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ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζκ. 12/2017  
 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ π1βνπιίνπ Γεζθάηεο. 
Αξηζκ. Απόθαζεο: 83/2017 
ΘΕΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ 92/2015 απφθαζεο Γ  ζρεηηθή κε « Καλνληζκφο  
Παξαρψξεζεο  θαη ρξήζε ηκεκάησλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο, γηα 
αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ » 
 
     ηε Γεζθάηε θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 11ελ   Απξηιίνπ  2017  εκέξα ηεο 
εβδνκάδαο  Σξίηε θαη ψξα 14:00 κ.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή ζπλεδξίαζε  ην Γ.. Γεζθάηεο  κεηά 
απφ ηελ αξηζκ.2374  έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ  πνπ δφζεθε ζε θάζε Γεκνηηθφ 
χκβνπιν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010.  
Αθνχ  δηαπηζηψζεθε  λφκηκε  απαξηία, θαζφζνλ  ζε  ζχλνιν 20  κειψλ βξέζεθαλ  παξφληα    
δειαδή :  

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 

Λάκαξεο Διεπζέξηνο  Πξφεδξνο  Μίγθνο Γεκήηξηνο 

Αλαγλψζηνπ Ησάλλεο Μσυζηάδεο Γεψξγηνο 

Αλδξψλεο Γεκήηξηνο Νηνχκαο Λάκπξνο 

Γθνχκα – ηάζε  νθία παλνχ – Φαθή Διέλε 

Καθνχζηνο Γεψξγηνο Υξπζάθεο ηέθαλνο 

Καξαγθνχλε ηακαηία  

Κνξδίιαο Γεκήηξηνο  

Μπγηάιαο Υξήζηνο  

Οξθαλίδνπ – Γθαξαιηάθνπ νθία  

Παππάο Νηθφιανο  

Σδηψιαο Ησάλλεο  

Σδηψιαο Νηθφιανο  

Σξηθαιίδεο Αξηζηείδεο  

Σζηγάξαο Γεκήηξηνο  

Υαηδεδήζεο Λάκπξνο Αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ 

 
Πξφεδξνο Γεκνηηθήο  Κνηλφηεηαο  Γεζθάηεο : ηακνχιε – Σζηιηλίθνπ Βαζηιηθή  (παξνχζα ) 
Πξφεδξνο Σνπηθήο   Κνηλφηεηαο  Καξπεξνχ : Γνχκαο Γεψξγηνο  ( απψλ) 
Πξφεδξνο Σνπηθήο   Κνηλφηεηαο  Παιηνπξηάο: Παπαδφπνπινο Σξηαληάθπιινο (παξψλ )  
Πξφεδξνο Σνπηθήο  Κνηλφηεηαο Σξηθνθθηάο: Παππάο Βαζίιεηνο ( απψλ )  
Δθπξφζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Γαζνρσξίνπ : Μαιιηψξαο Υξήζηνο  ( απψλ)  
Δθπξφζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Καηάθαιεο : Ληφιηνο Υξήζηνο ( απψλ )  
Δθπξφζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Παλαγηάο : Σζηνχγθνο ηέξγηνο (απψλ ) 
Δθπξφζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Παξαζθεπήο: Βειιήο Υξήζηνο (απψλ )  
 
Παξηζηακέλνπ  θαη ηνπ  Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ  
 
ηε  ζπλεδξίαζε  παξαβξέζεθε  θαη ε θ. Σζηθλνγηάλλε  Ησάλλα  γηα  ηελ ηήξεζε  ησλ  πξαθηηθψλ  
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 13νλ  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 
δηάηαμεο  εηζεγήζεθε ην ζέκα  σο  εμήο: 
 
   Με ηελ ππ΄αξηζκ 92/2015 απφθαζε ηνπ  Γ. . ςεθίζηεθε ν  Καλνληζκφο  Παξαρψξεζεο  θαη 
ρξήζε ηκεκάησλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο, γηα αλάπηπμε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ, απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαηεξήζακε  θάπνηεο ειιείςεηο,  γηα ην ιφγν 
απηφ  πξνηείλνπκε κε ηελ παξνχζα  ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο  αλσηέξσ  92/2015   σο θάησζη:  
 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 
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Σα πεξηερφκελα ηνπ θαλνληζκνχ δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 
 

ΑΡΘΡΟ 1:  ΚΟΠΟ -ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
ΑΡΘΡΟ 2:   ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΥΡΖΔΧΝ ΠΑΡΑΥΧΡΟΤΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΜΖΜΑΣΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΠΑΡΑΥΧΡΖΘΟΤΝ 
ΑΡΘΡΟ 5: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ 
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΒΑΔΗ –ΠΟΗΝΔ 
 

 
Πξηλ ην θεθάιαην θνπφο –Ννκνζεζία πξνζηίζεηαη ε θξάζε « ΑΡΘΡΟ 1» 
ην θεθάιαην θνπφο –Ννκνζεζία δηαγξάθνληαη νη εμήο θξάζεηο:  

I. ζην ηκήκα Α ζηελ πξψηε παξάγξαθν ε θξάζε « γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ» θαη  
II. ζηελ δεχηεξε παξάγξαθν ε θξάζε « ηεο ζεηηθήο ζπκβνιήο πνπ κπνξεί λα έρεη ε 

αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηελ δσληάληα». 
 

