκέλνπ πξνο ρξήζε ρψξνπ  
θαη καδί κε ηελ αίηεζε ζπλππνβάιινληαη :   
 γ) ε άδεηα ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξνπ κε ηελ ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή 
ηζρχεη 
 δ) βεβαίσζε απφ ηελ ηακηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, φηη ν 
ελδηαθεξφκελνο δελ είλαη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα, 
άξζξν 285 ηνπ Γ.Κ.Κ.) 
 ε) ηακηαθή απφδεημε κε ην Α.Φ.Μ. ηεο επηρείξεζεο ή έληππν ηεο 
αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. πεξί ρνξήγεζεο Α.Φ.Μ. 
 ζη) θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 
 δ) θσηνηππία ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ έρεη 
ρνξεγεζεί (εθφζνλ ππάξρεη) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000001324_S0000014637
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000198_N0000002880_S0000014374
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000198_N0000002880_S0000014374
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000198_N0000002880_S0000014374
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000003049
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000003049
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000003049
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 ε) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα 
ηνπνζεηεζεί.  
 ζ) ζθαξίθεκα απφ ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ε νπνία 
βξίζθεηαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Νέσλ Βξαζλψλ, θαη ζην νπνίν ζα 
αλαγξάθεηαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία ηνπ πεξηπηέξνπ θαη ν δηθαηνχκελνο πξνο 
παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνο ρψξνο.   
 Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα ρξήζεο, ε αξκφδηα 
Αζηπλνκηθή Αξρή γλσκαηεχεη εληφο πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ απφ ηελ 
παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο απφ ην Γήκν (άξζξν 16 παξ.4 
Ν.3254/04) εάλ πθίζηαληαη ιφγνη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θ.ιπ. 
πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ ρνξήγεζε ηεο αηηνχκελεο άδεηαο, νπφηε ε άδεηα δελ 
ρνξεγείηαη. Παξεξρνκέλεο απξάθηνπ ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ε άδεηα 
ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο. 
 Κάζε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη κε άδεηα ηνπ 
Γεκάξρνπ, ζηελ νπνία άδεηα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν ρψξνο πνπ 
παξαρσξείηαη (ηνπνζεζία, αθξηβή ζέζε, έθηαζε). Καζνξίδεηαη ην είδνο θαη ε 
δηάξθεηα ηεο ρξήζεο (π.ρ. ηνπνζέηεζε ςπγείνπ παγσηψλ θ.ιπ. γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα απφ …. έσο ….) θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηνπ ηέινπο (άξζξν 13 
παξ. 11 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ 
Ν. 1080/80).  
 Σε θάζε πεξίπησζε ην ηέινο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ 
ζην Γήκν, πξηλ παξαδνζεί ε άδεηα ρξήζεο επί ηεο νπνίαο κάιηζηα πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο Γηπινηχπνπ είζπξαμεο ηνπ Τέινπο εθδηδφκελνπ απφ 
ην Γεκνηηθφ Τακείν (άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). 
 5. Υξεζηκνπνηνύκελνο θνηλόρξεζηνο ρώξνο πεξηπηέξσλ 
 Παξαρσξείηαη ε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηα πεξίπηεξα γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ελφο (1) ςπγείνπ αλαςπθηηθψλ θαη ελφο (1) ςπγείνπ παγσηψλ 
(αξ. 47, παξ 5 + 6, ζει. 31 ηεο Υγ. Γηάηαμεο Α1β/8577, ΦΔΚ 526/8-9-83), 
θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε εθ κέξνπο ηνπ εθκεηαιιεπηή ηνπ 
πεξηπηέξνπ, παηρληδηψλ (αεξνπιαλάθηα, αινγάθηα, ειηθφπηεξα, ιαβίδεο θ.ιπ.) 
θαζψο θαη πάγθσλ πψιεζεο εθεκεξίδσλ - ινηπψλ πεξηνδηθψλ θαη 
ηππνπνηεκέλσλ εηδψλ δηαηξνθήο (γαξηδάθηα, ζνθνιάηεο θ.ιπ. είδε).  
 Τα ςπγεία πνπ ηνπνζεηνχληαη εθηφο ηνπ πεξηπηέξνπ θαη εληφο ηνπ 
θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζα πξέπεη λα κελ εκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία ησλ 
πεδψλ φπσο επίζεο ηα παηρλίδηα θαη νη πάγθνη πεξηνδηθψλ. 
 Οη δηαζηάζεηο ησλ ηνπνζεηνχκελσλ έμσ απφ ηα πεξίπηεξα ςπγείσλ 
δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο ησλ 1,10κ*0,60κ  πξνθεηκέλνπ γηα πεξίπηεξα 
πνπ βξίζθνληαη ζε θεληξηθά ζεκεία ή 1,35κ*0,60κ αλ ηα πεξίπηεξα βξίζθνληαη 
ζε αθξαίεο ζπλνηθίεο ή ζε ρσξηά (ΦΔΚ 526/8-9-83).  
 6. Απαγνξεύζεηο 
 α) Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ειεθηξνδφηεζε ησλ 
παξαρσξεκέλσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη επί ησλ πιαηεηψλ, κε 
ηελ ηνπνζέηεζε ελαέξησλ θαισδίσλ.  
 β) Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ελαεξίσλ θαισδίσλ θεξαηψλ 
ηειενξάζεσλ πξνο ηηο παξαθείκελεο νηθνδνκέο, πξνο ράξηλ ηεο πξνζηαζίαο 
ησλ πνιηηψλ θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θαζαξνχ πεξηβάιινληνο θαη 
ηεο αηζζεηηθήο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 
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η. Υξήζε ππεδάθνπο γηα ηελ δηέιεπζε ηειεπηθνηλσληαθώλ δηθηύσλ  
 Οη Πάξνρνη δεκφζησλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ έρνπλ 
δηθαηψκαηα εγθαηάζηαζεο επθνιηψλ επί, ππέξ ή ππφ ρψξσλ, πνπ αλήθνπλ 
ζην Γεκφζην, ζε Ο.Τ.Α., ζε ηδηψηεο ή είλαη θνηλφρξεζηνη. Τα απηά δηθαηψκαηα 
έρνπλ, αιιά κφλν ζρεηηθά κε ηνπο δεκφζηνπο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαη 
νη πάξνρνη δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, πνπ δελ παξέρνπλ δεκφζηα 
δίθηπα. Οη δεκφζηεο αξρέο, πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ 
δηθαησκάησλ απηψλ, ηεξνχλ ηηο αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζην Ν. 3431/2006 πεξί «Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη 
εηδηθφηεξα ζην αξ. 29 πεξί δηθαησκάησλ δηέιεπζεο.   

