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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

« Λήψη κανονιστικής απόφασης περί παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστων
χώρων ∆ήµου Πωγωνίου και προσδιορισµός αυτών – Τροποποίηση Απόφασης
∆.Σ. 129/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής. »
Στο ∆ελβινάκι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της ∆.Ε. ∆ελβινακίου ∆ήµου Πωγωνίου, σήµερα
την 22α Μαρτίου 2022, ηµέρα Τρίτη και ώρα 18.30 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του
∆ήµου Πωγωνίου, (σχετ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ του ΥΠ.ΕΣ. αριθµ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 [Α∆Α
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4], ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, µετά
από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, µε αριθ. πρωτ. 1707 / 18-3-2022 που επιδόθηκε
νόµιµα στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και στο ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74
του Ν. 4555 / 2018 , παρισταµένων
του ∆ηµάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού
Γραµµατέα του ∆.Σ. [Πρακτικογράφου] Σωτηρίου Μπράχου,
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [ 21 ] μέλη του Δ.Σ.
Βρέθηκαν παρόντα και τα [ 16 ] , ήτοι:
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Ο Πρόεδρος του ∆.Σ., αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία του ∆.Σ. κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και εισηγούµενος στο 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρει τα
εξής:
« Θέτει υπόψη του ∆.Σ. την µε αριθµό 60 /2022 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε θέµα:
« Τροποποίηση της υπ. αριθµ. 305/2021, µε θέµα: « Εισήγηση Ο.Ε. προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για λήψη κανονιστικής απόφασης περί παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστων
χώρων ∆ήµου Πωγωνίου και προσδιορισµός αυτών. »
Με την οποία Εγκρίνει και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο κανονισµού
παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου Πωγωνίου (στο οποίο προσδιορίζονται και
τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης σε
κάθε Κοινότητα), ως έχει στο εισηγητικό µέρος της απόφασης. Τροποποιώντας την αρχική
απόφασή της 305/2021.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο ∆.Σ. την ανωτέρω τροποποιηµένη κανονιστική απόφαση,
όπως την εισηγήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή.

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος και αφού έγινε εκτεταµένη συζήτηση και παρατηρήσεις πάνω
στον ανωτέρω κανονισµό, κάλεσε το ∆.Σ. να αποφασίσει σχετικά, την τροποποίηση, µε τη
σειρά του, της απόφασης του ∆.Σ. 129 / 2021 καθώς και τον ορισµό της Επιτροπής του
άρθρου 4 του Κανονισµού.

Το ∆.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την αριθµ. 60 / 2022
απόφαση