Δπίζεο ζην θεθάιαην θνπφο –Ννκνζεζία δηαγξάθνληαη νη παξάγξαθνη Γ θαη Δ.  
 
Γηαγξάθεηαη ην θεθάιαην ΣΔΥΝΗΚΔ & ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ – 
ΥΡΖΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΗΑ ΣΡΑΠΔΕΟΚΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ - ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ θαη ζηελ  ζέζε ηνπ πξνζηίζεληαη ηα θάησζη:  

ΑΡΘΡΟ 2: ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΥΡΖΔΧΝ ΠΑΡΑΥΧΡΟΤΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 
 

Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη παξαρσξνχληαη γηα :  
 
1. ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΡΑΠΔΕΟΚΑΘΗΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 

ΤΝΑΦΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ –ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
Σα αλαθεξφκελα ζηε ζπλέρεηα ζηνηρεία εμνπιηζκνχ, είλαη ην ζχλνιν φζσλ είλαη δπλαηφλ λα 

εγθξηζεί ε ηνπνζέηεζή θαη φρη απηά πνπ ππνρξεσηηθά ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε. 
Ζ άδεηα γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, δελ ζπλεπάγεηαη ηελ έγθξηζε ηνπνζέηεζεο θαη 

ινηπψλ ζηνηρείσλ. 
I. Σξαπεδνθαζίζκαηα: 
α. Σα ηξαπέδηα θαη θαζίζκαηα, πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαιήο πνηφηεηαο 

πιηθά, θαηάιιεια γηα ππαίζξην ρψξν. Ζ ζπληήξεζε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ε 
αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε θζνξάο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο Τ.Δ. 
β. Ζ αηζζεηηθή, ην κέγεζνο θαη ηα πιηθά ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ, πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη 
κε ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν θαη δελ επηηξέπεηαη απηά λα ιεηηνπξγνχλ σο δηαρσξηζηηθά (π.ρ. 
θαζίζκαηα πνιιψλ ζέζεσλ κε πνιχ πςειή πιάηε) ή σο κέζα ζθίαζεο (π.ρ. ελζσκαησκέλε 
ηέληα). 

γ. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ πνπ θέξνπλ επηγξαθέο ή δηαθεκίζεηο 
θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε, επί απηψλ νπνηνπδήπνηε ζρεηηθνχ ζηνηρείνπ. 
δ. Γελ επηηξέπεηαη ε ζηεξέσζε κε ζηαζεξφ ηξφπν, ησλ ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ, ζην 
δάπεδν ή ζε ζηνηρεία ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, νχηε ε θαηαζθεπή ζηαζεξψλ ηξαπεδηψλ θαη 
θαζηζκάησλ. Ζ αζθάιηζή ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ζε ψξεο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θαηαζηήκαηνο, γίλεηαη κε ηξφπν αλεμάξηεην απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν θαη ηνλ εμνπιηζκφ 
ηνπ. Γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. ρεηκεξηλνί κήλεο) εθφζνλ είλαη αλαγθαία ε 
πξνζηαζία θαη απνζήθεπζε, ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα απνζχξνληαη, θαζψο δελ είλαη επηηξεπηή 
ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα απνζήθεπζε. 

ε. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν ππάξρνπλ θαζηζηηθά, πνπ 
απνηεινχλ κέξνο ηεο εγθεθξηκέλεο δηακφξθσζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, δελ 
επηηξέπεηαη ε θαηάξγεζε ή αιινίσζή ηνπο (π.ρ. ζηαζεξή επηθάιπςε ή επέλδπζε). 

II. θηάδηα (νκπξέιεο): 
α. Σα ζθηάδηα κπνξεί λα έρνπλ θπθιηθή ή ηεηξάγσλε θάηνςε θαη κφλν έλα θαηαθφξπθν 

ζηνηρείν ζηήξημεο ζην έδαθνο. Πξέπεη λα έρνπλ κεραληζκφ πνπ επηηξέπεη ην θιείζηκφ ηνπο 

ΑΔΑ: 67ΙΤΩ9Υ-ΚΞ1



 3 

θαη δελ επηηξέπεηαη ζηα ζθηάδηα λα ζηεξεψλνληαη, θαηαθφξπθα ή νξηδφληηα, νπνηνπδήπνηε 
είδνπο πξφζζεηα ζηνηρεία. 

