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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 
ΓΖΜΟ ΕΧΓΡΑΦΟΤ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
  

 Α Π Ο Φ Α  Ζ   Α Ρ Η Θ Μ.  334 
(απόζπαζκα από ην πξαθηηθό  ηεο ζπλ/ζεο :  20η ΣΑΚΣΗΚΖ/2-11-2016) 

 
 

Θ Δ Μ Α : Λήςε απόθαζεο πεξί αλαπξνζαξκνγήο ή κε  ησλ ζςνηελεζηών ηελών 

σπήζηρ πεζοδπομίυν – οδών – πλαηειών – πεζόδπομυν και λοιπών 

κοινοσπήζηυν σώπυν για ηο έηορ 2017. 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Εσγξάθνπ ζπλήιζε ζε  Σαθηηθή  (19ε)  πλεδξίαζε, 

ζην Γεκαξρείν,  ηην  2-11-2016  θαη  ώπα 20:30.  

 
Γ Ζ Μ Α Ρ Υ Ο  :  Σ Η Ν Α  Κ Α Φ Α Σ  Α Κ Ζ 

 
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΚΛΑΓΔΤΣΖΡΑ ΥΡΖΣΟ   ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ΒΑΡΑΜΗΓΑΚΖ  ΜΑΡΗΑ 

 
ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 
ΣΡΑΚΑΝΣΟΤΝΑ-ΦΑΚΑΚΖ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΓΗΟΤΡΓΑ ΣΔΦΑΝΟ, ΑΛΔΞΑΝΓΡΖ-
ΕΟΤΜΠΟΤΛΑΚΖ ΔΤΣΑΘΗΑ, ΣΑΜΑΣΑΚΖ ΕΑΥΑΡΗΑ (ΥΑΡΖ), ΚΑΠΠΖ 
ΓΔΧΡΓΗΟ, ΓΚΡΔΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΚΛΑΓΔΤΣΖΡΑ ΥΡΖΣΟ, ΚΗΚΑΚΖ 
ΝΗΚΟΛΑΟ, ΑΓΓΔΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ (ΡΔΝΑ), ΑΡΜΠΗΛΗΑ ΣΑΤΡΟ, 
ΚΑΚΟΤΡΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ, ΜΑΡΣΑΚΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ (ΑΡΖ), ΚΑΛΠΟΓΖΜΟΤ-
ΚΑΣΧΠΟΓΖ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΓΟΤ-ΣΗΛΗΓΚΗΡΖ ΘΔΚΛΑ, ΚΑΝΣΗΧΣΖ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΜΠΔΛΛΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ (ΡΑΝΗΑ), ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΖ, 
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΗΖ (ΥΑΡΖ), ΒΑΜΒΑΚΑ  ΔΤΣΑΘΗΑ (ΔΦΖ), ΚΔΡΛΤ  
ΛΗΝΣΑ-ΜΑΗΡΖ, ΠΗΣΑΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΠΟΤΡΝΑΡΑ-ΒΟΗΚΑ ΗΧΑΝΝΑ, ΟΤΦΛΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ, ΑΕΑΡΗΑΓΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ (ΛΗΛΖ), ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, 
ΚΡΑΝΗΧΣΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΜΠΑΜΠΖ), ΒΟΤΨΓΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ, ΚΑΛΛΗΡΖ 
ΚΧΝ/ΝΟ, ΒΑΡΑΜΗΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑ,  ΜΑΡΗΝΖ ΠΔΣΡΟ, ΠΔΣΣΑ ΑΝΣΧΝΗΟ, 
ΓΡΗΒΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΥΑΟΤΡΑ ΒΑΗΛΔΗΟ, ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΑΝΓΡΔΑ, 
ΜΠΑΡΜΠΔΡΖ ΔΤΘΤΜΗΟ, ΜΔΣΗΚΑΡΗΓΖ  ΘΔΟΓΧΡΟ, ΦΑΛΣΖ  ΔΤΣΑΘΗΟ, 
ΜΠΟΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ,  ΒΟΤΡΣΖ ΗΧΑΝΝΖ, ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΑΓΖΗΛΑΟ 
(ΑΓΖ).  
 
Σα κέιε ηνπ Γ.. πξνζθιήζεθαλ λόκηκα κε ηελ ςπ’ απιθ. 14700/26-10-2016  
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ θαη απνπζίαδαλ νη Γ.. θ.θ. ΚΑΠΠΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, 
ΑΓΓΔΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ (ΡΔΝΑ), ΚΑΚΟΤΡΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ, ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΓΟΤ-
ΣΗΛΗΓΚΗΡΖ ΘΔΚΛΑ, ΚΑΝΣΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΜΠΔΛΛΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ (ΡΑΝΗΑ), 
ΒΑΜΒΑΚΑ  ΔΤΣΑΘΗΑ (ΔΦΖ),  ΠΗΣΑΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΟΤΦΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, 
ΒΟΤΨΓΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ, ΓΡΗΒΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΜΠΑΡΜΠΔΡΖ ΔΤΘΤΜΗΟ, ΦΑΛΣΖ  
ΔΤΣΑΘΗΟ, ΜΠΟΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ.  (ύλνιν απόλησλ: 14 κέιε). 
 
Δπνκέλσο ππάξρεη απαξηία παξνύζεο θαη ηεο θαο Γεκάξρνπ. 
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ην 1ν  ηαθηηθό ζέκα πξνζήιζαλ νη Γ.. θ.θ.  ΑΓΓΔΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ (ΡΔΝΑ), 
ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΓΟΤ-ΣΗΛΗΓΚΗΡΖ ΘΔΚΛΑ, ΜΠΔΛΛΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ (ΡΑΝΗΑ), ΒΑΜΒΑΚΑ  
ΔΤΣΑΘΗΑ (ΔΦΖ),  ΟΤΦΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΒΟΤΨΓΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ, ΜΠΟΣΟΤ 
ΑΝΑΣΑΗΑ.   
 
ην  1ν ηαθηηθό ζέκα απερώξεζαλ νη Γ.. θ.θ.  ΓΚΡΔΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θαη 
ΟΤΦΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ. 
Μεηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ 1νπ ηαθηηθνύ ζέκαηνο απερώξεζε ν Γ.. θ.  ΜΔΣΗΚΑΡΗΓΖ  
ΘΔΟΓΧΡΟ. 
 

ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη κε αξηζκό 5ο ηαθηηθό ππήξρε  θαη ην ζέκα πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ πεξίιεςε ηεο επηθεθαιίδαο.  

 
ρεηηθή κε ην ζέκα είλαη ε με  απιθ. 304/2016 Απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Επιηποπήρ με ηην οποία η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται ζηο Δημοηικό Σςμβούλιο  

ηελ   

΄΄ Α) Ρελ κεδεληθή αύμεζε ησλ ζπληειεζηώλ ηειώλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ – νδώλ – πιαηεηώλ 

– πεδόδξνκσλ θαη ινηπώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ γηα ην έηνο 2017, ήηνη: 

 

 

 

1. ΣΕΛΗ ΧΡΗΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ για ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

ΣΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΜΑΣΩΝ 

 

α.)  Α΄ ΕΩΛΖ 

Ξεξηιακβάλνληαη  ηα πεδνδξόκηα όισλ ησλ θεληξηθώλ νδώλ, πνπ βξίζθνληαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ 

νξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη εηδηθόηεξα: 

      

Γξ.Απμεληίνπ από Νύισθ Ξάικε έσο Κελίππνπ – Δζλ.Αληηζηάζεσο – Νύισθ Ξάικε – Ιεσθ.Ξαπάγνπ – 

Ξαπαδηακαληνπνύινπ – Ππειησηνπνύινπ –Ξαπαλδξένπ – Γξ.Θνπζίδε -Σ.Κνύζθνπ – Ηιηζίσλ – 

Ζξ.Ξνιπηερλείνπ – Γ.Εσγξάθνπ – Ακκνρώζηνπ. 

 

Γηα ηε δώλε απηή, ην ηέινο πξνηείλεηαη ζε 13,86 € ην η.κ. εηεζίσο 

 

Ιόγσ ησλ ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη θαη γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηέιεπζε ησλ 

πεδώλ γηα ην έηνο 2017, δε ζα ρνξεγεζνύλ άδεηεο ρξήζεο πεδνδξνκίνπ ζηα θαηαζηήκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζηηο παξαθάησ νδνύο: 

              α. Ιεσθ.Ξαπάγνπ 

              β. Ξαπαδηακαληνπνύινπ (εθηόο Πηνάο) 

              γ. Ηιηζίσλ  

              δ. Γ.Εσγξάθνπ 

              ε. Νύισθ Ξάικε (εθηόο ζηνάο, εθόζνλ ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη κηθξόηεξν από δύν 

κέηξα). 

 

β.)  Β΄ ΕΩΛΖ 

Ξεξηιακβάλνληαη ηα πεδνδξόκηα όισλ ησλ ππόινηπσλ νδώλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Γηα ηε δώλε απηή, ην ηέινο πξνηείλεηαη ζε 11,82 € ην η.κ. εηεζίσο. 

 

εκείσζε: 

Πε πεδνδξόκην όπνπ ην πιάηνο ηνπ ππεξβαίλεη ηα δύν κέηξα, δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κεξηθή 

θαηάιεςή ηνπ κε ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα ππάξρεη ειεύζεξν, ειάρηζην πιάηνο  

πεδνδξνκίνπ 1,5κ. γηα απξόζθνπηε δηέιεπζε ησλ πεδώλ. 

 

2. ΣΕΛH ΧΡΗΗ ΠΛΑΣΕΙΩΝ – ΝΗΙΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ – ΣΟΩΝ 
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κ.λπ. για ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΜΑΣΩΝ 

 

α.)  Α΄ ΕΩΛΖ 

Ξεξηιακβάλνληαη νη νδνί, νη πιαηείεο, νη λεζίδεο, νη πεδόδξνκνη, νη ζηνέο θ.ιπ. αλαιπηηθά όπσο 

παξαθάησ: 

α. Ξι.Αιεμαλδξή – Ξι.Διεπζεξίαο – Ξι.Θύπξνπ – Ξι. Ρεξδάθε.  

β. Ξι.Λεθξνηαθείνπ-Ξι. Αγίνπ Θεξάπνληα, Ξιαηεία Κάρεο ηεο Θξήηεο, Ξιαηεία 

Θνινθνηξώλε. 

γ. Όιεο νη λεζίδεο, ηα θνηλόρξεζηα κέξε θαη νη Πηνέο ηεο νδνύ Γ.Ξαπαλδξένπ – Νύισθ Ξάικε 

– Ξαπαδηακαληνπνύινπ – Σ.Κνύζθνπ. 

δ.Ξξνέθηαζε ηεο νδνύ Θνξσλαίνπ. 

ε. Ακκνρώζηνπ. 

 

Σν ηέινο πξνηείλεηαη ζε 34,54 € ην η.κ. εηεζίσο. 

 

Ο μύιηλνο νηθίζθνο, ν νπνίνο βξίζθεηαη εληόο ηνπ πάξθνπ Γνπδή (49 ζηξ.), παξαρσξείηαη  γηα 

2η.κ. ζε ζπιιόγνπο θαη ζε ηδηώηεο ηεο πόιεο καο, κε ηέινο 50,00€,  

θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε, όηη ζα παξαδίδνπλ ηνλ ρώξν θαζαξό θαη ζα αλαιάβνπλ ην θόζηνο 

απνθαηάζηαζεο ηπρόλ δεκηώλ ή θζνξώλ πνπ ζα πξνθιεζνύλ από ππαηηηόηεηά ηνπο. 

 

β.)  Β΄ ΕΩΛΖ 

Ξεξηιακβάλνληαη όιεο νη ππόινηπεο πιαηείεο ηνπ Γήκνπ, νη λεζίδεο, νη πεδόδξνκνη, νη ζηνέο 

θ.ιπ. 

 

Σν ηέινο πξνηείλεηαη ζε 25,69€ ην η.κ. εηεζίσο. 

 

 

γ) ΔΗΓΗΘΖ ΕΩΛΖ  

Πιαηεία Αγίνπ Γεσξγίνπ 

  

 Σν ηέινο πξνηείλεηαη ζε 300,00 € ην η.κ. εηεζίσο 

 

ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο παξαρώξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ, νη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο λα πξνζθνκίζνπλ ζην Ρκήκα 

Δζόδσλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Ρακεηαθή απόδεημε ηνπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ αζθεί ηελ επηρείξεζε. 

2. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ζα πξνβιέπεη αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε 

θνηλόρξεζην ρώξν. (Πε πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ε δπλαηόηεηα 

αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θνηλόρξεζην ρώξν, δύλαηαη λα δεηεζεί από ην αξκόδην ηκήκα 

Αδεηώλ Θαηαζηεκάησλ γεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο κε πξόζζεηε  πξάμε πξνζδηνξηζκνύ). 

 

Κε ηελ ππνβνιή ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ, δύλαηαη κε αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα 

αλαλεώλνληαη νη αληίζηνηρεο ρνξεγεζείζεο άδεηεο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ήηνη ηνπ 2016 

βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο ρνξεγήζεθαλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζύκθσλε γλώκε από ηελ αξκόδηα αξρή 

(παξ.12 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.1080/80 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη). 

 

 Νη ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα πξνβνύλ ζηε ρξήζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα 

αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ππνρξεώλνληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε σο 30 

Λνεκβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη λα παξαιάβνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα από ην 

Σκήκα Δζόδσλ κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ θάζε ρξόλν. 

 Πε αληίζεηε πεξίπησζε θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί από ηελ αξκόδηα ππεξεζία απζαίξεηε ρξήζε 

ρώξνπ ζα επηβάιινληαη ζε βάξνο ησλ παξαβαηώλ νη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο (πξόζηηκα) πνπ 

πξνβιέπεη ν λόκνο γηα απζαίξεηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. 
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3. ΣΕΛΗ ΧΡΗΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΣΕΙΩΝ, ΝΗΙΔΩΝ,            ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, 

ΣΟΩΝ κ.λπ.  για ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ 

α) Α΄ ΕΩΛΖ    

α1)  Ξεξηιακβάλνληαη νη νδνί, νη πιαηείεο, νη λεζίδεο, νη πεδόδξνκνη, νη ζηνέο θ.ιπ.  

       αλαιπηηθά όπσο παξαθάησ: 

α) Ξι.Αιεμαλδξή – Ξι.Διεπζεξίαο – Ξι.Θύπξνπ – Ξι. Ρεξδάθε – Ξι.Λεθξνηαθείνπ-       Ξι. 

Αγίνπ Θεξάπνληα, Ξι. Κάρεο ηεο  Θξήηεο, Ξι. Θνινθνηξώλε. 

β) Όιεο νη λεζίδεο, ηα θνηλόρξεζηα κέξε θαη νη Πηνέο ηεο νδνύ Γ.Ξαπαλδξένπ – Νύισθ Ξάικε 

– Ξαπαδηακαληνπνύινπ – Σ.Κνύζθνπ. 

γ) Ξξνέθηαζε ηεο νδνύ Θνξσλαίνπ. 

δ) Ακκνρώζηνπ. 

ε) Σώξνο εληόο ηνπ πάξθνπ Γνπδή (49 ζηξέκκαηα)- Ξαξαρώξεζε θαηά πεξίπησζε γηα 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο. 

 

       α2) Ξεξηιακβάλνληαη ηα πεδνδξόκηα όισλ ησλ θεληξηθώλ νδώλ, πνπ βξίζθνληαη εληόο ησλ 

δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Γξ. Απμεληίνπ – Δζλ.Αληηζηάζεσο – Νύισθ Ξάικε – Ιεσθ.Ξαπάγνπ –  Ξαπαδηακαληνπνύινπ- 

Ππειησηνπνύινπ – Γ.Ξαπαλδξένπ – Γξ.Θνπζίδε –  Σ.Κνύζθνπ – Ηιηζίσλ – Ζξ.Ξνιπηερλείνπ – 

Γ.Εσγξάθνπ  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Ιόγσ ησλ ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη θαη γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηέιεπζε ησλ 

πεδώλ ην έηνο 2017 δε ζα ρνξεγεζνύλ άδεηεο ρξήζεο πεδνδξνκίνπ γηα ηνπνζέηεζε 

εκπνξεπκάησλ ζηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηηο παξαθάησ νδνύο: 

α. Νύισθ Ξάικε (εθηόο ζηνάο) 

β. Ιεσθ.Ξαπάγνπ 

γ. Ηιηζίσλ  

δ. Γ.Εσγξάθνπ 

δ. Ξαπαδηακαληνπνύινπ (εθηόο ζηνάο) 

 

Γηα ηε δώλε απηή, ην ηέινο πξνηείλεηαη ζε 51,10€ ην η.κ. εηεζίσο.  

β.)  Β΄ ΕΩΛΖ 

Ξεξηιακβάλνληαη ηα πεδνδξόκηα όισλ ησλ  ππνινίπσλ νδώλ θαη ινηπνί (ζηνέο, πεδόδξνκνη θ.ι.π.) ρώξνη 

ηνπ Γήκνπ. 

 

Σν ηέινο πξνηείλεηαη ζε 37,44€ ην η.κ. εηεζίσο. 

 

Παξαηήξεζε  

Υνξεγνύληαη άδεηεο γηα θόξησζε – εθθόξησζε εκπνξεπκάησλ, κόλν ησλ θαηαζηεκάησλ 

ηξνθνδνζίαο θαη αλεθνδηαζκνύ (π.ρ. ζνύπεξ κάξθεη) ηεο Α΄ θαη Β΄δώλεο θαη γηα 

ζπγθεθξηκέλν σξάξην: από 05:00 έσο 07:00 θαη από 15:30 έσο 17:30, ζύκθσλα κε ηελ 

αξ.:361/8-11-11 Α.Γ.. 

 

ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ  ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο παξαρώξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ, νη 

ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα πξνβνύλ ζηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα ηελ θαηεγνξία απηή, 

ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε σο ηηο 30 Λνεκβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη λα 

παξαιάβνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα από ην  ηκήκα Δζόδσλ  κέρξη ηέινο Ηαλνπαξίνπ  θάζε ρξόλν. 

 

Κε ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, δύλαηαη κε αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, λα αλαλεώλνληαη νη 

αληίζηνηρεο ρνξεγεζείζεο άδεηεο ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, ήηνη ηνπ 2016 βάζεη 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζύκθσλε γλώκε από ηελ αξκόδηα αξρή (παξ.12 

άξζξνπ 3, ηνπ Λ.1080/80 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη).   

 

4. ΣΕΛΗ ΧΡΗΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΛΑΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 

για την ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΨΤΓΕΙΩΝ – ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ – ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ 
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ΠΩΛΗΣΩΝ – ΣΑΝΣ και ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ από ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤΧΟΤ – 

ΑΝΑΨΤΚΣΗΡΙΑ 

α.) Νη  επαγγεικαηίεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο νθείινπλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηέιεπζε 

ηνπ θνηλνύ ζηα πεδνδξόκηα – ζηηο πιαηείεο θαη ινηπνύο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. Γηα θάζε πεξίπηεξν ν 

ρώξνο πνπ επηηξέπεηαη λα θαηαιακβάλεη νξηνζεηείηαη ζηα 7,5η.κ, νπόηε αθαηξνπκέλνπ ηνπ ρώξνπ πνπ 

θαηαιακβάλεη ην θνπβνύθιην ηνπ πεξηπηέξνπ 2,55η.κ. πξνηείλνπκε ζηα ελαπνκείλαληα 5η.κ. λα γίλεη 

θαηάιεςε κε αληηθείκελα θαη ζηαλη θαη ην ηέινο νξίδεηαη: 

 

 Α’ Εώλε  60,00€ /ηκ εηεζίσο  

 Β Εώλε 40,00€/ηκ εηεζίσο  

 

γ.) Γηεπθξηλίδεηαη, όηη ν παξαρσξνύκελνο θνηλόρξεζηνο ρώξνο ζεσξείηαη όηη κηζζώλεηαη γηα 

ρξήζε θαη όρη γηα κόληκε εγθαηάζηαζε κε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη κε δεδνκέλν όηη 

αλάινγα κε ην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ην θάζε πεξίπηεξν δε ζα παξαθσιύεηαη ε θπθινθνξία 

πεδώλ, αλαπήξσλ θαη νρεκάησλ, θαζώο θαη όηη ηα αληηθείκελά ηνπο ζα βξίζθνληαη εληόο ηνπ 

νξνζεηεκέλνπ πιαηζίνπ ηνπο. 

 

* Γηεπθξηλίδεηαη όηη σο αληηθείκελν ζεσξείηαη ην ςπγείν, ν απηόκαηνο πσιεηήο θαη ην 

ειεθηξηθό παηρλίδη. 

 

5. ΣΕΛΗ ΧΡΗΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΛΑΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 

που ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Η ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ 

Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξ. ΠΡ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.4093/12 θαηαξγείηαη ε απαιιαγή από ηελ 

θαηαβνιή ηέινπο ρξήζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζε δηθαηνύρνπο πεξηπηέξσλ θαη πιένλ νη 

δηθαηνύρνη ησλ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΑκΔΑ θαη ησλ πνιπηέθλσλ ζηνπο 

νπνίνπο παξαρσξνύληαη απεπζείαο) ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή ηέινπο ρξήζεο θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ ην νπνίν θαζνξίδεηαη από ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ3 ηνπ 

Λ.1080/80. 

 

Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε 5 ηεο ππνπαξ.ΠΡ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.4093/12 πξνβιέπεηαη θαη ε ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ηέινπο γηα ηνλ θνηλόρξεζην ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.1080/80 από ηνπο δηθαηνύρνπο ησλ πθηζηάκελσλ 

δηνηθεηηθώλ αδεηώλ, από 1/1/2014. 

 

Κε ηελ αξηζκ.:Φ.443531/24/30003017-7-1969 Θ..Α., ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

αξηζκ.:Φ.900/12/158489/23-3-2006 όκνηά ηεο «πεξί ηνπ ηύπνπ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ησλ αλαπεξηθώλ 

πεξηπηέξσλ» πξνζδηνξίδεηαη ην κέγηζην κήθνο θαη κέγηζην πιάηνο ηνπ πεξηπηέξνπ 1,70κ. x 1,50κ. Νη 

δηαζηάζεηο απηέο ζπλερίδνληαη από ηε βάζε ηνπ πεξηπηέξνπ κέρξη ηε βάζε ηεο ζηέγεο θαη γηα θάζε 

νξηδόληηα ηνκή πεξηπηέξνπ. Οαθέο νη νπνίεο εμέρνπλ πέξαλ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ θαζνξίζηεθαλ (1,70 ρ 

1,50) απαγνξεύνληαη απνιύησο.  

Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θηλεηνύ πξνζηεγάζκαηνο ηέληαο κε ζηήξημε κόλν επάλσ ζην πεξίπηεξν ρσξίο 

πξνβνιή από απηό θαη 0,50κ. εζσηεξηθά ηνπ άθξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

 

Ξξνηείλνληαη ινηπόλ, ηα ηέιε ρξήζεσο γηα ην θνηλόρξεζην ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή 

πεξηπηέξνπ γηα ην έηνο 2017: 

 

Α. ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ πνπ αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα ζε νδό – πιαηεία – λεζίδα – ζηνά – θνηλόρξεζην 

ρώξν ηεο Α’ Εώλεο  

 Ρέινο θαηάιεςεο θαηαζθεπήο πεξηπηέξνπ:100,00€/αλά θνπβνύθιην δει.39,22€ρ 2,55η.κ. 

θνπβνπθιίνπ εηεζίσο. 

 

Β. ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ πνπ αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα ζε νδό – πιαηεία – λεζίδα – ζηνά – θνηλόρξεζην 

ρώξν ηεο Β’ Εώλεο.  
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 Ρέινο θαηάιεςεο θαηαζθεπήο πεξηπηέξνπ: 80,00€ /αλά θνπβνύθιην, δει. 31,37€ ρ 2,55 η.κ. 

θνπβνπθιίνπ εηεζίσο. 

 

ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο παξαρώξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα ηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο (κε 

αξηζκό 4) θαηεγνξίεο  νη ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα πξνβνύλ ζηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα 

ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ – ςπγείσλ – ΠΡΑΛΡ θ.ιπ., ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε σο 30 

Λνεκβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ ρξόλνπ θαη λα παξαιάβνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα από ην ηκήκα Δζόδσλ 

κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ  θάζε ρξόλν. Πε αληίζεηε πεξίπησζε θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί από ηελ αξκόδηα 

ππεξεζία απζαίξεηε ρξήζε ρώξνπ, ζα επηβάιινληαη ζε βάξνο ησλ παξαβαηώλ, νη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο 

(πξόζηηκα) πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο γηα απζαίξεηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε απνμήισζεο ή/θαη απνκάθξπλζεο θνπβνπιίνπ/πεξηπηέξνπ, θαζώο θαη όπνηαο 

απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ζε θνηλόρξεζην ρώξν, αξκόδηα είλαη ε Ρερληθή πεξεζία ζπλεπηθνπξνύκελε από 

ινηπέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη επηβάιιεηαη εηδηθό πξόζηηκν γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο. 