της

Οικονοµικής

επιτροπής

για

την

λήψη

κανονιστικής

απόφασης

[τροποποιητικής] περί παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου Πωγωνίου και
προσδιορισµός αυτών, την εισήγηση του Προέδρου, αφού σκέφτηκε νόµιµα, οµόφωνα,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Εγκρίνει τον Κανονισµό παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου Πωγωνίου
και προσδιορισµός αυτών, όπως ακριβώς την εισηγήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή, µε την
60 /2022 απόφασή της, τροποποιώντας την απόφαση ∆.Σ. 129 / 2022 και ο οποίος έχει ως
εξής:
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Κανονισµός Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου Πωγωνίου.
Προσδιορισµός Κοινοχρήστων Χώρων για την Παραχώρηση Χρήσης
Άρθρο 1 : Αντικείµενο & Σκοπός του Κανονισµού.
Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση των πεζοδροµίων, των
οδών, των πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσµεύουν τις δηµοτικές υπηρεσίες καθώς και τους
χρήστες και εκµεταλλευτές αυτών. Σκοπός του Κανονισµού αυτού είναι:
• Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.
• Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.
• Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόµων µε
ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
Άρθρο 2 : Νοµικό Πλαίσιο
Νοµικό πλαίσιο.
Ο παρών κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού
νόµου.
Στις διατάξεις του κανονισµού εµπεριέχονται ρυθµίσεις:
• Του Β.∆. 24/9-20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου των ισχυουσών
διατάξεων περί προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Του Ν.∆. 1044/1971 ΦΕΚ: 245Α περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του Α.Ν.
1324/49 "περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέµου Οπλιτών και Θυµάτων Πολέµου" κυρωθέντος
δια του Ν. 1487/50, ως ούτος ισχύει νυν.
• Του Ν. 1080/1980 ΦΕΚ: 246 A “Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων
των Ο.Τ.Α. νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων”
• Του Ν. 1337/1983 (33 Α’) «Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις».
• Του Ν. 1577/1985 (όπως ισχύει) Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός - (βλ. Ν. 4067/12 (ΦΕΚ-79 Α/9-4- 12) : Νέος
Οικοδοµικός Κανονισµός).
• Του Ν. 2696/1999 )όπως ισχύει) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», άρθρο 2 «Ορισµοί», άρθρο 34 «Στάση
και στάθµευση», άρθρο 47 «Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς» και άρθρο 48 «Κατάληψη τµήµατος οδού και
πεζόδροµου».
•Του Ν. 1043/1980 ΦΕΚ: 87Α Περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεών τινών της "περί
αναπήρων και θυµάτων πολέµου ισχυούσης νοµοθεσίας".
• Του Ν. 4067/2012 (79 Α’/09.04.2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός».
•Του Ν. 4178/2013 (174 Α’/08.08.2013) Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις», µε την παρ. 16 του άρθρου 23, του οποίου ρυθµίζεται η ενιαία αντιµετώπιση µορφολογικών στοιχείων
κατασκευών µε ευθύνη του ∆ήµου σε χώρους, που έχουν παραχωρηθεί νοµίµως για συγκεκριµένη εµπορική
εκµετάλλευση ή χρήση τραπεζοκαθισµάτων.
• Του Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4495 ΦΕΚ Α’ 167/03.11.2017 (Κωδικοποιηµένος) Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.
• Του Ν.4759/2020 - ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020 (Κωδικοποιηµένος) Εκσυγχρονισµός της Χωροταξικής και Πολεοδοµικής
Νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις.
• Του Ν. 4235/2014 ΦΕΚ: 32Α ∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής
νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
• Του Ν. 4257/2014 ΦΕΚ: 93 Α/14-04-2014 Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
• Του Ν. 4314/2014 ΦΕΚ Α΄265/23.12.2014 : Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ηςΙουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.
• Του Ν.4483/17 ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017: Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη
λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών
και άλλες διατάξεις.
• Του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017 – ∆ιορθ. Σφαλµ. Στο ΦΕΚ-207 Α/29-12-17): Άσκηση υπαίθριων εµπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις.
• Του ν. 4849/2021
• Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν.2831/2000
• Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52716/20.11.2001
• Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε Γ4α/Φ.201/1791/1998
• Της Απόφασης ΥΠΕΚΑ 52907/31.12.2009 (ΦΕΚ 2621 Β’)
• Του Ποινικού Κώδικα, άρθρο 292, παρ. 1 και άρθρο 458.
• Της Απόφασης 3046/304/1989(ΦΕΚ 59/δ/03-02-1689) Κτιριοδοµικός Κανονισµός.
• Της Υ.Α.52907/2009(ΦΕΚ 2651/Β/2009),άρθρο 2.
Άρθρο 3 : Ορισµοί
1. Κοινόχρηστα, είναι τα πράγµατα τα οποία σύµφωνα µε το νόµο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για
κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο ∆ήµο Πωγωνίου. 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».
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2. Τέλος, είναι η χρηµατική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγµατος
(αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιµοποίηση ορισµένου δηµοτικού έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος
ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκοµίζει ο φορολογούµενος από τη
χρήση του παραχωρούµενου χώρου (ΣτΕ 140/89, ∆ι∆ικ 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή
Ανειδίκευτων Εσόδων.
3. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατοµικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις
γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 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 ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την
νόµιµη λειτουργία αυτών.
4. 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 του
υπόχρεου προς τις ρυθµίσεις του νόµου και του παρόντος Κανονισµού.
5. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια του ∆ηµάρχου.
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 παραχωρούµενου χώρου, είτε τη διάρκεια της
άδειας.
Άρθρο 4: Συγκρότηση Επιτροπής.
Στον ∆ήµο θα συγκροτηθεί Επιτροπή Καθορισµού Παραχώρησης Κοινοχρήστων χώρων η οποία αποτελείται από:
α) Έναν Αντιδήµαρχο. β) ένα δηµοτικό Σύµβουλο και γ) τον εκάστοτε πρόεδρο της Κοινότητα που αφορά η
παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
Η Επιτροπή Καθορισµού - Παραχώρησης των Κοινόχρηστων Χώρων θα
παραλαµβάνει τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων από το Τµήµα Αδειοδοτήσεων, θα τις εξετάζει µε τα δικαιολογητικά και
θα προτείνει στην Τεχνική Υπηρεσία την ορθή οριοθέτηση του αιτούµενου χώρου παραχώρησης σύµφωνα και µε το
υποβαλλόµενο τοπογραφικό διάγραµµα.
Πριν την έκδοση της σχετικής άδειας για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου από τον ∆ήµαρχο το τέλος που αναλογεί
καταβάλλεται εξ ολοκλήρου και ο αριθµός του γραµµατίου είσπραξης της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου αναγράφεται
επ' αυτής.
Το τέλος για τα είδη της χρήσης που δεν προβλέπονται ενδεχοµένως στις παραπάνω παραγράφους θα ορίζεται σε κάθε