 Με ηελ Κ.Υ.Α. νηθ. 725/23/04.01.2012 (ΦΔΚ 5/05.01.2012 ηεχρνο Β’) 
νξίζζεθε ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο δηθηχσλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.   
 Σηελ παξ. 5 ηνπ αξ. 13 ηεο αλσηέξσ Κ.Υ.Α νξίδεηαη φηη ν Πάξνρνο δελ 
ππέρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο άιινπ ζρεηηθνχ ηέινπο πέξαλ ηεο ππνρξέσζεο 
θαηαβνιήο Τειψλ Γηέιεπζεο θαη Τειψλ Φξήζεο Γηθαησκάησλ Γηέιεπζεο. 

 Σην Φ.Δ.Κ. Β'/1375/10-07-2009 (ζει. 5) δεκνζηεχζεθε ν αξ. 
528/075/23-6-2009  Καλνληζκφο  ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τειεπηθνηλσληψλ θαη 
Ταρπδξνκείσλ πεξί Καζνξηζκνχ ησλ Τειψλ Γηέιεπζεο, ησλ Τειψλ Φξήζεο 
Γηθαησκάησλ Γηέιεπζεο θαη ηνπ Ύςνπο ησλ Δγγπήζεσλ Καιήο Δθηέιεζεο ησλ 
Δξγαζηψλ Γηέιεπζεο γηα φιε ηελ Διιάδα, θαη’ εθαξκνγή ηνπ αξ. 29, παξ. 6, 
ηνπ λ. 3431/2006. 
 Σην άξζξν 5 πεξί Τπνινγηζκνύ Σειώλ Γηέιεπζεο νξίδνληαη ηα 
θάησζη :  
1. Τα ηέιε δηέιεπζεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
 1.1 Δθάπαμ ηέιε δηέιεπζεο ηνκήο: 
 Τν εθάπαμ ηέινο δηέιεπζεο αλέξρεηαη ζε ηεηξαθφζηα έμη επξψ (€) θαη 
ελελήληα πέληε ιεπηά (406,95 €) αλά ρηιηφκεηξν δηέιεπζεο ηνκήο. 
 1.2 Δθάπαμ ηέινο εγθαηάζηαζεο επθνιίαο επί ηνπ εδάθνπο (π.ρ. 
θακπίλεο, θξεάηηα) 
 Τν εθάπαμ ηέινο δηέιεπζεο εγθαηάζηαζεο αλά επθνιία αλέξρεηαη ζε 
δηαθφζηα ζαξάληα ηέζζεξα επξψ (€) θαη δέθα επηά ιεπηά (244,17 €) 
2. Τα Τέιε Γηέιεπζεο έρνπλ κεδεληθφ χςνο (κεδέλ (0) Δπξψ) ζηηο παξαθάησ 
πεξηπηψζεηο: 
 1. Γηέιεπζεο απφ ρψξνπο πνπ αλήθνπλ ζε Γήκνπο (ζπλνιηθνχ 
πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή) θάησ ησλ 5.000 θαηνίθσλ 
θαη ζε Τνπηθά Γηακεξίζκαηα ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θάησ ησλ 1.000 θαηνίθσλ. 
 2. Γηέιεπζεο ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο. 
 3. Γηέιεπζεο κέζσ ελαέξησλ δηθηχσλ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ (φπσο 
θπηία, ζηχινπο). 
 4. Γηέιεπζεο κέζσ ππνζαιάζζησλ δηθηχσλ. 
 5. Πξαγκαηνπνίεζεο έξγσλ ζπληήξεζεο, άξζεο βιαβψλ, αλαβάζκηζεο 
δηθηχνπ θαη ζπλδέζεσλ ηειηθψλ ρξεζηψλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 
έσο δηαθφζηα (200) κέηξα απφ ηελ φδεπζε ηνπ πθηζηάκελνπ δεκνζίνπ 
δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 
 6. Πξαγκαηνπνίεζεο εξγαζηψλ εθζθαθήο γηα ηελ επέθηαζε 
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ή γηα ηε δηαζχλδεζε πθηζηάκελσλ δηθηχσλ γηα 
απνζηάζεηο κέρξη δηαθφζηα (200) κέηξα. 
 7. Δγθαηάζηαζεο θξεαηίσλ ηα νπνία εμππεξεηνχλ θακπίλεο 