 

Αλαιπηηθά: 

Ζ απζαίξεηε ρξήζε δηαπηζηώλεηαη από ην Γήκν ή ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο. Πε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απζαίξεηε 

ρξήζε ηνπ ρώξνπ θαζ' ππνηξνπή, ηα αλσηέξσ πξόζηηκα επηβάιινληαη κέρξη θαη δύν θνξέο θαη αλ δηαπηζησζεί 

γηα ηξίηε θνξά απζαίξεηε ρξήζε, ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ κε ζπλεξγεία ηεο πξνβαίλεη ζηελ αθαίξεζε 

θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ, δπλάκελε λα δεηήζεη γηα ην ζθνπό απηό ηε ζπλδξνκή ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο 

αξρήο. Ρα αληηθείκελα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή θαηάζηαζε πνπ ππνγξάθεηαη από ηνλ επηθεθαιήο ηνπ 

ζπλεξγείνπ θαη δελ επηζηξέθνληαη εάλ δελ θαηαβιεζεί, εηδηθό πξόζηηκν γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη 

απνζήθεπζεο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε ηελ απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηνπο ρώξνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο. Αλ ην αλσηέξσ εηδηθό πξόζηηκν δελ εμνθιεζεί εληόο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ εκέξα ηεο αθαίξεζεο, ηα είδε θαηάζρνληαη θαη δύλαηαη λα 

δηαηίζεληαη, λα εθπνηνύληαη ή λα θαηαζηξέθνληαη από ην δήκν θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 199 ηνπ λ. 

3463/2006. (άξζξν 13 παξ.8 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 3 ηνπ 

Λ.1080/80 θαη ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ από ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 26 Λ. 1828/1989, ΦΔΘ 

2/1989 ηεύρνο Α') θαη ηξνπνπνηήζεθε από ην ην άξζξν 6 ηνπ Λ. 1900/1990, ΦΔΘ 125/1990 ηεύρνο Α' θαη 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Λ.4257/14).   

 

6. ΣΕΛΗ ΧΡΗΕΩ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΟΔΟ – ΕΞΟΔΟ ΟΧΗΜΑΣΩΝ – ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΒΕΝΖΙΝΑΝΣΛΙΩΝ στα ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΠΩΛΗΗ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ – ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ – 

ΠΛΤΝΣΗΡΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ κ.λπ. –  

ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΧΩΡΩΝ ΣΑΘΜΕΤΗ – ΚΑΣΟΙΚΙΕ που ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΟΙ 

ΣΑΘΜΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 

Γηαηεξνύληαη νη ζέζεηο ζηελ Α’ & Β’ δώλε, όπσο έρνπλ νξνζεηεζεί, νη νδνί – νη πιαηείεο – νη θνηλόρξεζηνη 

θ.ιπ. ρώξνη γηα ηελ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ – ηξαπεδνθαζηζκάησλ γηα ην έηνο 2017. 

 

Α΄ ΕΩΛΖ 

α. Ρέινο ζε 12,54 επξώ ην η.κ. (κ2) εηεζίσο. 

 

Β   ΕΩΛΖ 

β. Ρέινο ζε 11,18 επξώ ην η.κ. (κ2) εηεζίσο. 

 

 Νη ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα πξνβνύλ ζηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα ηελ 

θαηεγνξία απηή, ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε σο 30 Λνεκβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ 

έηνπο θαη λα παξαιάβνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα από ην  ηκήκα Δζόδσλ  κέρξη ηέινο 

Ηαλνπαξίνπ θάζε ρξόλν. 

 

 Πε αληίζεηε πεξίπησζε θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί από ηελ αξκόδηα ππεξεζία απζαίξεηε ρξήζε 

ρώξνπ, ζα επηβάιινληαη ζε βάξνο ησλ παξαβαηώλ, νη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο (πξόζηηκα) πνπ 

πξνβιέπεη ν λόκνο γηα απζαίξεηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. 

 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026140_N0000001027_S0000008778
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003629_N0000001831_S0000010203
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003629_N0000001831_S0000010203
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003637_N0000000683_S0000010276
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003637_N0000000683_S0000010276
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003617_N0000002301_S0000042313
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012_S0000085869
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7. ΣΕΛΗ ΧΡΗΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΛΑΣΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ  

για ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

Ζ άδεηα θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ρνξεγείηαη από ην έηνο 2006 θαη κεηά, ζε ελδηαθεξόκελνπο 

(εθδνηηθνύο νίθνπο, εηαηξίεο δηαθήκηζεο ππεξεζηώλ, εθκάζεζεο Ζ/, μέλσλ γισζζώλ, άιισλ 

θξνληηζηεξηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ, θαηαζηεκάησλ θαη ινηπώλ θνξέσλ), κε ζθνπό ηε δηάζεζε 

δηαθεκηζηηθώλ πξντόλησλ ή άιινπ έληππνπ πιηθνύ. 

 

Νη άδεηεο ρνξεγνύληαη ζηνπο παξαθάησ νξνζεηεκέλνπο ρώξνπο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηε δηαλνκή 

ηνπ δηαθεκηζηηθνύ έληππνπ θαη ινηπνύ πιηθνύ σο εμήο:  

 

Α. Πηηο πιαηείεο Αιεμαλδξή, Διεπζεξίαο, Ρεξδάθε θαη Θνηκεηεξίνπ, πξνηείλεηαη ηέινο 50,00 επξώ αλά 

η.κ. θαη κέρξη 5 εκέξεο (κε ειάρηζηε ρξέσζε 3,00η.κ.) θαη γηα θάζε επηπιένλ εκέξα 10,00€ 

αλά η.κ. 

Β. Πηνλ πεδόδξνκν επί ηεο νδνύ Γ΄Νξεηλήο Ραμηαξρίαο, πξνηείλεηαη ηέινο 50,00 επξώ αλά η.κ. θαη 

κέρξη 5 εκέξεο (κε ειάρηζηε ρξέσζε 3,00η.κ.) θαη γηα θάζε επηπιένλ εκέξα 10,00€ αλά η.κ. 

Γ. Πηα πεδνδξόκηα θαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ νδό Ζξ.Ξνιπηερλείνπ (έμσ από 

ηελ είζνδν ηεο Ξνιπηερλεηνύπνιεο, πξνηείλεηαη ηέινο 50,00 επξώ αλά η.κ. θαη κέρξη 5 εκέξεο (κε 

ειάρηζηε ρξέσζε 3,00η.κ.) θαη γηα θάζε επηπιένλ εκέξα 10,00€ αλά η.κ. 

Γ. Πηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα (έμσ από ηελ είζνδό ηνπο) Αγίνπ Γεξαζίκνπ, Αγίνπ Θεξάπνληα θαη ζηνλ 

πεδόδξνκν επί ηεο νδνύ Θξίλσλ, πξνηείλεηαη ηέινο 50,00 επξώ αλά η.κ. θαη κέρξη 5 εκέξεο (κε 

ειάρηζηε ρξέσζε 3,00η.κ.) θαη γηα θάζε επηπιένλ εκέξα 10,00€ αλά η.κ. 

 

Πε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηώλ ρξήζεο ησλ 

παξαπάλσ νξνζεηεκέλσλ ρώξσλ είλαη κεγαιύηεξνο ησλ ζέζεσλ, ζα παξαρσξνύληαη βάζεη ηνπ αξηζκνύ 

πξσηνθόιινπ  ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Νη άδεηεο απηέο ζα ρνξεγνύληαη κεηά από ζύκθσλε γλώκε ηεο 

αξκόδηαο Δπηηξνπήο (αξίζκ.:345/2015 Α.Γ.Π. όπσο απηή ζπκπιεξώζεθε κε ηελ 412/2015 Α.Γ.Π.), θαζώο 

επίζεο θαη ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαλνληζκνύ παξαρώξεζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ. 

 

 

 

 

8. ΣΕΛΗ ΧΡΗΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΟΔΩΝ – ΠΛΑΣΕΙΩΝ και  

    ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ για την ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ  

     ΠΑΓΚΩΝ στις ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΕ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΕΙ –  

τις ΕΠΕΣΕΙΑΚΕ και ΑΛΛΕ ΕΟΡΣΕ 

 

δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, ηα ηέιε ρνξήγεζεο ησλ αδεηώλ ζπκκεηνρήο ζηνπο δηθαηνύρνπο θαηά δώλεο 

(Α-Β-Γ-Γ) θαη δηαζηάζεηο αληίζηνηρα, νξίδνληαη θάζε θνξά κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ε 

νπνία ζα ιακβάλεηαη κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. 

 

Α. ΘΡΖΘΔΤΣΗΘΖ ΔΚΠΟΡΟΠΑΛΖΓΤΡΗ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΘΔΡΑΠΟΛΣΑ 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα, επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη νξνζεηεκέλνη ρώξνη γηα ην έηνο 

2017 ζε ηξεηο (3) Εώλεο, αλαιπηηθά σο εμήο: 

Α’ ΕΩΛΖ: 

1) Ρκήκα ηεο νδνύ Ωξίσλνο έλαληη πιαηείαο, δεμηά ηεο νδνύ θαη έκπξνζζελ εηζόδνπ γεπέδνπ 

Γξ.Ιακπξάθε & παηδηθήο ραξάο.   

2) Ρκήκα ηεο πιαηείαο Ηεξνύ Λανύ Αγ.Θεξάπνληνο κεηαμύ ησλ νδώλ Ηππνθξήλεο θαη Δι.Βεληδέινπ 

3) Δι.Βεληδέινπ έσο ζπκβνιή κε Αι.Ξαλαγνύιε. 

* Ρκήκα ηεο πιαηείαο ηνπ Αγίνπ Θεξάπνληα  κεηαμύ ησλ νδώλ Δι. Βεληδέινπ & Αγ. Θεξάπνληα. 

* Ρκήκα ηεο νδνύ Θαββαζά (ζεκείν ζπκβνιήο κε νδό Δι.Βεληδέινπ). 

 

Γηα ηε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ – ησλ ηκεκάησλ ησλ νδώλ – ησλ πιαηεηώλ θαη ησλ άιισλ θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ Α΄Εώλε:  

 

Σέινο ζε 183,00 επξώ  αλά πάγθν (4) ηεζζάξσλ κέηξσλ. 
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Β’ ΕΩΛΖ:  

* Ρκήκα ηεο νδνύ Δι.Βεληδέινπ, από Αι.Ξαλαγνύιε κέρξη Ακθηηξίηεο. 

 

Γηα ηε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ – ησλ ηκεκάησλ ησλ νδώλ – ησλ πιαηεηώλ θαη ησλ άιισλ θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ Β΄Εώλε:  

 

Σέινο ζε 142,00 επξώ  αλά πάγθν (4) ηεζζάξσλ κέηξσλ. 

 

Γ΄ ΕΩΛΖ: 

* Ρκήκα ηεο νδνύ Δι.Βεληδέινπ, από Ακθηηξίηεο κέρξη Μεξνγηάλλε. 

* Ρκήκα ηεο νδνύ Μεξνγηάλλε από Ιεσθ.Ξαπάγνπ έσο ζπκβνιή κε Σξπζίππνπ 

 

Γηα ηε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ – ησλ ηκεκάησλ ησλ νδώλ – ησλ πιαηεηώλ θαη ησλ άιισλ θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ Γ΄Εώλε: 

 

Σν ηέινο ζε 112,00 επξώ  αλά πάγθν (4) ηεζζάξσλ κέηξσλ. 

 

Β. ΘΡΖΘΔΤΣΗΘΖ ΔΚΠΟΡΟΠΑΛΖΓΤΡΗ ΑΓΗΟΤ ΓΔΡΑΗΚΟΤ 

Α’ ΕΩΛΖ  (ππάγνληαη νη νδνί) 

 

* Ρκήκα ηεο νδνύ Ξεξηάλδξνπ από Δθθιεζία Αγίνπ Γεξαζίκνπ κέρξη Μεξνγηάλλε θαη  

* Ρκήκα ηεο νδνύ Φαλνκάρνπ κέρξη ζπκβνιή κε Καηθήλα.  

 

Γηα ηε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ – ησλ ηκεκάησλ ησλ νδώλ – ησλ πιαηεηώλ θαη ησλ άιισλ θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ Α΄Εώλε: 

 

Σέινο ζε 152,00 επξώ  αλά πάγθν (4) ηεζζάξσλ κέηξσλ. 

 

Β΄ΕΩΛΖ (ππάγνληαη νη νδνί). 