συγκεκριµένη περίπτωση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Άρθρο 5: Αρµοδιότητες.
Εκτός του ∆ήµου Πωγωνίου, καµία άλλη αρχή ή νοµικό πρόσωπο ή ίδρυµα δεν έχει αρµοδιότητα να εκδίδει άδειες
χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο ∆ήµο Πωγωνίου ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκµετάλλευση.
Για την εφαρµογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρµοδιότητες:
1. Το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου χορηγεί σύµφωνα µε το Νόµο όλες τις
απαραίτητες άδειες.
2. Η Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ) ελέγχουν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και χορηγούν «σύµφωνη
γνώµη» στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας, για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης του Κοινοχρήστου
Χώρου και του Οδοστρώµατος.
3. Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας,
για τα λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο χώρο, καθώς και τη διακοπή και
παρεµπόδιση της κυκλοφορίας.
4. Η Οικονοµική Επιτροπή επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρµογή αυτού του κανονισµού και
παραπέµπει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέµατα που έχουν σχέση µε την αναδιατύπωση και συµπλήρωση του παρόντα
κανονισµού.
Άρθρο 6 : Γενικές Αρχές.
1.Σε όλες τις πλατείες του ∆ήµου Πωγωνίου θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος προς χρήση που δεν θα υπερβαίνει
το 40% του συνολικού εµβαδού της πλατείας.
2. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη
όδευσης πεζών, που χρησιµοποιείται για τη συνεχή ,ασφαλή και ανεµπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών
,µε απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50µ.(του κρασπέδου µη συνυπολογιζόµενου ελεύθερο από κάθε είδος σταθερό ή
κινητό εµπόδιο και µέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%.Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήµανση, φύτευση, αστικός
εξοπλισµός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην περίπτωση υφιστάµενων
πεζοδροµίων πλάτους µικρότερου από 1,50µ. η ζώνη αυτή καταλαµβάνει όλο το πλάτος του πεζοδροµίου. Πλάτη
µικρότερα από 0,70µ. αποφεύγονται ως µη εξυπηρετούντα άτοµα σε αναπηρικό αµαξίδιο. Σε όλο το µήκος της
ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγµατικό ελεύθερο ύψος όδευσης ίσο µε 2,20µ. απολύτως ελεύθερο
από οποιοδήποτε εµπόδιο(µαρκίζες, επιγραφές, σηµάνσεις κλπ).
3. Να µην εµποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των µνηµείων της πόλης.
4. Η έκθεση των εµπορευµάτων θα περιορίζεται σε απόσταση 1µ από την οικοδοµική γραµµή και εφόσον καλύπτει τις
πιο πάνω προϋποθέσεις, ενώ η ενδεχόµενη ανάρτηση αυτών επί των προσόψεων των κτηρίων δεν θα µπορεί να
υπερβαίνει σε ύψος το 1,5µ.
5. ∆εν επιτρέπεται στους παραχωρούµενους κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστηµάτων και
των επιτηδευµατιών κάθε µορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, συναρµολογήσεις επίπλων κτλ.).
6. Στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, να χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σύµφωνα µε την
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους.
7. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται µε κίτρινη γραµµή µε συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου και της επιτροπής παραχώρησης. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούµενου χώρου θεωρείται
αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήµατος.
8. ∆εν επιτρέπεται καµία παρέµβαση που να εµποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισµού
που έχει εγκαταστήσει ο ∆ήµος στον κοινόχρηστο χώρο.
9. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, σε ύψος τουλάχιστον 2,20µ από το έδαφος µε οµπρέλες που θα καλύπτουν
επιφάνεια το πολύ ίση µε αυτή του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου.
10. ∆εν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώµατα, δάπεδα,
καθίσµατα, κ.τ.λ.). Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι
τέτοια ώστε να δηµιουργούνται διάδροµοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέµβαση θα
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τυγχάνει πριν από την έκδοση της άδειας, της έγκρισης των υπηρεσιών του ∆ήµου κατόπιν υποβολής µαζί µε την άδεια
των αναγκαίων προς τούτο τοπογραφικών σχεδίων. Οποιαδήποτε µεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων
απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας.
11. Σε χώρους πεζοδροµίων, πεζοδρόµων και άλλων, που δεν έχουν παραχωρηθεί δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε
παρέµβαση.
12. Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήµατος.
13. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων και διαφηµιστικών στοιχείων σε κοινόχρηστο χώρο.
Άρθρο 7 : Κατηγορίες χρήσεων κοινοχρήστων χώρων.
1. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων. Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων
επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθώς επίσης και ο καθορισµός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο,
καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Για τη διαµόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισµάτων εκδίδεται από το ∆ήµο άδεια χρήσης µε
ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε.
Ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται µε αίτηση του στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου ή τα ΚΕΠ και η αίτηση προωθείται
στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Εµπορικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου το οποίο στην συνέχεια µε γνωµοδότηση της
Τεχνικής Υπηρεσίας, της επιτροπής Καθορισµού Παραχώρησης Κοινοχρήστων χώρων και της Αστυνοµίας, οι οποίες θα
εξετάζουν επιτοπίως και αναλόγως θα εισηγούνται αιτιολογηµένα την παροχή ή µη του αιτούµενου κοινόχρηστου
χώρου. Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά :
•
Άδεια λειτουργίας καταστήµατος
•
Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα κάλυψης του καταστήµατος και του κοινόχρηστου χώρου υπογεγραµµένο µε
πρωτότυπη σφραγίδα µηχανικού.
•
∆ιάγραµµα κάλυψης, µε το οποίο θα αποτυπώνεται η διαρρύθµιση του χώρου. Με τη λήξη των αδειών και µε
ευθύνη της επιχείρησης αποµακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείµενα.
•
Ενηµέρωση από το Ταµείο του ∆ήµου περί µη οφειλής στο ∆ήµο από οποιαδήποτε πηγή τελών, φόρους,
πρόστιµα, µισθώµατα, ή εισφορές προς το ∆ήµο ή νοµίµου ρυθµίσεώς τους.
•
Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήµατος µε το εξής περιεχόµενο: «Παρέχω στο ∆ήµο Πωγωνίου
ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ο ∆ήµος δια των αρµοδίων οργάνων του, στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, είτε µε σταθερές κατασκευές είτε µε
κινητά αντικείµενα, να τα καθαιρεί και να τα αποµακρύνει µε συνεργεία ευθύνης του ∆ήµου Πωγωνίου».
Η δυναµικότητα του καταστήµατος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε
µισθωµένο κοινόχρηστο χώρο, πρέπει να συναρτάται µε την επιφάνεια του
παραχωρηµένου κοινόχρηστου χώρου και όχι το αντίστροφο και πάντοτε τηρουµένων των δυνατοτήτων που παρέχει ο
χώρος (διέλευση πεζών, οχηµάτων κ.λ.π.).