(εηζαγσγή/εμαγσγή αγσγψλ θαη/ή θαισδίσλ ζε απηέο) θαη βξίζθνληαη ζηελ 
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εγγχο δψλε απηψλ ησλ θακπηλψλ. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην δεχγνο 
θξεάηην−εμππεξεηνχκελε θακπίλα ζεσξείηαη σο κία επθνιία θαη φρη δχν. 
 Σην άξζξν 6 πεξί Τπνινγηζκνύ Σειώλ Υξήζεο Γηθαησκάησλ 
Γηέιεπζεο νξίδνληαη ηα θάησζη :  
1. Τα ηέιε ρξήζεο δηέιεπζεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα ρηιηφκεηξα φδεπζεο 
σο εμήο : 
Μνλαδηαίν εηήζην ηέινο [ζε € αλά ρηιηφκεηξν αλά έηνο] = (Μέζνο 
Αληηθεηκεληθφο Πξνζδηνξηζκφο Αμηψλ Αθηλήησλ(Α.Π.Α.Α.) Τνπηθνχ 
Γηακεξίζκαηνο ή Γήκνπ [ζε €/κ2/έηνο] * 0,175) 
2. Ο Μέζνο Αληηθεηκεληθφο Πξνζδηνξηζκφο Αμηψλ Αθηλήησλ (Α.Π.Α.Α.) 
Τνπηθνχ Γηακεξίζκαηνο ή Γήκνπ ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ 
δψλεο ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ ή/θαη ζπλνηθηψλ νη νπνίεο απαξηίδνπλ ην ζπ− 
γθεθξηκέλν Τνπηθφ Γηακέξηζκα ή Γήκν, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ απηνχ ηνπ κέζνπ φξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζπληειεζηέο 
φπσο ε εκπνξηθφηεηα ή ε αμηνπνίεζε νηθνπέδνπ ή ε παιαηφηεηα απηνχ, 
θαζψο ζεσξνχληαη θαηά κέζε ηηκή ίζνη κε ηε κνλάδα. 
3. Τα Τέιε Φξήζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο έρνπλ κεδεληθφ χςνο (κεδέλ (0) 
Δπξψ) ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 
 1. Γηέιεπζεο απφ ρψξνπο πνπ αλήθνπλ ζε Γήκνπο (ζπλνιηθνχ 
πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή) θάησ ησλ 5.000 θαηνίθσλ 
θαη ζε Τνπηθά Γηακεξίζκαηα (ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ 
ηειεπηαία απνγξαθή) θάησ ησλ 1.000 θαηνίθσλ. 
 2. Γηέιεπζεο ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο. 
 3. Γηέιεπζεο κέζσ ελαέξησλ δηθηχσλ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ (φπσο 
θπηία, ζηχινπο). 
 4. Γηέιεπζεο κέζσ ππνζαιάζζησλ δηθηχσλ. 
 5. Πξαγκαηνπνίεζεο έξγσλ ζπληήξεζεο, άξζεο βιαβψλ, αλαβάζκηζεο 
δηθηχνπ θαη ζπλδέζεσλ ηειηθψλ ρξεζηψλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 
έσο δηαθφζηα (200) κέηξα απφ ηελ φδεπζε ηνπ πθηζηάκελνπ δεκνζίνπ 
δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 
 6. Πξαγκαηνπνίεζεο εξγαζηψλ εθζθαθήο γηα ηελ επέθηαζε 
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ή γηα ηε δηαζχλδεζε πθηζηάκελσλ δηθηχσλ γηα 
απνζηάζεηο κέρξη δηαθφζηα (200) κέηξα. 
 7. Δγθαηάζηαζεο επθνιηψλ επί ηνπ εδάθνπο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη 
θξεάηηα, θακπίλεο).  