 

* Ρκήκα ηεο θεληξηθήο νδνύ Ξεξηάλδξνπ από Μεξνγηάλλε κέρξη Αθσλ Ξηεξξάθνπ (ρώξνο ηεο λεζίδαο επί 

ηεο νδνύ Ξεξηάλδξνπ). 

 

Γηα ηε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ – ησλ ηκεκάησλ ησλ νδώλ – ησλ πιαηεηώλ θαη ησλ άιισλ θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ Β΄Εώλε: 

 

Σέινο ζε 117,00 επξώ  αλά πάγθν (4) ηεζζάξσλ κέηξσλ. 

 

Γ’ ΕΩΛΖ (ππάγνληαη νη νδνί) 

 

* Ρκήκα ηεο νδνύ Ξεξηάλδξνπ από Αθσλ Ξηεξξάθνπ κέρξη Ηάζ.Καξάηνπ. 

 

Γηα ηε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ – ησλ ηκεκάησλ ησλ νδώλ – ησλ πιαηεηώλ θαη ησλ άιισλ θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ Γ΄Εώλε: 

 

Σέινο ζε 50,00 επξώ  αλά πάγθν (4) ηεζζάξσλ κέηξσλ. 

 

Γ’ ΕΩΛΖ (ππάγνληαη νη νδνί) 

 

* Ρκήκα ηεο Ηάζ.Καξάηνπ από Ξεξηάλδξνπ  κέρξη Ακκνρώζηνπ. 

* Ρκήκα ηεο νδνύ Ακκνρώζηνπ από Ηάζ.Καξάηνπ κέρξη Αθσλ Ξηεξάθνπ. 

 

Γηα ηε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ – ησλ ηκεκάησλ ησλ νδώλ – ησλ πιαηεηώλ θαη ησλ άιισλ θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ Γ΄Εώλε: 

 

Σέινο ζε  30,00επξώ   αλά πάγθν (4) ηεζζάξσλ κέηξσλ. 
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Γ. ΘΡΖΘΔΤΣΗΘΖ ΔΚΠΟΡΟΠΑΛΖΓΤΡΗ ΣΖ ΑΓΗΑ ΚΑΡΗΛΑ 

* Ρκήκα ηεο νδνύ Δζληθήο Αληηζηάζεσο (έμσ από ην λαό). 

 

Γηα ηε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ – ησλ ηκεκάησλ ησλ νδώλ – ησλ πιαηεηώλ θαη ησλ άιισλ θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ Α΄Εώλε: 

 

Σέινο ζε 50,00 επξώ αλά πάγθν (4) ηεζζάξσλ κέηξσλ. (πξνηείλεηαη κείσζε ηνπ ηέινπο από 

65,00€ ζε 50,00€ ιόγσ κεησκέλεο πξνζέιεπζεο κηθξνπσιεηώλ). 

 

Γ. ΔΠΔΣΔΗΑΘΔ ΘΑΗ ΙΟΗΠΔ ΔΟΡΣΔ 

1. Δπεηεηαθέο Δνξηέο 25εο Καξηίνπ θαη 28εο Οθησβξίνπ (Πώιεζε ζεκαηώλ θ.ιπ.) 

 

Γύν ζέζεηο ηξηώλ (3) κέηξσλ (1x3) εθάζηε, αξηζηεξά θαη δεμηά επί ησλ πεδνδξνκίσλ ησλ νδώλ Νύισθ 

Ξάικε θαη Ιεσθ.Ξαπάγνπ. 

 

Γηα ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ ησλ  πεδνδξνκίσλ ην ηέινο ζε  20,00 επξώ ην η.κ.  

 

2.Υξηζηνπγελληάηηθε Δνξηή 

Γύν (2) ζέζεηο δηαζηάζεσλ ηξηώλ (3) η.κ. εθάζηε   ζηνλ θνηλόρξεζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή 

ησλ νδώλ Νύισθ Ξάικε θαη Ραμίινπ.  

 

Δπεηδή ε ρξήζε ηνπ παξαπάλσ νξηνζεηεκέλνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, δηαξθεί 

πιένλ ησλ είθνζη (20) εκεξώλ (πώιεζε Σξηζηνπγελληάηηθσλ ειάησλ - ινπινπδηώλ): 

 

Σέινο ζε 170,00 επξώ  ην η.κ., εθάπαμ, αλεμάξηεηα ησλ εκεξώλ. 

 

 

3. Δνξηή ησλ Απόθξεσ θαη Θαζαξήο Γεπηέξαο 

α. Γύν (2) ζέζεηο δηαζηάζεσλ ηξηώλ (3) κέηξσλ (1x3 εθάζηε) ζηε ζπκβνιή ησλ  νδώλ Νύισθ Ξάικε θαη 

Ραμίινπ  

 

      β. Κία (1) ζέζε δηαζηάζεσλ ηξηώλ (3) κέηξσλ (1x3 εθάζηε) ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Ιεσθ.Ξαπάγνπ 

θαη Γ.Ξαπαλδξένπ. 

 

      γ.  Κία (1) ζέζε δηαζηάζεσλ ηξηώλ (3) κέηξσλ (1x3 εθάζηε) ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Νύισθ Ξάικε 

θαη Ιεσθ.Ξαπάγνπ.  

 

Γηα ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ ησλ αλαθεξνκέλσλ πεδνδξνκίσλ: 

 

Σέινο ζε  20,00 επξώ ην η.κ. 

 

4. Θξεζθεπηηθή Δνξηή ησλ Αγίσλ Παζώλ (Κ.Πέκπηε- Κ.άββαην) 

 Ξέληε (5) Θέζεηο δηαζηάζεσλ ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ εθάζηε (4x1) ζηελ πιαηεία ηνπ Γεκνηηθνύ 

Θνηκεηεξίνπ. 

Γηα ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ: 

Σέινο ζε 61,00 επξώ  ην η.κ. γηα θάζε ζέζε. 

ΔΠΗΠΙΔΟΛ: 

Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη πιαηεηώλ (Πιαηεία Σεξδάθε, Πιαηεία Αιεμαλδξή, Πιαηεία Διεπζεξίαο) 

παξαρσξνύληαη δσξεάλ ζην Δληαίν Λνκηθό Πξόζσπν “ΠΟΙΗΣΗΚΟΤ - ΑΘΙΖΣΗΚΟΤ” γηα 

πξαγκαηνπνίεζε εθδειώζεσλ ζηηο επεηεηαθέο ενξηέο (ζξεζθεπηηθέο – εζληθέο θ.ιπ). 

 

9. ΣΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΟ – 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ- ΠΛΑΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ             ΓΙΑ 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  

1. ΓΗΑ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΩΛ ΙΗΘΩΛ 

 

α. ηέινο ζε  11,00 επξώ ην η.κ. (κ2) κεληαίσο. 
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Ν ππνινγηζκόο ησλ ηειώλ ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ ζα γίλεηαη βάζεη ηνπ πιεξνθνξηαθνύ εληύπνπ ηεο 

πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ (Α.Γ.Π. 94/99) θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο (3) δόζεηο. 

β. ρξήζε νδνζηξώκαηνο γηα ηνπνζέηεζε πξέζαο – γεξαλνύ θαη άιινπ κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο: 

 

* ηέινο ζε 55,00επξώ εκεξεζίσο. 

  

γ. ρξήζε νδνζηξώκαηνο θαη πεδνδξνκίσλ γηα ηνπνζέηεζε ΘΝΛΡΔΪΛΔΟ (θάδνη) γηα ελαπόζεζε θαη 

απνκάθξπλζε αδξαλώλ ή νηθνδνκηθώλ πιηθώλ – κπαδώλ ή άιισλ άρξεζησλ αληηθεηκέλσλ θαη 

ππνπξντόλησλ θ.ιπ.  

ηέινο ζε  55,00 επξώ κεληαίσο.  

 

ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απζαίξεηε ρξήζε νδνζηξώκαηνο – πεδνδξνκίνπ θαη ινηπώλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ΘΟΛΣΔΪΛΔΡ (θάδνπ), ε επηβνιή ησλ ηειώλ θαη  

πξνζηίκσλ γίλεηαη είηε ζηνλ κηζζσηή είηε ζηνλ εθκηζζσηή ηνπ ελ ιόγσ ΘΟΛΣΔΪΛΔΡ (θάδνπ).   

 

δ. Ρέιε ρξήζεο ηνπ ηκήκαηνο νδνζηξώκαηνο γηα ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ πύξγσλ (ηκήκα ζθαισζηάο) ζε 

ζπκβνιέο θαη ζηξνθέο νδώλ γηα δηεπθόιπλζε δηάβαζεο νρεκάησλ ζε αλεγεηξόκελεο νηθνδνκέο, γηα 

ηνπνζέηεζε ζθαισζηάο ζε πεξηπηώζεηο εθηέιεζεο εξγαζηώλ – ζπληήξεζεο – αλαθαίληζεο – 

ειαηνρξσκαηηζκώλ θ.ιπ. νηθνδνκώλ θαη γεληθά αθηλήησλ: 

* ηέινο ζε 11,00 επξώ ην η.κ. κεληαίσο. 

 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο (δ) νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ κεηά από 

αίηεζή ηνπο θαη ζύκθσλε γλώκε ηεο Ρξνραίαο Θαηζαξηαλήο γηα ηελ ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ πύξγσλ ζην 

Ρκήκα Δζόδσλ, πνπ ζα επηβάιιεη από ηα αλαγξαθόκελα ζηελ άδεηα κέηξα ηα ηέιε θαηάιεςεο 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ. Ζ αξκόδηα Δπηηξνπή (αξίζκ. 372/2013 Α.Γ.Π.) ζα δηαπηζηώλεη ηε ρξήζε ησλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη ηα η.κ. πνπ θαηαιακβάλεη, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζθαισζηάο. 

 

ε. Ρα ηέιε ρξήζεο ηκήκαηνο νδνζηξώκαηνο γηα πξόζθαηξε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο έσο θαη πέληε (5) 

ώξεο από απηνθίλεηα γηα θόξησζε – εθθόξησζε νηθηαθώλ εηδώλ, κεηαθνκίζεηο, κεηαθνξά νηθνδνκηθώλ 

πιηθώλ θ.ιπ. πεξηπηώζεσλ δελ ρξεώλνληαη. 

 

ζη. Ρέιε ρξήζεο πεδνδξνκίσλ – νδνζηξώκαηνο θαη ινηπώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο 

ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ γηα εθηειέζεηο εξγαζηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ Δξγνιάβνη Γεκνζίσλ ή 

Ηδησηηθώλ Έξγσλ (Γ.Δ.Ζ., Ν.Ρ.Δ. θ.ιπ.) σο εμήο: 

- Ρέινο ζε  20,00 επξώ ην η.κ. εκεξεζίσο γηα εξγαζίεο πνπ δηαξθνύλ κέρξη θαη πέληε (5) εκέξεο. 

- Ρέινο ζε  30,00 επξώ ην η.κ.,  γηα εξγαζίεο πνπ δηαξθνύλ πάλσ από πέληε (5) εκέξεο. 

 

ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Λ.2696/1999 (θαηάιεςε ηκήκαηνο 

νδνζηξώκαηνο θαη πεδόδξνκνπ), ε ρνξήγεζε άδεηαο ζηηο παξαπάλσ β-γ-δ-ζη πεξηπηώζεηο 

(αθνξνύλ ηκήκαηα νδνζηξώκαηνο) ζα γίλεηαη κεηά από ζύκθσλε γλώκε ηεο αξκόδηαο 

Αζηπλνκηθήο Αξρήο (Σκήκα Σξνραίαο Θαηζαξηαλήο). 

 

10. ΣΕΛΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ – ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

α. Νγθώδε αληηθείκελα – απνξξίκκαηα ζε  22,00 επξώ ην κ3 

β. Αδξαλή πιηθά θαη κπάδα ζε  28,00 επξώ ην κ3 

γ. Θιαδηά ζε  9,00  επξώ ην κ3 

 

ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΔ ΘΤΡΩΔΗ  

Κε απόθαζε ηεο Γεκάξρνπ σο αξκόδηαο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηώλ ρξήζεο όισλ ησλ παξαπάλσ 

ρώξσλ θαη θαηεγνξηώλ, επηβάιινληαη ηα παξαθάησ δηνηθεηηθά πξόζηηκα σο εμήο: 

Δπηβνιή Γηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ γηα απζαίξεηε θαηάιεςε ηκήκαηνο νδνζηξώκαηνο (πεξηπηώζεηο β-γ-δ-ζη 

θαη κε θάζε άιινπ είδνπο αληηθείκελα), ύςνπο 400,00 επξώ, όπσο ηζρύεη κε ηελ ηξνπνινγία ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Λ.2696/99 από ην άξζξν 44 ηνπ Λ.3542/2007 (ΦΔΘ Α΄50/2-3-

07). 