Η χρήση των κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται µπροστά από καταστήµατα ή
στην προβολή τους, παραχωρείται χωρίς δηµοπρασία, σύµφωνα µε τους όρους της
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία καθορίζονται οι προς
παραχώρηση κοινόχρηστοι χώροι (άρθρο 13 παρ. 10 Β.∆. 24/9-20/10/1958, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Σε καµία περίπτωση δεν
επιτρέπεται να επεκτείνεται ο παραχωρούµενος χώρος σε πεζοδρόµιο γειτονικού
(παρακείµενου) καταστήµατος ή οικίας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση αυτού που χρησιµοποιεί ή κατέχει το ακίνητο
(άρθρο 13 παρ. 4 Β.∆. 24/9-20/10/58, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Σε περίπτωση που η παρακείµενη κατοικία ή το κατάστηµα διαθέτει
κήπο (ή αυλή), αυτός θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο σύνολο µε το κτίσµα.
Η χρήση των πλατειών όπου λειτουργούν καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφείς επιχειρήσεις και
καταστήµατα, παραχωρείται υποχρεωτικά στα
καταστήµατα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται στην πλατεία, εφόσον βέβαια µε
απόφαση του Συµβουλίου έχει επιτραπεί η χρήση τους (άρθρο 13 παρ. 4 Β.∆. 24/920/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1080/80). Η τυχόν
παρεµβολή δρόµου µεταξύ καταστήµατος και πλατείας δεν εµποδίζει την
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε κατάστηµα το οποίο προβάλλεται στην
πλατεία. Εξάλλου τα καταστήµατα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε δύο
πλατείες, δικαιούνται να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου και στις δύο.
Σε κάθε κατάστηµα παραχωρείται χώρος της πλατείας που αντιστοιχεί στο 70% της
πρόσοψης ή της προβολής του. Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια καταστήµατα
εάν κατά την κρίση του ∆ηµάρχου δεν παρεµποδίζεται µε τον τρόπο αυτό ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση του
κοινόχρηστου χώρου. Σε περίπτωση που ένας από τους δικαιούχους δεν χρησιµοποιεί τον κοινόχρηστο χώρο που του
αναλογεί, η χρήση του χώρου µπορεί να παραχωρηθεί από το ∆ήµο σε παρακείµενα καταστήµατα, ανάλογα µε την
πρόσοψή τους (άρθρο 13 παρ. 5 Β.∆. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1080/80).
Οι προς παραχώρηση συνεχόµενοι χώροι της πλατείας που δεν εµπίπτουν σε
προβολές καταστηµάτων, διατίθενται από το ∆ήµαρχο στα καταστήµατα που έχουν
πρόσοψη ή προβάλλονται στην πλατεία ανάλογα µε την πρόσοψη των καταστηµάτων ή άλλα κριτήρια τουριστικά,
κυκλοφοριακά, πρασίνου κ.λ.π. (άρθρο 13 παρ. 4 Β.∆. 24/9-20/10/58 ΣτΕ 2875/88 ∆ι∆ι 1989 σελ. 79).
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.
Κατ' εξαίρεση της διάταξης της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να επιτραπεί σε
έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες µικρής κυκλοφορίας εντός κατοικηµένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι' αυτό,
η κατάληψη τµήµατος οδού µε προσωρινές κινητές εγκαταστάσεις ή εµπόδια ύστερα από άδεια της ∆ηµοτικής Αρχής
µετά γνώµη της αρµοδίας Αστυνοµικής Αρχής (άρθρο 48 Ν. 269β/99).
2. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδιών(οµπρέλες) ή διακοσµητικών στοιχείων(γλάστρες –
ζαρντινιέρες) σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων.
Σκιάδια (οµπρέλες):
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α. Τα σκιάδια µπορεί να έχουν κυκλική ή τετράγωνη κάτοψη και µόνο ένα κατακόρυφο στοιχείο στήριξης στο έδαφος.
Πρέπει να έχουν µηχανισµό που επιτρέπει το κλείσιµό τους και δεν επιτρέπεται στα σκιάδια να στερεώνονται,
κατακόρυφα ή οριζόντια, οποιουδήποτε είδους πρόσθετα στοιχεία.
β. Το ελεύθερο ύψος του σκιαδίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 2,20µ. Το µέγεθος των σκιαδίων προσδιορίζεται
κατά περίπτωση, σε συνάρτηση µε τις διαστάσεις του παραχωρούµενου χώρου και τα χαρακτηριστικά του
κοινόχρηστου χώρου.
γ. Η στήριξη κάθε σκιαδίου επί του δαπέδου είναι ανεξάρτητη και γίνεται µε τρόπο ανάλογο του µεγέθους του, ώστε να
εξασφαλίζεται η στατική επάρκεια και η σταθερότητά του σκιαδίου. Για µεγάλου µεγέθους οµπρέλες και εφόσον
απαιτείται σταθερή στερέωση επί του δαπέδου του κοινόχρηστου χώρου, αυτή πρέπει να γίνεται µε τρόπο που δεν
απαιτεί αποξήλωση της δαπεδόστρωσης ή εκτεταµένη φθορά της. Μετά την προσωρινή ή οριστική αποµάκρυνση του
σκιαδίου, δεν µπορεί να παραµένουν ή να εξέχουν στοιχεία στο δάπεδο του κοινόχρηστου χώρου, ενώ σε περίπτωση
που η στήριξη του σκιαδίου προκάλεσε φθορά, η ευθύνη αποκατάστασης βαρύνει το κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος.
δ. Τα σκιάδια, πρέπει να είναι κατασκευασµένα από καλής ποιότητας υλικά. Η καθαριότητα, συντήρηση ή
αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς αποτελεί υποχρέωση του καταστήµατος.
ε. Τα σκιάδια ενός καταστήµατος είναι οµοιόµορφα ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και το χρώµα
Στοιχεία φύτευσης (γλάστρες - ζαρντινιέρες)
α. Τα στοιχεία φύτευσης µπορεί να είναι κυκλικής ή παραλληλόγραµµης κάτοψης και να χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για φύτευση δένδρων, θάµνων ή εποχιακών φυτών
β. Οι διαστάσεις, το υλικό και το χρώµα των στοιχείων φύτευσης προσδιορίζονται κατά περίπτωση, σε συνάρτηση µε
τις διαστάσεις του παραχωρούµενου χώρου και τα χαρακτηριστικά του κοινόχρηστου χώρου.
γ. Τα στοιχεία φύτευσης τοποθετούνται επί του δαπέδου του κοινόχρηστου χώρου, χωρίς να προκαλείται οποιαδήποτε
αλλοίωση ή εκτεταµένη φθορά του. Μετά την προσωρινή ή οριστική αποµάκρυνση του στοιχείου φύτευσης, δεν µπορεί
να παραµένουν ή να εξέχουν στοιχεία στο δάπεδο του κοινόχρηστου χώρου, ενώ σε περίπτωση που προκλήθηκε
φθορά, η ευθύνη αποκατάστασης βαρύνει το κατάστηµα
δ. Η φροντίδα των φυτών και η συντήρηση ή αντικατάστασή των στοιχείων φύτευσης σε περίπτωση φθοράς
αποτελούν υποχρέωση του καταστήµατος
ε. Τα στοιχεία φύτευσης ενός καταστήµατος είναι οµοιόµορφα ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και το χρώµα.
στ. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφηµίσεων επί των στοιχείων φύτευσης.
Για την τοποθέτηση των παραπάνω σκιαδιών ή διακοσµητικών στοιχείων ,συναφών µε τα τραπεζοκαθίσµατα
,προαπαιτείται η έκδοση από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Πωγωνίου, µετά από έγκριση του Τµήµατος Τεχνικών
Υπηρεσιών ,Άδεια Τοποθέτησης των συγκεκριµένων στοιχείων, η οποία έπεται της Άδειας Χρήσης κοινόχρηστου
χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων.
- Με την Αδεια τοποθέτησης προσδιορίζεται ο ακριβής χώρος τοποθέτησης, το είδος, το πλήθος, οι διαστάσεις και τα
λοιπά χαρακτηριστικά των επιµέρους στοιχείων που επιτρέπονται στον συγκεκριµένο χώρο, στον οποίο επιτρέπεται η
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων συγκεκριµένου καταστήµατος.
- Χρόνος ισχύος της άδειας σκιαδίων και λοιπών στοιχείων, ορίζεται η 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους, για τον οποίο έχει
εκδοθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσής
της.
Η άδεια τοποθέτησης ανανεώνεται εφόσον: α) δεν αλλάζει ο επιχειρηµατίας του καταστήµατος, β) δεν αλλάζουν τα
τετραγωνικά µέτρα του παραχωρούµενου χώρου καθώς και τα σκιάδια και λοιπά στοιχεία.
Για