Άξζξν 13ν – Καζνξηζκόο δσλώλ 
 

 Σχκθσλα κε ην εδ. α’ ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 3 ηνπ Ν. 1080/80 ην Τέινο 
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη αλάινγα ηελ πεξηνρή ηεο 
πφιεο ή ηνπ ρσξηνχ φπνπ βξίζθεηαη ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο.    
 Βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 3 ηνπ Ν. 1080/80 ηα ηκήκαηα ησλ 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ή παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο 
θαζνξίδνληαη ζε δψλεο αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα σο εμήο :  
 
Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο & Γ.Κ. Βξαζλώλ :  
 Εώλε Α’ : πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ 
Πεδφδξνκνπ Παξαιίαο ηεο Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο θαη ηεο Γ.Κ. Βξαζλψλ 
 Εώλε Β’ : πεξηιακβάλεη  

1) φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εθαηέξσζελ ηεο νδνχ Δγλαηίαο ηεο 
Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο  
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2) φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη ζην ξεκνηνκηθφ 
ζρέδην θεληξηθνχ νηθηζκνχ Αζπξνβάιηαο,  

3) φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εληφο ηεο εγθεθξηκέλεο πξάμεο 
εθαξκνγήο Βξαζλψλ κε άλσ φξην ηελ Π.Δ.Ο. Θεζ/λίθεο – Καβάιαο. 

 Εώλε Γ’ : πεξηιακβάλεη  
1) φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο 

θπξσκέλεο πξάμεο εθαξκνγήο Αζπξνβάιηαο 
2) ηνπο ππφινηπνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εληφο ηεο θπξσκέλεο πξάμεο 

εθαξκνγήο Βξαζλψλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δψλεο Α & Β 
  
 Σεκείσζε : Πξνο ην παξφλ εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ 
νηθηζκφ ησλ Βξαζλψλ.  
 
Γ.Κ. ηαπξνύ  
 Εώλε Α’ : πεξηιακβάλεη  

1) φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εθαηέξσζελ ηεο θεληξηθήο νδνχ ηεο 
Γ.Κ. Σηαπξνχ απφ ην χςνο ηνπ 2νπ ρικ ηεο δηαζηαχξσζεο ηεο Π.Δ.Ο. 
Θεζζαινλίθεο – Καβάιαο κε ηελ Γ.Κ. Σηαπξνχ (απφ ην πξαηήξην 
πγξψλ θαπζίκσλ δειαδή) κέρξη ηελ αξρή ηεο νδνχ Γεσξ. Παπαλδξένπ 
θαζψο θαη ηελ επέθηαζε απηήο έσο ην χςνο ηεο γέθπξαο ηεο 
«Κξένπζαο».  

2) φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εθαηέξσζελ ηεο νδνχ Λεσθφξνπ 
Νίθεο (απφ ην παιαηφ θηίξην ησλ ΔΛ.ΤΑ. έσο ην παιαηφ θηίξην ηνπ 
Ο.Τ.Δ.)  

3) Όινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο 
Παξαιίαο   

 Εώλε Β’ : πεξηιακβάλεη  
1) φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εθαηέξσζελ ηεο νδνχ απφ ην χςνο 

ηεο γέθπξαο ηεο «Κξένπζαο» κέρξη θαη ηελ πεξηνρή «Μειηέο»   
2) φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο νη νπνίνη βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ 

θάζεησλ κε ηελ Α’ δψλε δξφκνπο ηνπ θεληξηθνχ νηθηζκνχ (δει. νη 
θάζεηνη δξφκνη ζηελ Λ. Νίθεο απφ ηνλ παιαηφ θηίξην ησλ ΔΛ.Τ.Α. κέρξη 
ηελ επέθηαζε απηήο ζην δπηηθφ φξην ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ)  

 Εώλε Γ’ : πεξηιακβάλεη  
1) φινπο ηνπο ππφινηπνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εθηφο ησλ δσλψλ Α-Β 
 

 Δπηζεκαίλεηαη πσο κε απφθαζή ηνπ ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην Γήκνπ 
Βφιβεο, δχλαηαη λα πξνζζέηεη θαη λα αθαηξεί ηκήκαηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, 
αλάινγα κε ηηο θάζε θνξά δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο. 
 

Άξζξν 14ν - Απαιιαζζόκελνη ηνπ Σέινπο Υξήζεο 
 

 α) Γελ ππφθεηληαη ζην ηέινο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, φζνη 
ρξεζηκνπνηνχλ θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο δήκσλ ή ην ππέδαθνο απηψλ δπλάκεη 
εηδηθήο δηαηάμεσο λφκνπ ή ζπκβάζεσο κεηά ηνπ δεκνζίνπ πνπ έρεη θπξσζεί 
κε λφκν, ζε εθηέιεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ρξήζε ησλ άλσ δεκνηηθψλ ρψξσλ, 
εθφζνλ απφ ηηο δηαηάμεηο απηψλ πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ην ηέινο 
απηφ. (άξζξν 13 παξ.9ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, φπσο αληηθαη. απφ ην  
άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80.) 
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 β) Γελ ππφθεηληαη ζην ηέινο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ νη αλάπεξνη 
θαη ζχκαηα πνιέκνπ, ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε ή ήζειε ρνξεγεζεί άδεηα 
ηδξχζεσο πεξηπηέξνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. Γ. 1044/1971 
“πεξί ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξψζεσο θαη αληηθαηαζηάζεσο δηαηάμεσλ ηνπ 
Α.Ν. 1324/1949 “πεξί πξνζηαζίαο θαη απνθαηαζηάζεσο ησλ Αλαπήξσλ 
Πνιέκνπ Οπιηηψλ θαη Θπκάησλ Πνιέκνπ”, θπξσζέληνο δηα ηνπ Ν. 1487/1950, 
σο ηζρχεη. (άξζξν 13 παξ.17ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958,φπσο αληηθαη. απφ 
ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80.) θαη κφλν γηα ηνλ ρψξν φπνπ θαηαζθεπάδεηαη ην 
πεξίπηεξν (δελ ηζρχεη γηα ην ρψξν γχξν απφ απηφ πνπ θαηαιακβάλεηαη γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε ςπγείσλ, πξνζεθψλ, ζηαλη, θ.ιπ.). 
 γ) Γελ ππφθεηληαη ζην ηέινο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ νη 
εθηεινχληεο εξγαζίεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ ζην πιαίζην ησλ 
πξνγξακκάησλ πνπ πξνθεξχζζνληαη κε βάζε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ λ. 3661/2008, δελ απαηηείηαη άδεηα θαη 
δελ νθείινληαη ηέιε ζηνλ νηθείν Οξγαληζκφ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) 
γηα ηελ πξνζσξηλή θαηάιεςε ηκήκαηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. (παξ 5 ηνπ άξζξνπ 10Α ηνπ λ. 3661/2008 φπσο 
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ 9 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3851/10) 

 δ) Δπηπιένλ νη Ο.Τ.Α. Α’ βαζκνχ θαζνξίδνπλ κε απφθαζή ηνπο (πνπ 
εθδίδεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηνλ, θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 
2946/2001 (ΦΔΚ 224 Α΄) θαζνξηζκφ ρψξσλ γηα ππαίζξηα δηαθήκηζε), 
εηδηθφηεξνπο ρψξνπο γηα ηελ πξνβνιή κελπκάησλ απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα, 
ηηο καζεηηθέο, θνηηεηηθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο θαη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, 
θαζψο θαη ηηο ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ δελ επηδηψθνπλ θεξδνζθνπηθνχο 
ζθνπνχο, θαη ζε πνζνζηφ πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην δέθα ηνηο 
εθαηφ (10%) ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ησλ ρψξσλ, πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, 
λνκίκσο, γηα πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζηνλ νηθείν Ο.Τ.Α.. Με φκνηα 
απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ρξήζεσο ησλ αλσηέξσ ρψξσλ. Ζ δηάζεζε ησλ ρψξσλ απηψλ 
γίλεηαη αλαινγηθά θαη επί ίζνηο φξνηο. Γηα ηε ρξήζε ηνπο δελ απαηηείηαη άδεηα 
απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαη δελ θαηαβάιιεηαη ζηνλ νηθείν Ο.Τ.Α. ηέινο 
δηαθήκηζεο ή απνδεκίσζε ρξήζεο. (άξζξν 9 παξ.1 θαη 2 Ν.3023/02 Φ.Δ.Κ. 
146/25-06-2002, ηεχρνο Α’). 
 