Ζ  ζπκπιήξσζε απηή θξίζεθε επηβεβιεκέλε, δηαθνξεηηθά, ε πεξεζία καο δελ δύλαηαη λα βεβαηώζεη 

παξάβαζε (εθηόο ησλ αλαγξαθνκέλσλ πεξηπηώζεσλ β-γ-δ-ζη) ζε εκπνξεύκαηα, παιέηεο, 

ηξαπεδνθαζίζκαηα, ςπγεία, ζηαλη, εκπόδηα θ.ιπ. πνπ ζα θαηαιακβάλνπλ απζαίξεηα νδόζηξσκα. 



11 

 

Δπηβνιή Γηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ύςνπο 30,00 επξώ εθάπαμ γηα θάζε απζαίξεηε ρξήζε  θνηλόρξεζηνπ 

ρώξνπ από κηθξνπσιεηέο ζηάζηκνπ θαη ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. 

Σα παξαπάλσ αλαθεξόκελα πξόζηηκα είλαη αλεμάξηεηα ησλ δηνηθεηηθώλ πξνζηίκσλ πνπ 

πξνβιέπεη ν λόκνο γηα απζαίξεηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ (Λ.1080/80, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε). 

 

Β) Ρνλ νξηζκό ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ θαλνληζκνύ ρξήζεο 

πεδνδξνκίσλ – νδώλ – πιαηεηώλ θ.ιπ. θνηλόρξεζησλ ρώξσλ (αξηζκ.310/21-11-91 Α.Γ.Π., ε νπνία 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ.131/17-4-97 Α.Γ.Π.) θαη ε νπνία απαξηίδεηαη από δύν (2) Γεκνηηθνύο 

πκβνύινπο θαη έλαλ (1) ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Δζόδσλ. ΄΄ 

 
Αθνινύζεζαλ νη ηοποθεηήζειρ από ηον Ανηιδήμαπσο Οικονομικών,  ηοςρ 

επικεθαλήρ ηων δημοηικών παπαηάξεων και ηων ςπολοίπων μελών ηος Δ.Σ.  
 
Δλ ζπλερεία ν Πξόεδξνο  θάιεζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην  γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο 

απόθαζεο. 
 

Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα παξαπάλσ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ, άθνπζε ηηο απόςεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ, είδε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο  Ννκνζεζίαο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ    καηά πλειοτηθία 

 

Α. Δγκπίνει  ηη μη αναπποζαπμογή (μηδενική αύξηζη) ηυν ζςνηελεζηών 

ηελών σπήζηρ πεζοδπομίυν – οδών – πλαηειών – πεζόδπομυν και λοιπών 

κοινοσπήζηυν σώπυν για ηο έηορ 2017, ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 304/2016 

απόθαζε-εηζήγεζε  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,   ήηνη καθοπίζει ηοςρ  ζςνηελεζηέρ   

ηελών σπήζηρ πεζοδπομίυν – οδών – πλαηειών – πεζόδπομυν και λοιπών 

κοινοσπήζηυν σώπυν για ηο έηορ 2016 σο εμήο : 

 

1. ΣΕΛΗ ΧΡΗΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ για ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

ΣΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΜΑΣΩΝ 

 

α.)  Α΄ ΕΩΛΖ 

Ξεξηιακβάλνληαη  ηα πεδνδξόκηα όισλ ησλ θεληξηθώλ νδώλ, πνπ βξίζθνληαη εληόο ησλ 

δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη εηδηθόηεξα: 

      

Γξ.Απμεληίνπ από Νύισθ Ξάικε έσο Κελίππνπ – Δζλ.Αληηζηάζεσο – Νύισθ Ξάικε – 

Ιεσθ.Ξαπάγνπ – Ξαπαδηακαληνπνύινπ – Ππειησηνπνύινπ –Ξαπαλδξένπ – Γξ.Θνπζίδε -

Σ.Κνύζθνπ – Ηιηζίσλ – Ζξ.Ξνιπηερλείνπ – Γ.Εσγξάθνπ – Ακκνρώζηνπ. 

 

Γηα ηε δώλε απηή, ην ηέινο ζε 13,86 € ην η.κ. εηεζίσο 

 

Ιόγσ ησλ ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη θαη γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηέιεπζε 

ησλ πεδώλ γηα ην έηνο 2017, δε ζα ρνξεγεζνύλ άδεηεο ρξήζεο πεδνδξνκίνπ ζηα 

θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηηο παξαθάησ νδνύο: 

              α. Ιεσθ.Ξαπάγνπ 
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              β. Ξαπαδηακαληνπνύινπ (εθηόο Πηνάο) 

              γ. Ηιηζίσλ  

              δ. Γ.Εσγξάθνπ 

              ε. Νύισθ Ξάικε (εθηόο ζηνάο, εθόζνλ ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη κηθξόηεξν 

από δύν κέηξα). 

 

β.)  Β΄ ΕΩΛΖ 

Ξεξηιακβάλνληαη ηα πεδνδξόκηα όισλ ησλ ππόινηπσλ νδώλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Γηα ηε δώλε απηή, ην ηέινο  ζε 11,82 € ην η.κ. εηεζίσο. 

 

εκείσζε: 

Πε πεδνδξόκην όπνπ ην πιάηνο ηνπ ππεξβαίλεη ηα δύν κέηξα, δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

κεξηθή θαηάιεςή ηνπ κε ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα ππάξρεη ειεύζεξν, 

ειάρηζην πιάηνο  πεδνδξνκίνπ 1,5κ. γηα απξόζθνπηε δηέιεπζε ησλ πεδώλ. 

 

2. ΣΕΛH ΧΡΗΗ ΠΛΑΣΕΙΩΝ – ΝΗΙΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ – ΣΟΩΝ 

κ.λπ. για ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΜΑΣΩΝ 

 

α.)  Α΄ ΕΩΛΖ 

Ξεξηιακβάλνληαη νη νδνί, νη πιαηείεο, νη λεζίδεο, νη πεδόδξνκνη, νη ζηνέο θ.ιπ. 

αλαιπηηθά όπσο παξαθάησ: 

α. Ξι.Αιεμαλδξή – Ξι.Διεπζεξίαο – Ξι.Θύπξνπ – Ξι. Ρεξδάθε.  

β. Ξι.Λεθξνηαθείνπ-Ξι. Αγίνπ Θεξάπνληα, Ξιαηεία Κάρεο ηεο Θξήηεο, Ξιαηεία 

Θνινθνηξώλε. 

γ. Όιεο νη λεζίδεο, ηα θνηλόρξεζηα κέξε θαη νη Πηνέο ηεο νδνύ Γ.Ξαπαλδξένπ – 

Νύισθ Ξάικε – Ξαπαδηακαληνπνύινπ – Σ.Κνύζθνπ. 

δ.Ξξνέθηαζε ηεο νδνύ Θνξσλαίνπ. 

ε. Ακκνρώζηνπ. 

 

Σν ηέινο  ζε 34,54€ ην η.κ. εηεζίσο. 

 

Ο μύιηλνο νηθίζθνο, ν νπνίνο βξίζθεηαη εληόο ηνπ πάξθνπ Γνπδή (49 ζηξ.), 

παξαρσξείηαη  γηα 2η.κ. ζε ζπιιόγνπο θαη ζε ηδηώηεο ηεο πόιεο καο, κε ηέινο 

50,00€,  

θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε, όηη ζα παξαδίδνπλ ηνλ ρώξν θαζαξό θαη ζα αλαιάβνπλ ην 

θόζηνο απνθαηάζηαζεο ηπρόλ δεκηώλ ή θζνξώλ πνπ ζα πξνθιεζνύλ από 

ππαηηηόηεηά ηνπο. 

 

β.)  Β΄ ΕΩΛΖ 

Ξεξηιακβάλνληαη όιεο νη ππόινηπεο πιαηείεο ηνπ Γήκνπ, νη λεζίδεο, νη πεδόδξνκνη, νη 

ζηνέο θ.ιπ. 

 

Σν ηέινο  ζε 25,69€ ην η.κ. εηεζίσο. 

 

 

γ) ΔΗΓΗΘΖ ΕΩΛΖ  

Πιαηεία Αγίνπ Γεσξγίνπ 

  

 Σν ηέινο  ζε 300,00 € ην η.κ. εηεζίσο 
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ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο παξαρώξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ, νη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο λα πξνζθνκίζνπλ 

ζην Ρκήκα Δζόδσλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

3. Ρακεηαθή απόδεημε ηνπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ αζθεί ηελ επηρείξεζε. 

4. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ζα πξνβιέπεη αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζε θνηλόρξεζην ρώξν. (Πε πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ε 

δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θνηλόρξεζην ρώξν, δύλαηαη λα δεηεζεί 

από ην αξκόδην ηκήκα Αδεηώλ Θαηαζηεκάησλ γεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο κε 

πξόζζεηε  πξάμε πξνζδηνξηζκνύ). 

 

Κε ηελ ππνβνιή ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ, δύλαηαη κε αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα 

αλαλεώλνληαη νη αληίζηνηρεο ρνξεγεζείζεο άδεηεο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ήηνη ηνπ 

2016 βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο ρνξεγήζεθαλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζύκθσλε γλώκε από 

ηελ αξκόδηα αξρή (παξ.12 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.1080/80 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη). 

 

 Νη ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα πξνβνύλ ζηε ρξήζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 

γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ππνρξεώλνληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε σο 

30 Λνεκβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη λα παξαιάβνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα 

από ην Σκήκα Δζόδσλ κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ θάζε ρξόλν. 

 Πε αληίζεηε πεξίπησζε θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί από ηελ αξκόδηα ππεξεζία απζαίξεηε 

ρξήζε ρώξνπ ζα επηβάιινληαη ζε βάξνο ησλ παξαβαηώλ νη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο 

(πξόζηηκα) πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο γηα απζαίξεηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. 

 

 

3. ΣΕΛΗ ΧΡΗΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΣΕΙΩΝ, ΝΗΙΔΩΝ,            

ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΣΟΩΝ κ.λπ.  για ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ 

α) Α΄ ΕΩΛΖ    

α1)  Ξεξηιακβάλνληαη νη νδνί, νη πιαηείεο, νη λεζίδεο, νη πεδόδξνκνη, νη ζηνέο θ.ιπ.  

       αλαιπηηθά όπσο παξαθάησ: 

α) Ξι.Αιεμαλδξή – Ξι.Διεπζεξίαο – Ξι.Θύπξνπ – Ξι. Ρεξδάθε – Ξι.Λεθξνηαθείνπ-       

Ξι. Αγίνπ Θεξάπνληα, Ξι. Κάρεο ηεο  Θξήηεο, Ξι. Θνινθνηξώλε. 

β) Όιεο νη λεζίδεο, ηα θνηλόρξεζηα κέξε θαη νη Πηνέο ηεο νδνύ Γ.Ξαπαλδξένπ – 

Νύισθ Ξάικε – Ξαπαδηακαληνπνύινπ – Σ.Κνύζθνπ. 

γ) Ξξνέθηαζε ηεο νδνύ Θνξσλαίνπ. 

δ) Ακκνρώζηνπ. 

ε) Σώξνο εληόο ηνπ πάξθνπ Γνπδή (49 ζηξέκκαηα)- Ξαξαρώξεζε θαηά πεξίπησζε 

γηα θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο. 

 

       α2) Ξεξηιακβάλνληαη ηα πεδνδξόκηα όισλ ησλ θεληξηθώλ νδώλ, πνπ βξίζθνληαη εληόο 

ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Γξ. Απμεληίνπ – Δζλ.Αληηζηάζεσο – Νύισθ Ξάικε – Ιεσθ.Ξαπάγνπ –  

Ξαπαδηακαληνπνύινπ- Ππειησηνπνύινπ – Γ.Ξαπαλδξένπ – Γξ.Θνπζίδε –  

Σ.Κνύζθνπ – Ηιηζίσλ – Ζξ.Ξνιπηερλείνπ – Γ.Εσγξάθνπ  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Ιόγσ ησλ ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη θαη γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηέιεπζε 

ησλ πεδώλ ην έηνο 2017 δε ζα ρνξεγεζνύλ άδεηεο ρξήζεο πεδνδξνκίνπ γηα 

ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηηο παξαθάησ 

νδνύο: 

α. Νύισθ Ξάικε (εθηόο ζηνάο) 

β. Ιεσθ.Ξαπάγνπ 
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γ. Ηιηζίσλ  

δ. Γ.Εσγξάθνπ 

δ. Ξαπαδηακαληνπνύινπ (εθηόο ζηνάο) 

 

Γηα ηε δώλε απηή, ην ηέινο  ζε 51,10€ ην η.κ. εηεζίσο.  