τη

χορήγηση

της

Άδειας

τοποθέτησης

κατατίθενται

στο

Τµήµα

Αδειοδοτήσεων

Ρύθµισης

Εµπορικών

∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
•

Αίτηση επί της οποίας θα αναγράφονται το όνοµα ή η επωνυµία του ιδιοκτήτη καταστήµατος, η διεύθυνση του
καταστήµατος ,στοιχεία επικοινωνίας καθώς και το είδος, οι διαστάσεις και το πλήθος των στοιχείων που
ζητείται να τοποθετηθούν.

•

Τοπογραφικό

διάγραµµα

του

κοινόχρηστου

χώρου

στον

οποίο

εντάσσεται

ο

παραχωρηµένος

για

τραπεζοκαθίσµατα χώρος, σε κλίµακα 1:50, και σµίκρυνσή του σε χαρτί µεγέθους Α4 µε σφραγίδα και
υπογραφή µηχανικού στο οποίο θα σηµειώνονται υποχρεωτικά α)το περίγραµµα, το εµβαδόν και οι διαστάσεις
του παραχωρηµένου για τραπεζοκαθίσµατα χώρου, β) οι προβολές των σκιαδίων και όλων των άλλων
λειτουργικών / διακοσµητικών στοιχείων για τα οποία ζητείται άδεια τοποθέτησης
•

Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήµατος για την καλή συντήρηση των σκιαδίων και λοιπών

•

Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του καταστήµατος, που έχει υποβληθεί στην αρµόδια για

στοιχείων που θα τοποθετηθούν.
την έκδοση αδείας χρήσης κοινόχρηστου χώρου µε την οποία αυτός, παρέχει στον ∆ήµο Πωγωνίου,
ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ο ∆ήµος δια των αρµοδίων οργάνων του, στις περιπτώσεις κατά
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τις οποίες διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου είτε µε σταθερές κατασκευές είτε µε
κινητά αντικείµενα, να τα καθαιρεί και να τα αποµακρύνει µε συνεργεία ευθύνης του ∆ήµου.
•

Αντίγραφο της Αδειας Χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσµατα.

Για την ανανέωση της άδειας τοποθέτησης διακοσµητικών και λειτουργικών στοιχείων κατατίθενται στο Τµήµα
Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
•

Αίτηση, επί της οποίας θα αναγράφονται το όνοµα ή η επωνυµία του ιδιοκτήτη καταστήµατος, η διεύθυνση
του καταστήµατος, στοιχεία επικοινωνίας καθώς και το είδος, οι διαστάσεις και το πλήθος των στοιχείων που
ζητείται να τοποθετηθούν.

•

Αντίγραφο της Άδειας Χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσµατα .

•

Αντίγραφο της Άδειας Τοποθέτησης σκιαδίων προηγούµενου έτους

•

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει καµία µεταβολή ως προς τα στοιχεία που συνοδεύουν την αρχική άδεια
(εγκεκριµένη επιφάνεια για χρήση τραπεζοκαθισµάτων, αριθµός σκιαδίων και λοιπών στοιχείων κλπ).