β. Σν ειεχζεξν χςνο ηνπ ζθηαδίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 2,10κ. θαη ην ζπλνιηθφ 
χςνο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν ησλ 3,50κ. Σν κέγεζνο ησλ ζθηαδίσλ πξνζδηνξίδεηαη 
θαηά πεξίπησζε, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

γ. Ζ ζηήξημε θάζε ζθηαδίνπ επί ηνπ δαπέδνπ είλαη αλεμάξηεηε θαη γίλεηαη κε ηξφπν αλάινγν 
ηνπ κεγέζνπο ηνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα θαη ε ζηαζεξφηεηά ηνπ 
ζθηαδίνπ. Γηα κεγάινπ κεγέζνπο νκπξέιεο θαη εθφζνλ απαηηείηαη ζηαζεξή ζηεξέσζε επί 
ηνπ δαπέδνπ ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, απηή πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ δελ απαηηεί 
απνμήισζε ηεο δαπεδφζηξσζεο ή εθηεηακέλε θζνξά ηεο. Μεηά ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή 
απνκάθξπλζε ηνπ ζθηαδίνπ, δελ κπνξεί λα παξακέλνπλ ή λα εμέρνπλ ζηνηρεία ζην δάπεδν 
ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ε ζηήξημε ηνπ ζθηαδίνπ πξνθάιεζε 
θζνξά, ε επζχλε απνθαηάζηαζεο βαξχλεη ην θαηάζηεκα Τ.Δ. 

δ. Σα ζθηάδηα, πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαιήο πνηφηεηαο πιηθά. Ζ θαζαξηφηεηα, 
ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε θζνξάο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ 
θαηαζηήκαηνο Τ.Δ. 

ε. Σν παλί ησλ ζθηαδίσλ κπνξεί λα είλαη κνλφρξσκν ή δίρξσκν θαη πάλησο αλνηρηφρξσκν, 
κε θπξίσο επηζπκεηά ρξψκαηα ηηο απνρξψζεηο ηνπ ιεπθνχ θαη ηνπ κπέδ, πνπ εμαζθαιίδνπλ 
ζεξκηθή άλεζε ην θαινθαίξη θαη θσηεηλφηεηα ην ρεηκψλα. 

ζη. Σα ζθηάδηα ελφο θαηαζηήκαηνο είλαη νκνηφκνξθα σο πξνο ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν 
θαηαζθεπήο θαη ην ρξψκα 

δ. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζθηαδίσλ πνπ θέξνπλ επηγξαθέο ή δηαθεκίζεηο, εμαηξνχκελεο 
ηεο εθηχπσζεο ηεο επσλπκίαο ή ζήκαηνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην ειεχζεξν θαηαθφξπθν 
ηκήκα ηνπ παληνχ. 

III. ηνηρεία θύηεπζεο (γιάζηξεο - δαξληηληέξεο) 
α. Σα ζηνηρεία θχηεπζεο κπνξεί λα είλαη θπθιηθήο ή παξαιιειφγξακκεο θάηνςεο θαη λα 

είλαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα θχηεπζε δέλδξσλ, ζάκλσλ ή επνρηαθψλ θπηψλ 
(απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ζε απηά απνκηκήζεσλ θπηψλ). 

β. Οη δηαζηάζεηο, ην πιηθφ θαη ην ρξψκα ησλ ζηνηρείσλ θχηεπζεο πξνζδηνξίδνληαη θαηά 
πεξίπησζε, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

γ. Σα ζηνηρεία θχηεπζεο ηνπνζεηνχληαη επί ηνπ δαπέδνπ ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ρσξίο 
λα πξνθαιείηαη νπνηαδήπνηε αιινίσζε ή εθηεηακέλε θζνξά ηνπ. Μεηά ηελ πξνζσξηλή ή 
νξηζηηθή απνκάθξπλζε ηνπ ζηνηρείνπ θχηεπζεο, δελ κπνξεί λα παξακέλνπλ ή λα εμέρνπλ 
ζηνηρεία ζην δάπεδν ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ πξνθιήζεθε θζνξά, 
ε επζχλε απνθαηάζηαζεο βαξχλεη ην θαηάζηεκα Τ.Δ. 

δ. Ζ θξνληίδα ησλ θπηψλ θαη ε ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζή ησλ ζηνηρείσλ θχηεπζεο ζε 
πεξίπησζε θζνξάο απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο Τ.Δ. 

ε. Σα ζηνηρεία θχηεπζεο ελφο θαηαζηήκαηνο είλαη νκνηφκνξθα σο πξνο ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν 
θαηαζθεπήο θαη ην ρξψκα 

ζη. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ ή δηαθεκίζεσλ επί ησλ ζηνηρείσλ θχηεπζεο. 
δ. Δηδηθά ηα ζηνηρεία θχηεπζεο κπνξεί λα ηνπνζεηεζνχλ ζε επαθή κε ηελ φςε 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, αλεμάξηεηα απφ ηε δπλαηφηεηα ή κε 
αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ή έκπξνζζελ ησλ ηζφγεησλ 
ρψξσλ . ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ειεχζεξν πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 
1,50κ. γηα ηε θίλεζε ησλ πεδψλ θαη ειεχζεξε ε φδεπζε ηπθιψλ θαζψο θαη 0,50κ 
εθαηέξσζελ απηήο. 