Άξζξν 15ν -Σέιε ρξήζεσο 
 

Α. Καζνξηζκόο ηειώλ ρξήζεσο  
 Τν Τέινο ηεο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, νδψλ, πιαηεηψλ θ.ιπ. 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/80 θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.1828/89, χζηεξα 
απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Ν. 3852/2010, αξ. 72, παξ. 1, εδ. δ),  
δηαθνξνπνηείηαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο :   
 Τεηξαγσληθά ή θπβηθά κέηξα Φ ζπληειεζηή (ν νπνίνο θαζνξίδεηαη 
αλαιφγσο ηεο πεξηνρήο (δψλε)), ν νπνίνο δελ κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή 
ηζρχ. 
 Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ή ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ Τέινπο, ην Γεκνηηθφ 
Σπκβνχιην ιακβάλεη ππφςε ηνπ αθελφο κελ ην φθεινο πνπ έρνπλ θαηά 
πεξίπησζε φζνη ρξεζηκνπνηνχλ ρψξν, αθεηέξνπ δε ην βαζκφ κεηαβνιήο ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξήιζε απφ ηελ 
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έθδνζε ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο απφθαζεο (ΣηΔ 140/89 ΓηΓηθ 1990 ζει. 
1228).  
 Τν Τέινο νξίδεηαη ζην δηπιάζην ζε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ 
ρψξσλ σο πξνζζήθεο θαηαζηήκαηνο βάζεη ηνπ εδαθίνπ α’ ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 
3 ηνπ Ν. 1080/80. 
 Αλάινγα κε ην είδνο ηεο ρξήζεο, ην Τέινο κπνξεί λα θαζνξηζηεί : 
 α) εηεζίσο θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν αλάινγα κε ηελ πεξηνρή 
(δψλε) πνπ βξίζθεηαη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο. Τν Τέινο ζηελ 
πεξίπησζε απηή, νθείιεηαη γηα νιφθιεξν ην έηνο, έζησ θη αλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ 
ρψξνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξνπ ηνπ έηνπο. 
 β) Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ ή νδνχ απφ απηνχο 
πνπ εθηεινχλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο ηερληθννηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ην ηέινο 
νξίδεηαη κεληαίν θαηά δώλεο θαη θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Γηα ηελ πιεξσκή απηνχ ηνπ ηέινπο επζχλνληαη απφ 
θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξν, εθείλνο πνπ πήξε άδεηα νηθνδνκήο θαζψο θαη ν 
ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ (άξζξν 13 παξ. 3 εδάθην β΄ Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 26 παξ. 4 ηνπ Ν. 1828/89). 
 Ο κήλαο είλαη ε ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη 
ην Τέινο, φηαλ θαηαιακβάλεηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα ηελ εθηέιεζε 
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, αθφκε θαη αλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θαηάιεςεο ηεο 
νδνχ ή ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη κηθξφηεξν ηνπ κήλα (ΣηΔ 2356/85).  
 γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο πξφζθαηξεο άδεηαο γηα εθδειψζεηο 
πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα θαη βάζεη ηνπ εδ. γ’ ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 3 ηνπ Β.Γ. 24-
9-58 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην αξ. 3 ηνπ Ν. 1080/80 ην ηέινο νξίδεηαη αλά 
εκέξα θαηά δώλεο θαη θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν. 
 δ) Σε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ ππεδάθνπο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
(γηα ηελ εγθαηάζηαζε π.ρ. ηδησηηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ή δεμακελήο πγξψλ 
θαπζίκσλ), ην ηέινο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ φγθν ηνπ θαηαιακβαλφκελνπ 
ρψξνπ ζε θπβηθά κέηξα θαη φρη αλά ηεηξαγσληθφ ή ηξέρνλ κέηξν (ΣηΔ 909/90 
ΓηΓη 1991 ζει. 203, ΣηΔ 140/89 ΓηΓη 1990 ζει. 1228, ΣηΔ 415/86 ΔΤΑ 1988 
ζει. 509, ΣηΔ 1036/85 Νν Β 1988 ζει. 198). 
 ε) Σε θάζε άιιε πεξίπησζε ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ δελ 
εκπίπηεη ζε κία απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο, ην ηέινο θαζνξίδεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ (άξζξν 13 παξ. 3 εδάθην γ΄ Β.Γ. 24/9-
20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80).  
Ζ απφθαζε απηή κπνξεί λα κελ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αιιά λα εθδίδεηαη ελ 
φςεη θάζε ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο, λα αθνξά δειαδή ζηελ ρξήζε 
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ (ΣηΔ 785/85 Νν Β 1988 ζει 198) 
 Τν ηέινο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ πξν ηεο παξάδνζεο ηεο νηθείαο άδεηαο 
ρξήζεο ζην Τακείν ηνπ Γήκνπ εθδηδνκέλνπ – γηα ην ζθνπφ απηφ – ζρεηηθνχ 
δηπινηχπνπ είζπξαμεο. 
Β. Αλάθιεζε άδεηαο θαη επηζηξνθή αλαινγνύληνο ηέινπο ρξήζεσο  
 Βάζεη ηεο παξ. 7 ηνπ αξ. 3 ηνπ Ν. 1080/80 άδεηα ε νπνία έρεη 
ρνξεγεζεί αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ δήκαξρν  εληφο πξνζεζκίαο 
δέθα εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ ρξήζηε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ 
απφ ηελ αζηπλνκηθή αξρή, φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αζθαιείαο ηεο 
θπθινθνξίαο πεδψλ ή νρεκάησλ ή ιφγσ ιεθζέλησλ κέηξσλ απφ ηελ δεκνηηθή 
αξρή.  
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 Ζ αλάθιεζε απηή ζπλεπάγεηαη επηζηξνθή κφλν ηνπ θαηαβιεζέληνο 
πνζνχ ηέινπο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ νπνίαλ αλεθιήζε 
ε ρνξεγεζείζα άδεηα.  
 