Οι προαναφερόµενες άδειες δεσµεύουν τον ιδιοκτήτη του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ο οποίος
επιπροσθέτως είναι απολύτως υπεύθυνος και οφείλει:
να µην επιβαρύνει, βλάπτει ή αλλοιώνει, µε οποιονδήποτε τρόπο τον κοινόχρηστο χώρο (καθαριότητα, φύτευση,
κατασκευαστικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία του κοινόχρηστου χώρου)
να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τον επιτρεπόµενο εξοπλισµό που χρησιµοποιεί
να αποµακρύνει το σύνολο των στοιχείων που τοποθέτησε και να αποκαθιστά τον κοινόχρηστο χώρο, µετά τη λήξη
της Άδειας Χρήσης και της Άδειας Τοποθέτησης.
3. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εµπορευµάτων.
Τα τµήµατα των κοινοχρήστων 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 ∆ηµοτικού
Συµβουλίου. Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εµπορευµάτων, εκδίδεται από το ∆ήµο άδεια
χρήσης µε ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. Ο ενδιαφερόµενος
απευθύνεται µε αίτηση του στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Εµπορικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου, πριν τη λήξη της
ισχύουσας άδειας χρήσης, προσκοµίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :
• Άδεια λειτουργίας καταστήµατος
• Τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης του καταστήµατος και του κοινόχρηστου χώρου.
∆εν 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.
Απαγορεύεται η ανάρτηση ειδών, επί των προσόψεων των καταστηµάτων.
Η τοποθέτηση εµπορευµάτων επί των προσόψεων, δεν θα υπερβαίνει το 1,50µ. σε ύψος.
4. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου µε οικοδοµικά υλικά.
Απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τµήµατος του οδοστρώµατος µε εγκαταστάσεις ή εµπόδια ,ιδιαίτερα
αν µε αυτά παρεµποδίζεται η κυκλοφορία ,η επιτρεπόµενη στάση ή στάθµευση οχηµάτων ή περιορίζεται η ορατότητα
αυτών που χρησιµοποιούν τις οδούς .
Κατ’ εξαίρεση ,µπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες µικρής κυκλοφορίας εντός κατοικηµένων
περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι’αυτό ,η κατάληψη τµήµατος οδού µε προσωρινές εγκαταστάσεις ή εµπόδια
ύστερα από άδεια των ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών Αρχών µετά γνώµη των αρµόδιων Αστυνοµικών Αρχών.(άρθρο 48
παρ.1&2 του ν.2696/99).
Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος µετά από αίτησή τους στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Εµπορικών δραστηριοτήτων του
∆ήµου, λαµβάνουν άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου µετά από γνωµοδότηση της ΕΛ.ΑΣ και της Επιτροπής
Καθορισµού Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων .
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 :
1. 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.
2. Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, µε πανί, λαµαρίνα ή πλέγµα και µηνιαίο τέλος χρήσης
3. Άδεια τοποθέτησης ικριώµατος, µε µηνιαίο τέλος χρήσης.
Ο ενδιαφερόµενος καταθέτει την άδεια οικοδοµής ή άδεια µικρής κλίµακας για την έγκριση των εργασιών από την
αρµόδια ∆νση του ∆ήµου 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.
• Να τοποθετήσει εµπόδια µε φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν σε όλο το 24ωρο και ιδίως υπό
συνθήκες νύχτας.
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4. 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 ή τον εργολάβο των εργασιών.
5. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειµένων.
Στην αίτηση προς το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Εµπορικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου, θα αναφέρονται
υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα διακινηθούν, ο χρόνος, ο χώρος
& ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας & κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο µε δυνατότητα παράτασης, µετά από αιτιολογηµένη αίτηση 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 ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφεροµένους, το ύψος της
οποίας θα καθορίζεται από το Τέλος ∆ιακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος.
Οι ιδιοκτήτες µεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι1 εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχηµάτων τους
(γερανοί, πρέσες ετοίµου σκυροδέµατος, φορτηγά µεταφοράς µηχανήµατα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών
χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας.
Ο ∆ήµος 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 αδείας.
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το µήνα, ενώ µετά από αιτιολογηµένη αίτηση και την καταβολή του
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 & Ασφάλειας 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 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 ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφεροµένους, το ύψος της
οποίας θα καθορίζεται από το Τέλος ∆ιακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος.
Οι ιδιοκτήτες µεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι2 εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχηµάτων τους
(γερανοί, πρέσες ετοίµου σκυροδέµατος, φορτηγά µεταφοράς µηχανήµατα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών
χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και
προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (θεοµηνίας).
7. Περίπτερα.
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:
• ∆εν θα υπερβαίνει τα 3,00τµ όταν βρίσκονται σε πλατείες ή πεζοδρόµια πλάτους πάνω από 7,00µ.
• ∆εν θα υπερβαίνει τα 2,00τµ στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
Σε περίπτερα που βρίσκονται µπροστά από προθήκες καταστηµάτων ή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του πλάτους του
πεζοδροµίου, θα τους διατίθεται χώρος 2,00τµ.
Στον παραχωρούµενο χώρο, επιτρέπεται η τοποθέτηση έως δύο στάντ πώλησης εντύπων, ενός (1) ψυγείου παγωτών
και ενός (1) απλού ή διπλού ψυγείου αναψυκτικών , τα οποία πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η µια 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 θα εκδίδεται
άδεια µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Καθορισµού Παραχώρησης Κοινοχρήστων χώρων 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 1,70µΧ1,50µ).
Στην περίπτ.10.γ της υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του
Ν.4257/14(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και από το άρθρο 44 του Ν.4745/20,προβλέπεται και η υποχρέωση
καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 Β.∆. ,από τους δικαιούχους των υφιστάµενων διοικητικών αδειών η
οποία αρχίζει από 1.1.2014.
Άρθρο 8 : ∆ιάρκεια άδειας.
Η διάρκεια της άδειας ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται, δεν µπορεί να
υπερβαίνει το τέλος του ηµερολογιακού έτους µέσα στο οποίο εκδίδεται, δεν
µπορεί δηλαδή να λήγει µετά την 31η ∆εκεµβρίου. Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις
κατάληψης οδού ή πεζοδροµίου από αυτούς που εκτελούν τεχνικοοικοδοµικές
εργασίες, οπότε η διάρκεια της άδειας µπορεί να επεκτείνεται και στο επόµενο έτος
(άρθρο 13 παρ. 11 Β.∆. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του
Ν.1080/80).
Το τέλος καθορίζεται ετήσιο κατά τετραγωνικό µέτρο, ανάλογα µε την περιοχή στην