IV. Βνεζεηηθνί πάγθνη 
α. Οη βνεζεηηθνί πάγθνη κπνξεί λα έρνπλ παξαιιειφγξακκε ή ηεηξάγσλε θάηνςε, λα 

έρνπλ ελζσκαησκέλα ξάθηα ή ληνπιάπηα θαη ην χςνο ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη ην 1,10κ. θαη 
ε επηθάλεηα ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη ην 1,50κ2. 

β. Σν πιήζνο ησλ επηηξεπφκελσλ αλά θαηάζηεκα βνεζεηηθψλ πάγθσλ, πξνζδηνξίδεηαη 
θαηά πεξίπησζε, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ θαη ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 
γ. Ζ ζηήξημε θάζε βνεζεηηθνχ πάγθνπ επί ηνπ δαπέδνπ είλαη αλεμάξηεηε θαη γίλεηαη κε 

ηξφπν αλάινγν ηνπ κεγέζνπο ηνπ, ψζηε εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηά ηνπ. Δθφζνλ 
απαηηείηαη ζηαζεξή ζηεξέσζε επί ηνπ δαπέδνπ ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, απηή πξέπεη λα 
γίλεηαη κε ηξφπν πνπ δελ απαηηεί απνμήισζε ηεο δαπεδφζηξσζεο ή εθηεηακέλε θζνξά ηεο. 
Μεηά ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απνκάθξπλζε ηνπ βνεζεηηθνχ πάγθνπ, δελ κπνξεί λα 
παξακέλνπλ ή λα εμέρνπλ ζηνηρεία ζην δάπεδν ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ελψ ζε 
πεξίπησζε πνπ ε ζηήξημε ηνπ πάγθνπ πξνθάιεζε θζνξά, ε επζχλε απνθαηάζηαζεο 
βαξχλεη ην θαηάζηεκα Τ.Δ. 

δ. Οη βνεζεηηθνί πάγθνη, πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ θαιήο πνηφηεηαο πιηθά, θαη 
πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα. Ζ ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε 
πεξίπησζε θζνξάο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο Τ.Δ. 

ε. Γελ επηηξέπεηαη ε ζχλδεζε ησλ βνεζεηηθψλ πάγθσλ κε δίθηπα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θιπ 

ζη. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ ή δηαθεκίζεσλ, επί ησλ βνεζεηηθψλ πάγθσλ. 

V. Θεξκαληηθά ζώκαηα 
α. Δίλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε θνξεηψλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, 

ηα νπνία φκσο απνζχξνληαη φηαλ δελ είλαη αλαγθαία ε ρξήζε ηνπο 
β. Σα ζεξκαληηθά ζψκαηα πξέπεη λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε, θαη ε ηαθηηθή ζπληήξεζή ηνπο 

απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο Τ.Δ. 
γ. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ ή δηαθεκίζεσλ, επί ησλ ζεξκαληηθψλ 

ζσκάησλ 
δ. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ ζε επαθή κε δέλδξα ή ζάκλνπο. 

VI. Γάπεδα 
α. ηα παξαρσξνχκελα ηκήκαηα ησλ πεδνδξνκίσλ, πεδνδξφκσλ, γηα αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ, θαη 
β. ηνπο θεληξηθνχο ρψξνπο ησλ πιαηεηψλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ πεδνδξνκίσλ ζε ζπλέρεηα 

θαη έλαληη ησλ πιαηεηψλ) θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο, είλαη δπλαηή ε 
ηνπνζέηεζε μχιηλσλ δαπέδσλ (deck). 

 Ζ θαηαζθεπή ηνπ δαπέδνπ πξέπεη λα είλαη απφ μχιν αξίζηεο πνηφηεηαο, 
θαηάιιειν γηα 
ηνπνζέηεζε θαη αζθαιή ρξήζε ζε ππαίζξην ρψξν, ρσξίο θελά κεηαμχ ησλ ισξίδσλ μπιείαο 
θαη ην μχιν δελ πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ άιιν πιηθφ. 

 Ζ ζηάζκε ηνπ μχιηλνπ δαπέδνπ δελ κπνξεί λα δηακνξθψλεηαη ζε χςνο 
κεγαιχηεξν ησλ 
20cm απφ ηελ πςειφηεξε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία απηφ εδξάδεηαη 
θαη εμαζθαιίδεηαη, εληφο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, πξφζβαζε γηα ΑκεΑ. 