 

β.)  Β΄ ΕΩΛΖ 

Ξεξηιακβάλνληαη ηα πεδνδξόκηα όισλ ησλ  ππνινίπσλ νδώλ θαη ινηπνί (ζηνέο, πεδόδξνκνη 

θ.ι.π.) ρώξνη ηνπ Γήκνπ. 

 

Σν ηέινο  ζε 37,44€ ην η.κ. εηεζίσο. 

 

Παξαηήξεζε  

Υνξεγνύληαη άδεηεο γηα θόξησζε – εθθόξησζε εκπνξεπκάησλ, κόλν ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο θαη αλεθνδηαζκνύ (π.ρ. ζνύπεξ κάξθεη) ηεο Α΄ θαη 

Β΄δώλεο θαη γηα ζπγθεθξηκέλν σξάξην: από 05:00 έσο 07:00 θαη από 15:30 έσο 

17:30, ζύκθσλα κε ηελ αξ.: 361/8-11-11 Α.Γ.. 

 

ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ  ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο παξαρώξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα ηνπνζέηεζε 

εκπνξεπκάησλ, νη ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα πξνβνύλ ζηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ γηα ηελ θαηεγνξία απηή, ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε σο ηηο 30 

Λνεκβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη λα παξαιάβνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα από ην  

ηκήκα Δζόδσλ  κέρξη ηέινο Ηαλνπαξίνπ  θάζε ρξόλν. 

 

Κε ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, δύλαηαη κε αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, λα 

αλαλεώλνληαη νη αληίζηνηρεο ρνξεγεζείζεο άδεηεο ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο, ήηνη ηνπ 2016 βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζύκθσλε 

γλώκε από ηελ αξκόδηα αξρή (παξ.12 άξζξνπ 3, ηνπ Λ.1080/80 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη).   

 

4. ΣΕΛΗ ΧΡΗΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΛΑΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ 

ΧΩΡΩΝ για την ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΨΤΓΕΙΩΝ – ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ – 

ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΠΩΛΗΣΩΝ – ΣΑΝΣ και ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ από 

ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤΧΟΤ – ΑΝΑΨΤΚΣΗΡΙΑ 

α.) Νη  επαγγεικαηίεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο νθείινπλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή θαη αζθαιή 

δηέιεπζε ηνπ θνηλνύ ζηα πεδνδξόκηα – ζηηο πιαηείεο θαη ινηπνύο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. Γηα 

θάζε πεξίπηεξν ν ρώξνο πνπ επηηξέπεηαη λα θαηαιακβάλεη νξηνζεηείηαη ζηα 7,5η.κ, νπόηε 

αθαηξνπκέλνπ ηνπ ρώξνπ πνπ θαηαιακβάλεη ην θνπβνύθιην ηνπ πεξηπηέξνπ 2,55η.κ. 

πξνηείλνπκε ζηα ελαπνκείλαληα 5η.κ. λα γίλεη θαηάιεςε κε αληηθείκελα θαη ζηαλη θαη ην ηέινο 

νξίδεηαη: 

 

 Α’ Εώλε  60,00€ /ηκ εηεζίσο  

 Β Εώλε 40,00€/ηκ εηεζίσο  

 

γ.) Γηεπθξηλίδεηαη, όηη ν παξαρσξνύκελνο θνηλόρξεζηνο ρώξνο ζεσξείηαη όηη 

κηζζώλεηαη γηα ρξήζε θαη όρη γηα κόληκε εγθαηάζηαζε κε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο 

θαη κε δεδνκέλν όηη αλάινγα κε ην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ην θάζε πεξίπηεξν δε ζα 
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παξαθσιύεηαη ε θπθινθνξία πεδώλ, αλαπήξσλ θαη νρεκάησλ, θαζώο θαη όηη ηα 

αληηθείκελά ηνπο ζα βξίζθνληαη εληόο ηνπ νξνζεηεκέλνπ πιαηζίνπ ηνπο. 

 

* Γηεπθξηλίδεηαη όηη σο αληηθείκελν ζεσξείηαη ην ςπγείν, ν απηόκαηνο πσιεηήο θαη 

ην ειεθηξηθό παηρλίδη. 

 

5. ΣΕΛΗ ΧΡΗΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΛΑΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ που ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Η ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ 

Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξ. ΠΡ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.4093/12 θαηαξγείηαη ε απαιιαγή 

από ηελ θαηαβνιή ηέινπο ρξήζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζε δηθαηνύρνπο πεξηπηέξσλ 

θαη πιένλ νη δηθαηνύρνη ησλ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΑκΔΑ θαη ησλ 

πνιπηέθλσλ ζηνπο νπνίνπο παξαρσξνύληαη απεπζείαο) ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή 

ηέινπο ρξήζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ην νπνίν θαζνξίδεηαη από ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ3 ηνπ Λ.1080/80. 

 

Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε 5 ηεο ππνπαξ.ΠΡ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.4093/12 πξνβιέπεηαη θαη ε 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηέινπο γηα ηνλ θνηλόρξεζην ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή 

ηνπ πεξηπηέξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.1080/80 από ηνπο 

δηθαηνύρνπο ησλ πθηζηάκελσλ δηνηθεηηθώλ αδεηώλ, από 1/1/2014. 

 

Κε ηελ αξηζκ.:Φ.443531/24/30003017-7-1969 Θ..Α., ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

αξηζκ.:Φ.900/12/158489/23-3-2006 όκνηά ηεο «πεξί ηνπ ηύπνπ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ησλ 

αλαπεξηθώλ πεξηπηέξσλ» πξνζδηνξίδεηαη ην κέγηζην κήθνο θαη κέγηζην πιάηνο ηνπ πεξηπηέξνπ 

1,70κ. x 1,50κ. Νη δηαζηάζεηο απηέο ζπλερίδνληαη από ηε βάζε ηνπ πεξηπηέξνπ κέρξη ηε βάζε 

ηεο ζηέγεο θαη γηα θάζε νξηδόληηα ηνκή πεξηπηέξνπ. Οαθέο νη νπνίεο εμέρνπλ πέξαλ ησλ 

δηαζηάζεσλ πνπ θαζνξίζηεθαλ (1,70 ρ 1,50) απαγνξεύνληαη απνιύησο.  

Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θηλεηνύ πξνζηεγάζκαηνο ηέληαο κε ζηήξημε κόλν επάλσ ζην 

πεξίπηεξν ρσξίο πξνβνιή από απηό θαη 0,50κ. εζσηεξηθά ηνπ άθξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

 

Ξξνηείλνληαη ινηπόλ, ηα ηέιε ρξήζεσο γηα ην θνηλόρξεζην ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη ε 

θαηαζθεπή πεξηπηέξνπ γηα ην έηνο 2017: 

 

Α. ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ πνπ αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα ζε νδό – πιαηεία – λεζίδα – ζηνά – 

θνηλόρξεζην ρώξν ηεο Α’ Εώλεο  

 Ρέινο θαηάιεςεο θαηαζθεπήο πεξηπηέξνπ:100,00€/αλά θνπβνύθιην δει.39,22€ρ 

2,55η.κ. θνπβνπθιίνπ εηεζίσο. 

 

Β. ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ πνπ αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα ζε νδό – πιαηεία – λεζίδα – ζηνά – 

θνηλόρξεζην ρώξν ηεο Β’ Εώλεο.  

 Ρέινο θαηάιεςεο θαηαζθεπήο πεξηπηέξνπ: 80,00€/αλά θνπβνύθιην, δει. 31,37€ ρ 

2,55 η.κ. θνπβνπθιίνπ εηεζίσο. 

 

ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο παξαρώξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα ηηο παξαπάλσ 

αλαθεξόκελεο (κε αξηζκό 4) θαηεγνξίεο  νη ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα πξνβνύλ ζηε 

ρξήζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ – ςπγείσλ – ΠΡΑΛΡ θ.ιπ., 

ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε σο 30 Λνεκβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ ρξόλνπ θαη 

λα παξαιάβνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα από ην ηκήκα Δζόδσλ κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ  θάζε 

ρξόλν. Πε αληίζεηε πεξίπησζε θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί από ηελ αξκόδηα ππεξεζία απζαίξεηε 
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ρξήζε ρώξνπ, ζα επηβάιινληαη ζε βάξνο ησλ παξαβαηώλ, νη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο (πξόζηηκα) πνπ 

πξνβιέπεη ν λόκνο γηα απζαίξεηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε απνμήισζεο ή/θαη απνκάθξπλζεο θνπβνπιίνπ/πεξηπηέξνπ, θαζώο 

θαη όπνηαο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ζε θνηλόρξεζην ρώξν, αξκόδηα είλαη ε Ρερληθή πεξεζία 

ζπλεπηθνπξνύκελε από ινηπέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη επηβάιιεηαη εηδηθό πξόζηηκν γηα ηα έμνδα 

κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο. 

 

Αλαιπηηθά: 

Ζ απζαίξεηε ρξήζε δηαπηζηώλεηαη από ην Γήκν ή ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο. Πε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη 

απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ θαζ' ππνηξνπή, ηα αλσηέξσ πξόζηηκα επηβάιινληαη κέρξη θαη δύν 

θνξέο θαη αλ δηαπηζησζεί γηα ηξίηε θνξά απζαίξεηε ρξήζε, ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ κε 

ζπλεξγεία ηεο πξνβαίλεη ζηελ αθαίξεζε θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ, δπλάκελε λα δεηήζεη γηα ην 

ζθνπό απηό ηε ζπλδξνκή ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο. Ρα αληηθείκελα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή 

θαηάζηαζε πνπ ππνγξάθεηαη από ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ θαη δελ επηζηξέθνληαη εάλ δελ 

θαηαβιεζεί, εηδηθό πξόζηηκν γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε 

ηελ απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηνπο ρώξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε 

παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο. Αλ ην αλσηέξσ εηδηθό πξόζηηκν δελ εμνθιεζεί εληόο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ εκέξα ηεο αθαίξεζεο, ηα είδε θαηάζρνληαη θαη δύλαηαη λα 

δηαηίζεληαη, λα εθπνηνύληαη ή λα θαηαζηξέθνληαη από ην δήκν θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 199 

ηνπ λ. 3463/2006. (άξζξν 13 παξ.8 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 

άξζξν 3 ηνπ Λ.1080/80 θαη ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ από ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 26 

Λ. 1828/1989, ΦΔΘ 2/1989 ηεύρνο Α') θαη ηξνπνπνηήζεθε από ην ην άξζξν 6 ηνπ Λ. 1900/1990, 

ΦΔΘ 125/1990 ηεύρνο Α' θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Λ.4257/14).   

 

6. ΣΕΛΗ ΧΡΗΕΩ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΟΔΟ – ΕΞΟΔΟ ΟΧΗΜΑΣΩΝ – 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΒΕΝΖΙΝΑΝΣΛΙΩΝ στα ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΠΩΛΗΗ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ – 

ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ – ΠΛΤΝΣΗΡΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ κ.λπ. –  

ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΧΩΡΩΝ ΣΑΘΜΕΤΗ – ΚΑΣΟΙΚΙΕ που ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΘΗΚΑΝ 

ΧΩΡΟΙ ΣΑΘΜΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 

Γηαηεξνύληαη νη ζέζεηο ζηελ Α’ & Β’ δώλε, όπσο έρνπλ νξνζεηεζεί, νη νδνί – νη πιαηείεο – νη 

θνηλόρξεζηνη θ.ιπ. ρώξνη γηα ηελ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ – ηξαπεδνθαζηζκάησλ γηα ην 

έηνο 2017. 

 

Α΄ ΕΩΛΖ 

α. Ρέινο ζε 12,54 επξώ ην η.κ. (κ2) εηεζίσο. 

 

Β   ΕΩΛΖ 

β. Ρέινο ζε 11,18 επξώ ην η.κ. (κ2) εηεζίσο. 

 

 Νη ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα πξνβνύλ ζηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα 

ηελ θαηεγνξία απηή, ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε σο 30 Λνεκβξίνπ ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη λα παξαιάβνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα από ην  ηκήκα 

Δζόδσλ  κέρξη ηέινο Ηαλνπαξίνπ θάζε ρξόλν. 