ΑΔΑ: Ψ20ΙΩ1Ω-4ΧΧ
οποία βρίσκεται ο χρησιµοποιούµενος χώρος. Στην περίπτωση αυτή σύµφωνα µε το
εδάφιο α' της παρ. 3 του άρθρου 13 του Β.∆. 24/9-20/10/58, το τέλος οφείλεται για
ολόκληρο το έτος, έστω και αν γίνεται χρήση του χώρου για χρονικό διάστηµα
βραχύτερο του έτους. Εάν π.χ. χορηγείται άδεια για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστο χώρο κατά τη θερινή περίοδο, θα καταβληθεί
στο ∆ήµο τέλος για ολόκληρο το έτος και όχι µόνο για τους µήνες της θερινής
περιόδου. Το γεγονός εξάλλου ότι ο ∆ήµος εισπράττει το τέλος για ολόκληρο το έτος, δε σηµαίνει ότι η άδεια που
χορηγείται πρέπει υποχρεωτικά να είναι ετήσιας
διάρκειας.
Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδροµίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν
οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, το τέλος ορίζεται µηνιαίο κατά
ζώνες µε απόφαση του συµβουλίου και κατά τετραγωνικό µέτρο. Για την πληρωµή
αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο, εκείνος που πήρε άδεια
οικοδοµής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (άρθρο 13 παρ. 3 εδάφιο β' Β.∆. 24/9-20/10/58, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 1828/89).
Η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών είναι η
µοναδική περίπτωση ενοχής εις ολόκληρον, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Β.∆. 24/9-20/10/58,
όπως ισχύουν. Συνεπώς σε κάθε περίπτωση χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εάν οι οφειλέτες είναι περισσότεροι,
ευθύνονται σύµφωνα µε το άρθρο 480 ΑΚ ανάλογα µε τη µερίδα τους ή κατά ίσα µέρη.
Ο µήνας είναι η ελάχιστη χρονική περίοδος για την οποία επιβάλλεται το τέλος, όταν καταλαµβάνεται κοινόχρηστος
χώρος για την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών,
ακόµη και αν το χρονικό διάστηµα της κατάληψης της οδού ή του πεζοδροµίου είναι µικρότερο του µήνα.
Σε κάθε άλλη περίπτωση χρήσης κοινόχρηστου χώρου που δεν εµπίπτει σε µία από
τις ανωτέρω κατηγορίες, το τέλος καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου (άρθρο 13 παρ. 3 εδάφιο γ' Β.∆. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).
Η απόφαση αυτή µπορεί να µην είναι γενικής εφαρµογής αλλά να εκδίδεται εν όψει κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης,
να αφορά δηλαδή στην χρήση συγκεκριµένου
χώρου.
Άρθρο 9ο
∆εν παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος (πεζοδροµίων, πλατειών, δρόµων, κ.λ.π.) σε όσους έχουν ληξιπρόθεσµες
οφειλές προς το ∆ήµο, που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή τελών που επιβάλλονται από το ∆ήµο, εκτός των
οφειλετών που βρίσκονται σε συνολικό διακανονισµό του χρέους τους βάσει απόφασης ∆ηµοτικού Ταµία ή ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, εξοφλούν αυτά µε δόσεις και µε βασική προϋπόθεση ότι:
1. Υπάρχει πλήρης συνέπεια και συνέχεια στην καταβολή των δόσεων.
2. Έχει απαραίτητα εξοφληθεί το σύνολο κάθε οφειλόµενου βασικού τέλους.
3. Θα καταβληθεί εφάπαξ και εξ ολοκλήρου (άρθρο 5 πλαισίου κανονισµού
κοινοχρήστων χώρων) το αναλογούν για το τρέχον έτος που υποβάλλεται η αίτηση
τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
Σε περίπτωση άσκησης ενδίκων µέσων κατά βεβαιωµένης ή µη οφειλής προς το
∆ήµο, άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων παραχωρείται µόνο κατόπιν:
- Πλήρους καταβολής του 40% του αµφισβητούµενου ποσού της οφειλής στις
περιπτώσεις που αυτό είναι νόµιµα απαιτητό (απόρριψη αίτησης αναστολής κ.λ.π.).
- Καταβολής του συνόλου της οφειλής στις περιπτώσεις όπου αυτή είναι νόµιµα
πλήρως απαιτητή ή µέσω της διαδικασίας διακανονισµού όπως αυτή περιγράφεται
παραπάνω.
- Η ασυνέπεια ως προς την τήρηση έστω και µιας εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων
συνεπάγεται τη µη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για το επόµενο έτος παρά
µόνον κατόπιν πλήρους εξόφλησης κάθε οφειλόµενου χρέους.
- Η παραχώρηση γίνεται από βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου περί
εξοφλήσεώς τους η οποία συντάσσεται επί της αίτησης για παραχώρηση.
Άρθρο 10 : Καθορισµός Κοινοχρήστων χώρων.
Τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται σε κάθε
Κοινότητα ωε εξής:
ΠΛΑΤΕΙΕΣ:
Κεντρική πλατεία Κοινότητας Κεφαλοβρύσου -Άνω Πλατεία.
Κεντρική πλατεία Κοινότητας Βασιλικού.
Κεντρική πλατεία Κοινότητας Κάτω Μερόπης.
Κεντρική πλατεία Κοινότητας ∆ελβινακίου.
Κεντρική πλατεία Κοινότητας Βήσσανης.
Κεντρική πλατεία Κοινότητας Πωγωνιανής-Πλατεία Κολέφα.
Κεντρική πλατεία Κοινότητας Κτισµάτων.
Κεντρική πλατεία Κοινότητας Καστάνιανης.
Κεντρική πλατεία Κοινότητας Στρατίνιστας.
Κεντρική πλατεία Κοινότητας Παρακαλάµου.
Κεντρική πλατεία Κοινότητας Ζαραβίνας.
Κεντρική πλατεία Κοινότητας Ρεπετίστης.
Κεντρική πλατεία Κοινότητας Αρετής.
Κεντρική πλατεία Κοινότητας Σιταριάς.
Κεντρική πλατεία Κοινότητας Ριαχόβου.
Κεντρική πλατεία Κοινότητας Καταρράκτη.
Κεντρική πλατεία Κοινότητας Ιεροµνήµης.
Κεντρική πλατεία Κοινότητας Μαζαρακίου.
Κοινόχρηστος χώρος πηγών Βελλάς.
Κεντρική πλατεία Κοινότητας ∆ολιανών και κοινόχρηστος χώρος έναντι ∆ηµοτικού Σχολείου.
Άρθρο 11.