 ηνηρεία θχηεπζεο θαη δηαρσξηζηηθά, ηνπνζεηνχληαη απνθιεηζηηθά επί ηνπ μχιηλνπ 
δαπέδνπ, εθφζνλ απηφ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο παξαρσξνχκελεο έθηαζεο. 

 Ζ επζχλε γηα ηε ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ηνπ μχιηλνπ δαπέδνπ βαξχλεη ην 
θαηάζηεκα 
Τ.Δ. 

 Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ μχιηλνπ δαπέδνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ δελ απαηηεί 
απνμήισζε ηεο δαπεδφζηξσζεο ή εθηεηακέλε θζνξά ηεο, ελψ κεηά ηελ νξηζηηθή 
απνκάθξπλζή ηνπ, δελ κπνξεί λα παξακέλνπλ ή λα εμέρνπλ ζηνηρεία ζην δάπεδν ηνπ 
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 Γηα ηελ έγθξηζε ηνπνζέηεζεο μχιηλνπ δαπέδνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ γεληθψλ 
ζρεδίσλ, θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δαπέδνπ θαη 
θαηαηίζεηαη εγγπεηηθή επηζηνιή αμίαο 10,00/m2, ε νπνία εθπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ ζε 
πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ε ηνπνζέηεζε ηνπ δαπέδνπ πξνθάιεζε θζνξά 
ζηνλ 
θνηλφρξεζην ρψξν. 

VII. Γηαρωξηζηηθά ζηνηρεία - ζηνηρεία νξηνζέηεζεο 
α. ηα παξαρσξνχκελα ηκήκαηα ησλ πεδνδξνκίσλ, πεδνδξφκσλ, ζηνψλ, γηα ηελ 
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νξηνζέηεζε – δηαρσξηζκφ ησλ ρψξσλ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, επηηξέπεηαη απνθιεηζηηθά 
ε ρξήζε ζηνηρείσλ θχηεπζεο. 
β. ηνπο θεληξηθνχο ρψξνπο ησλ πιαηεηψλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ πεδνδξνκίσλ ζε ζπλέρεηα 
θαη έλαληη ησλ πιαηεηψλ), είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε εηδηθψλ θαηαζθεπψλ νξηνζέηεζεο - 
δηαρσξηζκνχ ρψξσλ αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ. Σα δηαρσξηζηηθά είλαη απηνηειή ζηνηρεία 
ελδεηθηηθνχ πιάηνπο 1,00κ θαη κέγηζηνπ χςνπο 1,50κ, ηα νπνία είηε ζηεξεψλνληαη κεηαμχ ηνπο 
θαη επί ηνπ εδάθνπο είηε είλαη απηνθεξφκελα, θαζψο ζπλδπάδνληαη κε ζηνηρείν θχηεπζεο. 
Δθφζνλ απαηηείηαη ζηαζεξή ζηεξέσζε επί ηνπ δαπέδνπ ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, απηή πξέπεη 
λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ δελ απαηηεί απνμήισζε ηεο δαπεδφζηξσζεο ή εθηεηακέλε θζνξά ηεο. 
Μεηά ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απνκάθξπλζε ησλ δηαρσξηζηηθψλ, δελ κπνξεί λα παξακέλνπλ 
ή λα εμέρνπλ ζηνηρεία ζην 
δάπεδν ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ε ζηήξημή ηνπο πξνθάιεζε 
θζνξά, ε επζχλε απνθαηάζηαζεο βαξχλεη ην θαηάζηεκα Τ.Δ. 

- Σα δηαρσξηζηηθά πξέπεη λα είλαη θαιήο θαηαζθεπήο, κε κεηαιιηθφ ή μχιηλν πιαίζην, 
εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη δηαθαλέο άζξαπζην πιηθφ ή πιέγκα. 

- Σα δηαρσξηζηηθά ηνπνζεηνχληαη κε ηξφπν πνπ δελ πεξηθξάζζεη πιήξσο ηνλ 
παξαρσξνχκελν ρψξν θαη πάλησο αθήλεη ειεχζεξε ηνπιάρηζηνλ κία πιεπξά. 

- Ζ επζχλε γηα ηε ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ δηαρσξηζηηθψλ ζηνηρείσλ, βαξχλεη ην 
θαηάζηεκα Τ.Δ. 

 
 
2. ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ, ΦΤΓΔΗΧΝ ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΧΝ – 

ΠΑΓΧΣΧΝ, ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΠΧΛΖΣΧΝ, ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ  ΚΛΠ 
 
Δπηηξέπεηαη ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα λα εθζέηνπλ ζηηο πξνζφςεηο ηνπο ( πεδνδξφκην θαη 

πεδφδξνκνο)  θαη ζε επαθή κε ηε βηηξίλα ηνπο ζηάλη - παλέξηα θ.ι.π. ηα εκπνξεχκαηα ηνπο, 
εθφζνλ παξακέλεη ειεχζεξν ην ειάρηζην πιάηνο φδεπζεο πεδψλ πνπ νξίδεηαη ζε 1,50 κέηξα. 
Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ ζηνλ 
παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν. Οη δηάδξνκνη, πνπ επξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ 
εκπνξεπκάησλ θαη εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο 
θαηάιεςε. Πξν ηεο εηζφδνπ  θαηνηθίαο, δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ. 