Άξζξν 16ν - Απζαίξεηε ρξήζε – θπξώζεηο – πξόζηηκα 
 
 1. Βάζεη ηεο παξ. 8 ηνπ αξ. 3 ηνπ Ν. 1080/80 φπσο αληηθαηαζηάζεθε 
απφ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 26 Ν. 1828/1989 θαη ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 
1900/1990 : 
 α) Σε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ 
νπνίσλ έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο 
ηνπ ππφρξενπ κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, εθηφο απφ ην αλαινγνχλ ηέινο 
θαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν δηπιάζην πξνο ην αλαινγνχλ ηέινο, αλεμάξηεηα απφ 
ην δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. 
 β) Με φκνηα απφθαζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ζε βάξνο εθείλνπ πνπ 
θάλεη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ηνπ νπνίνπ ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο δελ 
έρεη επηηξαπεί, ίζν κε ην ηξηπιάζην ηνπ κεγαιχηεξνπ θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν 
πνζνχ πνπ θαζνξίζηεθε κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ, γηα ηνπο 
ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο. 
 γ) Σε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαζ' 
ππνηξνπή επηβάιινληαη, θάζε θνξά, θαη κέρξη δχν θνξέο ηα σο άλσ 
πξφζηηκα θαη αλ εμαθνινπζεί ε παξάβαζε ηφηε ν δήκνο κε ζπλεξγεία ηνπ 
πξνρσξά ζηελ αθαίξεζε θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ, κε ηε ζπλδξνκή ηεο 
δεκνηηθήο αζηπλνκίαο ή ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο θαη επηβάιινπλ εηδηθφ 
πξφζηηκν γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο, ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ 
κεγαιχηεξνπ θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν πνζνχ, πνπ θαζνξίζηεθε κε απφθαζε 
ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε 
παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο.    
 Ζ δηαηχπσζε ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο ελεξγείηαη απφ ην δήκν ή ηελ 
αζηπλνκηθή αξρή. 
 Σηελ πεξίπησζε απηή ζπληάζζεηαη ζρεηηθή Έθζεζε Διέγρνπ 
 Βάζεη ηεο παξ. 15 ηνπ αξ. 3 ηνπ Ν. 1080/80 θπξώζεηο ηνπ αξ. 458 ηνπ 
Πνηληθνχ Κψδηθα (φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) επηβάιινληαη ζε 
φζνπο :  
 Α) ζηεξνχληαη άδεηαο θαη ρξεζηκνπνηνχλ θνηλφρξεζην ρψξν 
 Β) θάλνπλ ππέξβαζε ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ 
ρψξσλ  
 Γ)  εθδίδνπλ άδεηεο θαηά παξάβαζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 
3 ηνπ Ν. 1080/80   
 Ζ αζηπλνκηθή αξρή, είηε απηεπάγγειηα επηιακβαλνκέλε είηε θαηφπηλ 
αηηήζεσο ηνπ δεκάξρνπ,  ππνρξενχηαη λα απαγνξεχεη ηελ άλεπ αδείαο ρξήζε 
ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. Ζ απνκάθξπλζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 
ηνπνζεηήζεθαλ απζαίξεηα ελεξγείηαη απφ ηνπο ππφρξενπο γη’ απηφ, θαηφπηλ 
εληνιήο πξνο απηνχο ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο θαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο 
απηψλ, απφ φξγαλα ηνπ δήκνπ κε ηε ζπλδξνκή ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο 