ΑΔΑ: Ψ20ΙΩ1Ω-4ΧΧ
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει αποµάκρυνση των τραπεζοκαθισµάτων για την διοργάνωση εκδηλώσεων
ιστορικής µνήµης ή θρησκευτικού χαρακτήρα για 2 έως 3 ηµέρες ανά έτος, αφού προηγουµένως, πριν δέκα ηµέρες
από την εκδήλωση, µε γραπτή επιστολή ειδοποιήσει τους ενδιαφερόµενους.
Άρθρο 12 : Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιµα.
Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια του ∆ηµάρχου, καθώς και η χρήση
του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης,
τη θέση ή την έκταση του παραχωρούµενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου πρόστιµο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
8 του άρθρου 13 του Β.∆. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171Α/1958) «Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246Α/1080) και τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 26 παρ.5 του Ν1828/89 (ΦΕΚ 2Α/1989) και το άρθρο 6 του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125Α/1990) και
αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/2014) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε
εκ νέου από το άρθρο 55 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α/31.07.2017), όπου προβλέπεται ότι «Για την αυθαίρετη χρήση
κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί µε την απόφαση της παραγράφου 2,
επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, µε απόφαση του δηµάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιµο. Με όµοια
απόφαση επιβάλλεται πρόστιµο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση
της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε
µε την απόφαση της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια
χρήση…».
Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το ∆ήµο ή τις Αστυνοµικές Αρχές µετά από διενέργεια
αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεµβάσεις που έχουν γίνει σε
αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραµµα και, αν
απαιτείται, φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους.
Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο
κατάστηµα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη
του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7)
ηµέρες από την εποµένη της επιδόσεως.
Αν ο παραβάτης δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα αποµακρύνονται άµεσα από συνεργείο του ∆ήµου, ο οποίος
µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άµεση συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών.
Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του
συνεργείου του ∆ήµου που τα αποµακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουµένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιµο
για τα έξοδα µεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου
της παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της
αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείµενα κατάσχονται άµεσα και µπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να
καταστρέφονται από το ∆ήµο, σύµφωνα µε το άρθρο 199 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Αν µετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειµένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης
κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν συµπληρώνεται εντός
του ηµερολογιακού έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα
αντίστοιχη άδεια στο επόµενο ηµερολογιακό έτος µέχρι συµπληρώσεως του χρονικού διαστήµατος αυτού.» Στοιχεία
λειτουργικά ή διακοσµητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρηµένους για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισµάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή-κατάληψη κοινοχρήστου χώρου.

Άρθρο 13ο : Μεταβατικές ∆ιατάξεις.
Είναι δυνατή η τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου όταν συντρέχουν ειδικοί
λόγοι π.χ. τροποποίηση νοµοθετικού πλαισίου ή δηµιουργία νέων λειτουργικών
αναγκών (ιδιαιτερότητες τουρισµού, παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.).
Εντός διαστήµατος ενός µηνός, από την δηµοσίευση του παρόντος κανονισµού, όσοι έχουν καταλάβει αυθαίρετα
κοινόχρηστους χώρους, των οποίων δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση, υποχρεούνται να τους
ελευθερώσουν.
Εντός διαστήµατος ενός µηνός, από την δηµοσίευση του παρόντος κανονισµού, όσοι έχουν καταλάβει αυθαίρετα
κοινόχρηστους χώρους, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση, υποχρεούνται να λάβουν τις
απαιτούµενες άδειες. Σε περιπτώσεις που υφίστανται οι σχετικές άδειες, υποχρεούνται να συµµορφωθούν µε τους
όρους της παραχώρησης ή να ελευθερώσουν το χώρο.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού ισχύουν και για µελλοντικούς
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Πωγωνίου.
Καταργείται κάθε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Επιτροπής
που ρυθµίζει διαφορετικά θέµατα του πεδίου εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Για θέµατα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, αποφασίζει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λάβει υπόψη του την σχετική κείµενη νοµοθεσία.
Η τήρηση του παρόντος κανονισµού επαφίεται στις υπηρεσίες του ∆ήµου, τους επαγγελµατίες και τους πολίτες. Ο
∆ήµαρχος και οι επικεφαλείς των αρµόδιων υπηρεσιών έχουν την κύρια ευθύνη για την αυστηρή τήρηση του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 14ο Ισχύς του κανονισµού.
Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την ηµεροµηνία της έκδοσής του και της νόµιµης δηµοσίευσής του.
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Β. Συγκροτεί την Επιτροπή του Άρθρου 4 της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης, η
οποία θα είναι Επιτροπή Καθορισµού Παραχώρησης Κοινοχρήστων χώρων η οποία
αποτελείται από: α) Έναν Αντιδήµαρχο. β) ένα δηµοτικό Σύµβουλο και γ) τον εκάστοτε
πρόεδρο της Κοινότητας [που αφορά η παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου], ως εξής:
Πρόεδρος: Γαλίτσης Νικόλαος, Αντιδήµαρχος
Μέλη: 1. Κουκουλάρης Στυλιανός, ∆ηµοτικός Σύµβουλος [Αντιδήµαρχος]
2. Ο εκάστοτε Πρόεδρος της Κοινότητας.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α. 36 / 2022.
Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

[Τ.Σ] ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Υπογραφές.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