 
3. ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ  
 
Ο ηδηνθηήηεο ή εξγνιάβνο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ζην Γήκν Γεζθάηεο  είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 
Οη άδεηεο πνπ εθδίδνληαη δηαθξίλνληαη ζε : 
α. Άδεηα Υξήζεο Κάδνπ Αδξαλώλ Τιηθώλ, πνπ εθδίδεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

θάδνο ηνπνζεηείηαη ζε μχια γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη κε εβδνκαδηαίν 
ηέινο ρξήζεο. 

β. Άδεηα ρξήζεο πξνζηαηεπηηθήο πεξίθξαμεο, κε παλί, ιακαξίλα ή πιέγκα θαη κεληαίν 
ηέινο ρξήζεο 

γ. Άδεηα ηνπνζέηεζεο ηθξηώκαηνο, κε κεληαίν ηέινο ρξήζεο. 
 
4. ΣΖΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ  
 
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ πεδνδξφκσλ, πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ, γηα δηάθνξεο εθζέζεηο 

θαη  εθδειψζεηο κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 
Οη πξνζσξηλέο άδεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ δηελέξγεηα 

κνπζηθνρνξεπηηθψλ εθδειψζεσλ, εγθαίληα θαηαζηεκάησλ, πξνβνιή πξντφλησλ γηα δηαθήκηζε 
απφ εηαηξίεο, θ.ι.π. ζα εθδίδνληαη απφ ηνλ Γήκνπ Γεζθάηεο, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ, πνπ ζα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο λσξίηεξα. Οη θνξείο είλαη 
ππεχζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ. ηηο πεξηπηψζεηο 
πξφθιεζεο δεκηψλ ή ξχπαλζεο ζα δεηείηαη απφ ηνπο νξγαλσηέο ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο. 
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Οη άδεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζα ρνξεγνχληαη αηειώο :  

 ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο  

 ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηεο ΓΔΠΑΠ 

 ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηεο ΑΝΓΡΟΜΑΝΑ 

 ζε εθδειψζεηο ησλ πνιηηηθψλ θφκκαηα θαη δεκνηηθψλ ζπλδπαζκψλ 

 καζεηηθέο, θνηηεηηθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο, ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο κε θεξδνζθνπηθνχ 
ραξαθηήξα  

 πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη θνξείο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εθδειψζεηο θνηλσληθνχ 
ζθνπνχ θαη νθέινπο  

 
 
5. ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΔΡΗΠΣΔΡΧΝ  
 
Απφ 1-1-2014 νη δηθαηνχρνη ησλ πθηζηάκελσλ πεξηπηέξσλ (ηνπ Ν. 1044/71) ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξ. Σ.2 ηεο παξ. Σ ηνπ Ν. 4093/12 (ΦΔΚ 222/12-11-12) ππφθεηληαη 
ζε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηέινπο γηα ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή 
ηνπ πεξηπηέξνπ (θνπβνχθιην), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1080/80 (ΦΔΚ 
246/Α΄/1980). 

 
Γηαγξάθεηαη ην θεθάιαην ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΥΩΡΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΡΑΠΔΕΟΚΑΘΗΜΑΣΩΝ ΚΑΗ 
ΤΝΑΦΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΩΝ – ΓΗΑΚΟΜΗΣΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ θαη ζηελ  ζέζε ηνπ πξνζηίζεληαη 
ηα θάησζη:  

 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη παξαρσξνχληαη: 

α) Με δεκνπξαζία  πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην  ΠΓ 270/81.  Γηα θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο πνπ δε βξίζθνληαη κε πξν θαηαζηεκάησλ ή ζηελ πξνβνιή απηψλ, ε ρξήζε απηψλ 
επηηξέπεηαη εθ' φζνλ δελ αλαηξείηαη εμ νινθιήξνπ ε ηδηφηεηα ηνπ θνηλνρξήζηνπ, απαηηείηαη δε 
πάληνηε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο ε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο, ηεξνπκέλσλ ησλ εθάζηνηε 
δηαηάμεσλ πεξί φξσλ δηελεξγείαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ 
αθηλήησλ. (άξζξν 13 παξ.10 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, φπσο αληηθαη. απφ ην άξζξν 3 ηνπ 
Ν.1080/80.) 