(παξ.15, εδ. δ’ αξ. 13 Ν. 1080/80). 
 2. Ο πξνθαιψλ δεκηέο ή θζνξέο ζηα πεδνδξφκηα θαη θαηαζηξψκαηα 
ησλ νδψλ, πιαηεηψλ θ.ιπ. θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ππνρξενχηαη ζηελ 
απνθαηάζηαζή ηνπο ή ζηνλ θαηαινγηζκφ ηεο δαπάλεο ηνπο θαη ζε πεξίπησζε 
αξλήζεσο αλαθαιείηαη ε ρνξεγεζείζα άδεηα. Γηα θάζε πξνμελνχκελε θζνξά 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003637_N0000000683_S0000010276
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003617_N0000002301_S0000042313
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003617_N0000002301_S0000042313
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003617_N0000002301_S0000042313
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ζηα πεδνδξφκηα, ζηηο πιαηείεο θαη ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπο, ζα ζπληάζζεηαη 
απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζρεηηθφ πξσηφθνιιν εθηίκεζεο ηεο 
δεκηάο, ην δε πνζφ απηνχ ζα θαηαινγίδεηαη θαη ζα βεβαηψλεηαη ζε βάξνο ηνπ 
ππαηηίνπ θαη απηφ είλαη αλεμάξηεην απφ ηπρφλ πξφζηηκα πνπ ζα 
πξνβιέπνληαη θαη ζα επηβάιινληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάβαζε.  
 3. Ζ νπζηαζηηθή παξαβίαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγνπκέλεο άδεηαο, 
θαζψο θαη ε αιιαγή ηεο ρξήζεο απηήο, ηηκσξείηαη δηνηθεηηθά κε αλάθιεζε ηεο 
ρνξεγεζείζαο άδεηαο. 
 4. Γηα φιεο ηηο παξαβάζεηο έρνπλ παξάιιειε εθαξκνγή θαη νη 
αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ 
Νφκσλ θαη δηαηάμεσλ. 
 εκείσζε : φια ηα πξφζηηκα επηβάιινληαη θαηφπηλ ζρεηηθήο έθζεζεο 
ειέγρνπ.  

Άξζξν 17ν – Σειηθέο Γηαηάμεηο 
 

1) Με ηνλ παξφλ θαλνληζκφ εμνπζηνδνηείηαη ν Πξντζηάκελνο θαη νη 
Δπφπηεο ηεο Υπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο, ν Πξντζηάκελνο ησλ Οηθνλνκηθψλ 
Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, νη ππάιιεινη ηνπ Τκήκαηνο Δζφδσλ θαη έλα κέινο ηεο 
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο (ην νπνίν ζα νξηζηεί κε απφθαζε Γεκάξρνπ) 
φπσο ζπλδξάκνπλ ζην έξγν ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηνπ Καλνληζκνχ 
Κνηλνρξήζησλ Φψξσλ Γήκνπ Βφιβεο θαζψο θαη ζε φζνπο αθφκε αλαζέηεη ην 
έξγν απηφ κε απφθαζή ηνπ ν Γήκαξρνο. 
 2) Δίλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καλνληζηηθνχ Πιαηζίνπ, 
φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη φπσο, ηξνπνπνίεζε Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ, 
δεκηνπξγία λέσλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θ.ιπ.  
 3) Ο παξψλ θαλνληζκφο ζα αξρίζεη λα ηζρχεη ακέζσο κφιηο εγθξηζεί 
απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - 
Θξάθεο θαη θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνχκελνο θαη θάζε απφθαζε πνπ δελ είλαη 
ζχκθσλε κε απηφλ. 
 4) Γηα φπνην ζέκα δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ θαλνληζκφ, απνθαζίδεη 
ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην, αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
λφκνπ. 
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