 

 Πε αληίζεηε πεξίπησζε θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί από ηελ αξκόδηα ππεξεζία απζαίξεηε 

ρξήζε ρώξνπ, ζα επηβάιινληαη ζε βάξνο ησλ παξαβαηώλ, νη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο 

(πξόζηηκα) πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο γηα απζαίξεηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. 

 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026140_N0000001027_S0000008778
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003629_N0000001831_S0000010203
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003637_N0000000683_S0000010276
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003637_N0000000683_S0000010276
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003617_N0000002301_S0000042313
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003617_N0000002301_S0000042313
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012_S0000085869
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7. ΣΕΛΗ ΧΡΗΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΛΑΣΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ  για ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

Ζ άδεηα θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ρνξεγείηαη από ην έηνο 2006 θαη κεηά, ζε 

ελδηαθεξόκελνπο (εθδνηηθνύο νίθνπο, εηαηξίεο δηαθήκηζεο ππεξεζηώλ, εθκάζεζεο Ζ/, μέλσλ 

γισζζώλ, άιισλ θξνληηζηεξηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ, θαηαζηεκάησλ θαη ινηπώλ θνξέσλ), κε 

ζθνπό ηε δηάζεζε δηαθεκηζηηθώλ πξντόλησλ ή άιινπ έληππνπ πιηθνύ. 

 

Νη άδεηεο ρνξεγνύληαη ζηνπο παξαθάησ νξνζεηεκέλνπο ρώξνπο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηε 

δηαλνκή ηνπ δηαθεκηζηηθνύ έληππνπ θαη ινηπνύ πιηθνύ σο εμήο:  

 

Α. Πηηο πιαηείεο Αιεμαλδξή, Διεπζεξίαο, Ρεξδάθε θαη Θνηκεηεξίνπ, ηέινο 50,00 επξώ αλά 

η.κ. θαη κέρξη 5 εκέξεο (κε ειάρηζηε ρξέσζε 3,00η.κ.) θαη γηα θάζε επηπιένλ εκέξα 

10,00€ αλά η.κ. 

Β. Πηνλ πεδόδξνκν επί ηεο νδνύ Γ΄Νξεηλήο Ραμηαξρίαο,  ηέινο 50,00 επξώ αλά η.κ. θαη 

κέρξη 5 εκέξεο (κε ειάρηζηε ρξέσζε 3,00η.κ.) θαη γηα θάζε επηπιένλ εκέξα 10,00€ 

αλά η.κ. 

Γ. Πηα πεδνδξόκηα θαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ νδό 

Ζξ.Ξνιπηερλείνπ (έμσ από ηελ είζνδν ηεο Ξνιπηερλεηνύπνιεο,  ηέινο 50,00 επξώ αλά η.κ. 

θαη κέρξη 5 εκέξεο (κε ειάρηζηε ρξέσζε 3,00η.κ.) θαη γηα θάζε επηπιένλ εκέξα 

10,00€ αλά η.κ. 

Γ. Πηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα (έμσ από ηελ είζνδό ηνπο) Αγίνπ Γεξαζίκνπ, Αγίνπ Θεξάπνληα 

θαη ζηνλ πεδόδξνκν επί ηεο νδνύ Θξίλσλ,  ηέινο 50,00 επξώ αλά η.κ. θαη κέρξη 5 εκέξεο 

(κε ειάρηζηε ρξέσζε 3,00η.κ.) θαη γηα θάζε επηπιένλ εκέξα 10,00€ αλά η.κ. 

 

Πε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηώλ 

ρξήζεο ησλ παξαπάλσ νξνζεηεκέλσλ ρώξσλ είλαη κεγαιύηεξνο ησλ ζέζεσλ, ζα 

παξαρσξνύληαη βάζεη ηνπ αξηζκνύ πξσηνθόιινπ  ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Νη άδεηεο απηέο 

ζα ρνξεγνύληαη κεηά από ζύκθσλε γλώκε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο (αξίζκ.:345/2015 Α.Γ.Π. 

όπσο απηή ζπκπιεξώζεθε κε ηελ 412/2015 Α.Γ.Π.), θαζώο επίζεο θαη ηεο επηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ θαλνληζκνύ παξαρώξεζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ. 

 

 

8. ΣΕΛΗ ΧΡΗΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΟΔΩΝ – ΠΛΑΣΕΙΩΝ και  

    ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ για την ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ  

     ΠΑΓΚΩΝ στις ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΕ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΕΙ –  

τις ΕΠΕΣΕΙΑΚΕ και ΑΛΛΕ ΕΟΡΣΕ 

 

δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, ηα ηέιε ρνξήγεζεο ησλ αδεηώλ ζπκκεηνρήο ζηνπο δηθαηνύρνπο 

θαηά δώλεο (Α-Β-Γ-Γ) θαη δηαζηάζεηο αληίζηνηρα, νξίδνληαη θάζε θνξά κε απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ε νπνία ζα ιακβάλεηαη κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ 

έηνπο. 

 

Α. ΘΡΖΘΔΤΣΗΘΖ ΔΚΠΟΡΟΠΑΛΖΓΤΡΗ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΘΔΡΑΠΟΛΣΑ 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα, επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη νξνζεηεκέλνη ρώξνη γηα 

ην έηνο 2017 ζε ηξεηο (3) Εώλεο, αλαιπηηθά σο εμήο: 

Α’ ΕΩΛΖ: 

4) Ρκήκα ηεο νδνύ Ωξίσλνο έλαληη πιαηείαο, δεμηά ηεο νδνύ θαη έκπξνζζελ εηζόδνπ γεπέδνπ 

Γξ.Ιακπξάθε & παηδηθήο ραξάο.   

5) Ρκήκα ηεο πιαηείαο Ηεξνύ Λανύ Αγ.Θεξάπνληνο κεηαμύ ησλ νδώλ Ηππνθξήλεο θαη 

Δι.Βεληδέινπ 

6) Δι.Βεληδέινπ έσο ζπκβνιή κε Αι.Ξαλαγνύιε. 
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* Ρκήκα ηεο πιαηείαο ηνπ Αγίνπ Θεξάπνληα  κεηαμύ ησλ νδώλ Δι. Βεληδέινπ & Αγ. 

Θεξάπνληα. 

* Ρκήκα ηεο νδνύ Θαββαζά (ζεκείν ζπκβνιήο κε νδό Δι.Βεληδέινπ). 

 

Γηα ηε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ – ησλ ηκεκάησλ ησλ νδώλ – ησλ πιαηεηώλ θαη ησλ άιισλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ Α΄Εώλε:  

 

Σέινο ζε 183,00 επξώ  αλά πάγθν (4) ηεζζάξσλ κέηξσλ. 

 

Β’ ΕΩΛΖ:  

* Ρκήκα ηεο νδνύ Δι.Βεληδέινπ, από Αι.Ξαλαγνύιε κέρξη Ακθηηξίηεο. 

 

Γηα ηε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ – ησλ ηκεκάησλ ησλ νδώλ – ησλ πιαηεηώλ θαη ησλ άιισλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ Β΄Εώλε:  

 

Σέινο ζε 142,00 επξώ  αλά πάγθν (4) ηεζζάξσλ κέηξσλ. 

 

Γ΄ ΕΩΛΖ: 

* Ρκήκα ηεο νδνύ Δι.Βεληδέινπ, από Ακθηηξίηεο κέρξη Μεξνγηάλλε. 

* Ρκήκα ηεο νδνύ Μεξνγηάλλε από Ιεσθ.Ξαπάγνπ έσο ζπκβνιή κε Σξπζίππνπ 

 

Γηα ηε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ – ησλ ηκεκάησλ ησλ νδώλ – ησλ πιαηεηώλ θαη ησλ άιισλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ Γ΄Εώλε: 

 

Σν ηέινο ζε 112,00 επξώ  αλά πάγθν (4) ηεζζάξσλ κέηξσλ. 

 

Β. ΘΡΖΘΔΤΣΗΘΖ ΔΚΠΟΡΟΠΑΛΖΓΤΡΗ ΑΓΗΟΤ ΓΔΡΑΗΚΟΤ 

Α’ ΕΩΛΖ  (ππάγνληαη νη νδνί) 

 

* Ρκήκα ηεο νδνύ Ξεξηάλδξνπ από Δθθιεζία Αγίνπ Γεξαζίκνπ κέρξη Μεξνγηάλλε θαη  

* Ρκήκα ηεο νδνύ Φαλνκάρνπ κέρξη ζπκβνιή κε Καηθήλα.  

 

Γηα ηε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ – ησλ ηκεκάησλ ησλ νδώλ – ησλ πιαηεηώλ θαη ησλ άιισλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ Α΄Εώλε: 

 

Σέινο ζε 152,00 επξώ  αλά πάγθν (4) ηεζζάξσλ κέηξσλ. 

 

Β΄ΕΩΛΖ (ππάγνληαη νη νδνί). 

 

* Ρκήκα ηεο θεληξηθήο νδνύ Ξεξηάλδξνπ από Μεξνγηάλλε κέρξη Αθσλ Ξηεξξάθνπ (ρώξνο ηεο 

λεζίδαο επί ηεο νδνύ Ξεξηάλδξνπ). 

 

Γηα ηε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ – ησλ ηκεκάησλ ησλ νδώλ – ησλ πιαηεηώλ θαη ησλ άιισλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ Β΄Εώλε: 

 

Σέινο ζε 117,00 επξώ  αλά πάγθν (4) ηεζζάξσλ κέηξσλ. 

 

Γ’ ΕΩΛΖ (ππάγνληαη νη νδνί) 

 

* Ρκήκα ηεο νδνύ Ξεξηάλδξνπ από Αθσλ Ξηεξξάθνπ κέρξη Ηάζ.Καξάηνπ. 
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Γηα ηε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ – ησλ ηκεκάησλ ησλ νδώλ – ησλ πιαηεηώλ θαη ησλ άιισλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ Γ΄Εώλε: 

 

Σέινο ζε 50,00 επξώ  αλά πάγθν (4) ηεζζάξσλ κέηξσλ. 

 

Γ’ ΕΩΛΖ (ππάγνληαη νη νδνί) 

 

* Ρκήκα ηεο Ηάζ.Καξάηνπ από Ξεξηάλδξνπ  κέρξη Ακκνρώζηνπ. 

* Ρκήκα ηεο νδνύ Ακκνρώζηνπ από Ηάζ.Καξάηνπ κέρξη Αθσλ Ξηεξάθνπ. 

 

Γηα ηε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ – ησλ ηκεκάησλ ησλ νδώλ – ησλ πιαηεηώλ θαη ησλ άιισλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ Γ΄Εώλε: 

 

Σέινο ζε  30,00επξώ   αλά πάγθν (4) ηεζζάξσλ κέηξσλ. 

 

Γ. ΘΡΖΘΔΤΣΗΘΖ ΔΚΠΟΡΟΠΑΛΖΓΤΡΗ ΣΖ ΑΓΗΑ ΚΑΡΗΛΑ 

* Ρκήκα ηεο νδνύ Δζληθήο Αληηζηάζεσο (έμσ από ην λαό). 

 

Γηα ηε ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ – ησλ ηκεκάησλ ησλ νδώλ – ησλ πιαηεηώλ θαη ησλ άιισλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ Α΄Εώλε: 

 

Σέινο ζε 50,00 επξώ αλά πάγθν (4) ηεζζάξσλ κέηξσλ. (κείσζε ηνπ ηέινπο από 

65,00€ ζε 50,00€ ιόγσ κεησκέλεο πξνζέιεπζεο κηθξνπσιεηώλ). 

 

Γ. ΔΠΔΣΔΗΑΘΔ ΘΑΗ ΙΟΗΠΔ ΔΟΡΣΔ 

1. Δπεηεηαθέο Δνξηέο 25εο Καξηίνπ θαη 28εο Οθησβξίνπ (Πώιεζε ζεκαηώλ θ.ιπ.) 

 

Γύν ζέζεηο ηξηώλ (3) κέηξσλ (1x3) εθάζηε, αξηζηεξά θαη δεμηά επί ησλ πεδνδξνκίσλ ησλ νδώλ 

Νύισθ Ξάικε θαη Ιεσθ.Ξαπάγνπ. 

 

Γηα ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ ησλ  πεδνδξνκίσλ ην ηέινο ζε  20,00 επξώ ην η.κ.  

 

2.Υξηζηνπγελληάηηθε Δνξηή 

Γύν (2) ζέζεηο δηαζηάζεσλ ηξηώλ (3) η.κ. εθάζηε   ζηνλ θνηλόρξεζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ζηε 

ζπκβνιή ησλ νδώλ Νύισθ Ξάικε θαη Ραμίινπ.  