β) Υωξίο δεκνπξαζία  ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

i. γηα ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά απφ ηα θαηαζηήκαηα ή ηελ πξνβνιή ηνπο 

ii.  γηα πιαηείεο πνπ παξαρσξνχληαη ζηα θαηαζηήκαηα (θαθελεία, δαραξνπιαζηεία, 
εζηηαηφξηα θιπ) πνπ έρνπλ πξφζνςε ή πξνβάιινληαη ζε απηήλ 

iii. γηα ρψξνπο κπξνζηά απφ ηελ ππφ αλέγεξζε νηθνδνκή γηα ρξήζε ηνπο απφ ηνπο 
αλνηθνδνκνχληεο  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΜΖΜΑΣΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ 
ΠΑΡΑΥΧΡΖΘΟΤΝ 

 
Σα ηκήκαηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ κπνξνχλ λα παξαρσξεζνχλ είλαη: 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_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_N0000003629_N0000001831_S0000010203
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1) ΟΘ ΠΛΑΣΕΘΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΕΚΑΣΗ ΚΑΘ ΤΓΚΕΚΡΘΜΕΝΑ: 
 
α) φιεο νη πιαηείεο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο παξαρσξνχληαη αηειψο: 

 ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο  

 ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηεο ΓΔΠΑΠ 

 ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηεο ΑΝΓΡΟΜΑΝΑ 

 ζε εθδειψζεηο ησλ πνιηηηθψλ θφκκαηα θαη δεκνηηθψλ ζπλδπαζκψλ 

 καζεηηθέο, θνηηεηηθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο, ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο κε θεξδνζθνπηθνχ 
ραξαθηήξα,  

 πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη θνξείο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εθδειψζεηο θνηλσληθνχ 
ζθνπνχ θαη νθέινπο  

 
β) ε θεληξηθή πιαηεία Γ.Κ. Γεζθάηεο δειαδή ν ρψξνο πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα απφ ηνπ 

πεδνδξφκνπο  Μνλδαίαο,  Ζιία Πεηζνχια  θαη  28εο  Οθησβξίνπ 1940 κπνξεί λα παξαρσξεζεί  
δηθαίσκα ρξήζεο αλάπηπμεο  ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ζπλαθψλ ιεηηνπξγηθψλ –δηαθνζκεηηθψλ 
ζηνηρείσλ . Σα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ηα ζπλαθή ιεηηνπξγηθά – δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ζα 
ηνπνζεηνχληαη ζην ρψξν θάησ απφ ηηο πέξγνιεο . Δπίζεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ρψξν εθηφο 
πέξγνπιαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ  β1)δπηηθή πιεπξά ηεο πιαηείαο θαη  β2)ζην ρψξν αλάκεζα απφ 
ην κλεκείν ηνπ Λνραγνχ Μαλνπζάθε θαη ηεο πέξγνπιαο πνπ βξίζθεηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο 
πιαηείαο. 

 
γ) ζηελ βφξεηα πιεπξά ηεο πιαηείαο Γεκαξρείνπ  παξαρσξείηε δηθαίσκα ρξήζεο 

αλάπηπμεο  ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ζπλαθψλ ιεηηνπξγηθψλ –δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ελψ ζην 
αλαηνιηθφ ηκήκα επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία πεξηπηέξνπ. 

 
δ) ζηε πιαηεία Σ.Κ. Καξπεξνχ  παξαρσξείηε δηθαίσκα ρξήζεο αλάπηπμεο  

ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ζπλαθψλ ιεηηνπξγηθψλ –δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ . 
 
 
2) ΟΘ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΘ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΕΚΑΣΗ ΚΑΘ ΤΓΚΕΚΡΘΜΕΝΑ: 
 
α) νη πεδφδξνκνη ηνπ Γήκνπ  Γεζθάηεο παξαρσξνχληαη αηειψο: 

 ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο  

 ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηεο ΓΔΠΑΠ 

 ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηεο ΑΝΓΡΟΜΑΝΑ 

 ζε εθδειψζεηο ησλ πνιηηηθψλ θφκκαηα θαη δεκνηηθψλ ζπλδπαζκψλ 

 καζεηηθέο, θνηηεηηθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο, ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο κε θεξδνζθνπηθνχ 
ραξαθηήξα,  

 πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη θνξείο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εθδειψζεηο θνηλσληθνχ 
ζθνπνχ θαη νθέινπο  

 
 β)  ζηνπο πεδφδξνκνπο Λνραγνχ Γεκεηξίνπ Μαλνπζάθε, Αλδξέα Παπαλδξένπ, 

Μνλδαίαο, Ζιία Πεηζνχια ,28εο Οθησβξίνπ 1940 , ην ηκήκα απφ ηελ 28εο Οθησβξίνπ 1940  
κέρξη ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Κσλ/λνπ θαη Διέλεο  ηεο Γ.Κ. Γεζθάηεο κπνξεί λα παξαρσξεζεί  
δηθαίσκα ρξήζεο αλάπηπμεο  ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ζπλαθψλ ιεηηνπξγηθψλ –δηαθνζκεηηθψλ 
ζηνηρείσλ θαζψο θαη δηθαίσκα ρξήζεο ηνπνζέηεζεο εκπνξεπκάησλ, ςπγείσλ αλαςπθηηθψλ – 
παγσηψλ, απηφκαησλ πσιεηψλ, παηρληδηψλ θιπ. 