 

Δπεηδή ε ρξήζε ηνπ παξαπάλσ νξηνζεηεκέλνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ από ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο, δηαξθεί πιένλ ησλ είθνζη (20) εκεξώλ (πώιεζε Σξηζηνπγελληάηηθσλ ειάησλ 

- ινπινπδηώλ): 

 

Σέινο ζε 170,00 επξώ  ην η.κ., εθάπαμ, αλεμάξηεηα ησλ εκεξώλ. 

 

 

3. Δνξηή ησλ Απόθξεσ θαη Θαζαξήο Γεπηέξαο 

α. Γύν (2) ζέζεηο δηαζηάζεσλ ηξηώλ (3) κέηξσλ (1x3 εθάζηε) ζηε ζπκβνιή ησλ  νδώλ Νύισθ 

Ξάικε θαη Ραμίινπ  

 

      β. Κία (1) ζέζε δηαζηάζεσλ ηξηώλ (3) κέηξσλ (1x3 εθάζηε) ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ 

Ιεσθ.Ξαπάγνπ θαη Γ.Ξαπαλδξένπ. 

 

      γ.  Κία (1) ζέζε δηαζηάζεσλ ηξηώλ (3) κέηξσλ (1x3 εθάζηε) ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ 

Νύισθ Ξάικε θαη Ιεσθ.Ξαπάγνπ.  
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Γηα ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ ησλ αλαθεξνκέλσλ πεδνδξνκίσλ: 

 

Σέινο ζε  20,00 επξώ ην η.κ. 

 

4. Θξεζθεπηηθή Δνξηή ησλ Αγίσλ Παζώλ (Κ.Πέκπηε- Κ.άββαην) 

 Ξέληε (5) Θέζεηο δηαζηάζεσλ ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ εθάζηε (4x1) ζηελ πιαηεία ηνπ Γεκνηηθνύ 

Θνηκεηεξίνπ. 

Γηα ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ: 

Σέινο ζε 61,00 επξώ  ην η.κ. γηα θάζε ζέζε. 

ΔΠΗΠΙΔΟΛ: 

Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη πιαηεηώλ (Πιαηεία Σεξδάθε, Πιαηεία Αιεμαλδξή, Πιαηεία 

Διεπζεξίαο) παξαρσξνύληαη δσξεάλ ζην Δληαίν Λνκηθό Πξόζσπν “ΠΟΙΗΣΗΚΟΤ - 

ΑΘΙΖΣΗΚΟΤ” γηα πξαγκαηνπνίεζε εθδειώζεσλ ζηηο επεηεηαθέο ενξηέο 

(ζξεζθεπηηθέο – εζληθέο θ.ιπ). 

 

9. ΣΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΟ – 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ- ΠΛΑΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ             

ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  

 

1. ΓΗΑ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΩΛ ΙΗΘΩΛ 

 

α. ηέινο ζε  11,00 επξώ ην η.κ. (κ2) κεληαίσο. 

Ν ππνινγηζκόο ησλ ηειώλ ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ ζα γίλεηαη βάζεη ηνπ πιεξνθνξηαθνύ 

εληύπνπ ηεο πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ (Α.Γ.Π. 94/99) θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο (3) δόζεηο. 

β. ρξήζε νδνζηξώκαηνο γηα ηνπνζέηεζε πξέζαο – γεξαλνύ θαη άιινπ κεραλνθίλεηνπ 

νρήκαηνο: 

 

* ηέινο ζε 55,00επξώ εκεξεζίσο. 

  

γ. ρξήζε νδνζηξώκαηνο θαη πεδνδξνκίσλ γηα ηνπνζέηεζε ΘΝΛΡΔΪΛΔΟ (θάδνη) γηα ελαπόζεζε 

θαη απνκάθξπλζε αδξαλώλ ή νηθνδνκηθώλ πιηθώλ – κπαδώλ ή άιισλ άρξεζησλ αληηθεηκέλσλ 

θαη ππνπξντόλησλ θ.ιπ.  

ηέινο ζε  55,00 επξώ κεληαίσο.  

 

ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απζαίξεηε ρξήζε νδνζηξώκαηνο – πεδνδξνκίνπ θαη 

ινηπώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ΘΟΛΣΔΪΛΔΡ (θάδνπ), ε επηβνιή 

ησλ ηειώλ θαη  πξνζηίκσλ γίλεηαη είηε ζηνλ κηζζσηή είηε ζηνλ εθκηζζσηή ηνπ ελ 

ιόγσ ΘΟΛΣΔΪΛΔΡ (θάδνπ).   

 

δ. Ρέιε ρξήζεο ηνπ ηκήκαηνο νδνζηξώκαηνο γηα ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ πύξγσλ (ηκήκα 

ζθαισζηάο) ζε ζπκβνιέο θαη ζηξνθέο νδώλ γηα δηεπθόιπλζε δηάβαζεο νρεκάησλ ζε 

αλεγεηξόκελεο νηθνδνκέο, γηα ηνπνζέηεζε ζθαισζηάο ζε πεξηπηώζεηο εθηέιεζεο εξγαζηώλ – 

ζπληήξεζεο – αλαθαίληζεο – ειαηνρξσκαηηζκώλ θ.ιπ. νηθνδνκώλ θαη γεληθά αθηλήησλ: 

* ηέινο ζε 11,00 επξώ ην η.κ. κεληαίσο. 

 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο (δ) νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ κεηά 

από αίηεζή ηνπο θαη ζύκθσλε γλώκε ηεο Ρξνραίαο Θαηζαξηαλήο γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

κεηαιιηθώλ πύξγσλ ζην Ρκήκα Δζόδσλ, πνπ ζα επηβάιιεη από ηα αλαγξαθόκελα ζηελ άδεηα 

κέηξα ηα ηέιε θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ. Ζ αξκόδηα Δπηηξνπή (αξίζκ. 372/2013 Α.Γ.Π.) 
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ζα δηαπηζηώλεη ηε ρξήζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη ηα η.κ. πνπ θαηαιακβάλεη, κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο ζθαισζηάο. 

 

ε. Ρα ηέιε ρξήζεο ηκήκαηνο νδνζηξώκαηνο γηα πξόζθαηξε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο έσο θαη 

πέληε (5) ώξεο από απηνθίλεηα γηα θόξησζε – εθθόξησζε νηθηαθώλ εηδώλ, κεηαθνκίζεηο, 

κεηαθνξά νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θ.ιπ. πεξηπηώζεσλ δελ ρξεώλνληαη. 

 

ζη. Ρέιε ρξήζεο πεδνδξνκίσλ – νδνζηξώκαηνο θαη ινηπώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πνπ 

βξίζθνληαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ γηα εθηειέζεηο εξγαζηώλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύλ Δξγνιάβνη Γεκνζίσλ ή Ηδησηηθώλ Έξγσλ (Γ.Δ.Ζ., Ν.Ρ.Δ. θ.ιπ.) σο εμήο: 

- Ρέινο ζε  20,00 επξώ ην η.κ. εκεξεζίσο γηα εξγαζίεο πνπ δηαξθνύλ κέρξη θαη πέληε (5) 

εκέξεο. 

- Ρέινο ζε  30,00 επξώ ην η.κ.,  γηα εξγαζίεο πνπ δηαξθνύλ πάλσ από πέληε (5) εκέξεο. 

 

ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Λ.2696/1999 (θαηάιεςε 

ηκήκαηνο νδνζηξώκαηνο θαη πεδόδξνκνπ), ε ρνξήγεζε άδεηαο ζηηο παξαπάλσ β-γ-

δ-ζη πεξηπηώζεηο (αθνξνύλ ηκήκαηα νδνζηξώκαηνο) ζα γίλεηαη κεηά από ζύκθσλε 

γλώκε ηεο αξκόδηαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο (Σκήκα Σξνραίαο Θαηζαξηαλήο). 

 

10. ΣΕΛΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ – ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

α. Νγθώδε αληηθείκελα – απνξξίκκαηα ζε  22,00 επξώ ην κ3 

β. Αδξαλή πιηθά θαη κπάδα ζε  28,00 επξώ ην κ3 

γ. Θιαδηά ζε  9,00  επξώ ην κ3 

 

ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΔ ΘΤΡΩΔΗ  

Κε απόθαζε ηεο Γεκάξρνπ σο αξκόδηαο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηώλ ρξήζεο όισλ ησλ 

παξαπάλσ ρώξσλ θαη θαηεγνξηώλ, επηβάιινληαη ηα παξαθάησ δηνηθεηηθά πξόζηηκα σο εμήο: 

Δπηβνιή Γηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ γηα απζαίξεηε θαηάιεςε ηκήκαηνο νδνζηξώκαηνο (πεξηπηώζεηο 

β-γ-δ-ζη θαη κε θάζε άιινπ είδνπο αληηθείκελα), ύςνπο 400,00 επξώ, όπσο ηζρύεη κε ηελ 

ηξνπνινγία ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Λ.2696/99 από ην άξζξν 44 ηνπ 

Λ.3542/2007 (ΦΔΘ Α΄50/2-3-07). 

Ζ  ζπκπιήξσζε απηή θξίζεθε επηβεβιεκέλε, δηαθνξεηηθά, ε πεξεζία καο δελ δύλαηαη λα 

βεβαηώζεη παξάβαζε (εθηόο ησλ αλαγξαθνκέλσλ πεξηπηώζεσλ β-γ-δ-ζη) ζε εκπνξεύκαηα, 

παιέηεο, ηξαπεδνθαζίζκαηα, ςπγεία, ζηαλη, εκπόδηα θ.ιπ. πνπ ζα θαηαιακβάλνπλ απζαίξεηα 

νδόζηξσκα. 

Δπηβνιή Γηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ύςνπο 30,00 επξώ εθάπαμ γηα θάζε απζαίξεηε ρξήζε  

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ από κηθξνπσιεηέο ζηάζηκνπ θαη ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. 

Σα παξαπάλσ αλαθεξόκελα πξόζηηκα είλαη αλεμάξηεηα ησλ δηνηθεηηθώλ πξνζηίκσλ 

πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο γηα απζαίξεηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ (Λ.1080/80, 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε). 

 

Β) Οξίδεη  ηα κέιε  ηεο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ θαλνληζκνύ 

ρξήζεο πεδνδξνκίσλ – νδώλ – πιαηεηώλ θ.ιπ. θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 

(αξηζκ.310/21-11-91 Α.Γ.Π., ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ.131/17-4-97 

Α.Γ.Π.) θαη ε νπνία ζα απαξηίδεηαη από δύν (2) Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ως 

θάησζη : 

 ΞΝΟΛΑΟΑ-ΒΝΠΗΘΑ ΗΩΑΛΛΑ (Γεκνηηθόο Πύκβνπινο)  

 ΒΝΟΡΠΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ (Γεκνηηθόο Πύκβνπινο) 
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θαη έλαλ (1) ππάιιειν ηνπ Ρκήκαηνο Δζόδσλ & Γεκνηηθήο Ξεξηνπζίαο, ν νπνίνο ζα 

νξηζηεί κε απόθαζε Γεκάξρνπ. 
 

 Μεηνςήθεζαλ νη Γ.. θ.θ.  ΚΑΛΛΗΡΖ ΚΧΝ/ΝΟ, ΒΑΡΑΜΗΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑ,  ΜΑΡΗΝΖ 
ΠΔΣΡΟ θαη πξόηεηλαλ κείσζε ησλ  ηειώλ θαηά 15% θαη πιεξσκή ζε δύν δόζεηο γηα 
ην ηέινο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζύκθσλα κε ηα όζα αλαιπηηθά αλαθέξζεθαλ ζηε 
ηνπνζέηεζή ηνπο. 
 

 Μεηνςήθεζε ν Γ.. θ.  ΚΑΡΑΒΗΓΑ  ΑΝΓΡΔΑ (ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΕΧΓΡΑΦΟΤ) 
θαζώο ζεσξεί όηη ε κείσζε  ηνπ ηέινπο πξέπεη λα γίλεη ζε πνζνζηό  30% πνπ 
αληηζηνηρεί ζηε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ. 
 

 
 
Πξνο ην ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ε απόθαζε απηή από ην πξαθηηθό θαη 
ππνγξάθεηαη. 
 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 
 
 
 

ΚΛΑΓΔΤΣΖΡΑ ΥΡΖΣΟ 

Ζ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. 
 
 
 

ΒΑΡΑΜΗΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 
 

 

 

 
 

 
 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
Ζ ΓΖΜΑΡΥΟ 

 
 
 

ΣΗΝΑ ΚΑΦΑΣΑΚΖ 
 
 
 
 
 

 

 
 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
Ζ ΓΖΜΑΡΥΟ 

 
 
 

ΣΗΝΑ ΚΑΦΑΣΑΚΖ 
 
 
 
 
 