 Ζ παξαρσξνχκελε  επηθάλεηα πεδνδξφκνπ γηα ηελ αλάπηπμεο  ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη 
ζπλαθψλ ιεηηνπξγηθψλ –δηαθνζκεηηθψλ θαζψο θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζεο εκπνξεπκάησλ, 
ςπγείσλ αλαςπθηηθψλ – παγσηψλ, απηφκαησλ πσιεηψλ, παηρληδηψλ θιπ. , πξέπεη: 

 λα αθήλεη ειεχζεξε, θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ πεδνδξφκνπ δψλε 3,50κ. ε νπνία 
απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ πεδνδξφκνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ πξφζβαζε νρεκάησλ έθηαθηεο 
αλάγθεο, ηελ ηξνθνδνζία θαη ηελ πξφζβαζε ζε λφκηκνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο 
παξφδησλ θηηξίσλ, 
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 να μην υπερβαίνει το 60% τοσ πλάτοσς τοσ πεζοδρόμοσ. 
 Ο σπερσψωμένος πεζόδρομος (πατάρι) της οδού 28εο Οθησβξίνπ 1940 κπνξεί λα 

παξαρσξεζεί εμ νινθιήξνπ  
 Ζ φδεπζε ηπθιψλ πξέπεη λα παξακέλεη ειεχζεξε 
 Γηα ηελ αλάπηπμεο  ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ζπλαθψλ ιεηηνπξγηθψλ –δηαθνζκεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο κπνξεί λα νξηνζεηείηαη είηε ζε απφζηαζε, είηε ζε επαθή 
κε 
ηελ ξπκνηνκηθή-νηθνδνκηθή γξακκή, αλάινγα κε ηε δηακφξθσζε ηνπ πεδνδξφκνπ θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηηο πεξηνρήο (εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, είζνδνη θαηνηθηψλ, θιπ). Γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ, ςπγείσλ αλαςπθηηθψλ – παγσηψλ, απηφκαησλ πσιεηψλ, 
παηρληδηψλ θιπ. ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο ζα νξηνζεηείηαη ζε επαθή κε 
ηελ ξπκνηνκηθή-νηθνδνκηθή γξακκή 

 Ζ παξαρψξεζε ρξήζεο ηκήκαηνο πεδνδξφκνπ δελ πξέπεη λα βιάπηεη θαζ’ νηνλδήπνηε 
ηξφπν ηα ζηνηρεία δηακφξθσζεο ηνπ πεδνδξφκνπ (δάπεδν, θχηεπζε, θαζηζηηθά, θσηηζκφο, θιπ) 
θαη δελ απνηειεί ιφγν γηα ηελ αιιαγή ηεο δηακφξθσζήο ηνπ. 

 
 
3) ΣΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΘΑ ΣΗ Δ.Κ.  ΔΕΚΑΣΗ  
 
Σα πεδνδξφκην ηεο Γ.Κ. Γεζθάηεο κπνξνχλ λα παξαρσξεζνχλ γηα : 
 
 ηελ ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ζπλαθψλ ιεηηνπξγηθψλ 

–δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ 
 ηελ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ, ςπγείσλ αλαςπθηηθψλ – παγσηψλ, απηφκαησλ 

πσιεηψλ, παηρληδηψλ θιπ 
 ηελ ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη ηελ δηελέξγεηα νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ  
 ηελ ιεηηνπξγία πεξηπηέξσλ  
 
Ζ παξαρσξνχκελε γηα ηξαπεδνθαζηζκάηα θαη ζπλαθή ιεηηνπξγηθά –δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία 

επηθάλεηα δελ πξέπεη λα εκπνδίδεη ηελ δηέιεπζε πεδψλ. 
Ο παξαρσξνχκελνο ρψξνο κπνξεί λα νξηνζεηείηαη είηε ζε επαθή κε ην θξάζπεδν, είηε 

ζε επαθή κε ηελ ξπκνηνκηθή-νηθνδνκηθή γξακκή, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ, ηε 
δηακφξθσζε ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηηο πεξηνρήο (εκπνξηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, είζνδνη θαηνηθηψλ, θιπ). 

Ζ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκήκαηνο πεδνδξνκίνπ γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, δελ πξέπεη λα 
βιάπηεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηα ζηνηρεία δηακφξθσζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ (δάπεδν, 
θχηεπζε, εκπφδηα ζηάζκεπζεο, θσηηζκφο, θιπ) θαη δελ απνηειεί ιφγν γηα ηελ αιιαγή ηεο 
δηακφξθσζήο ηνπ. 
 

 Απφ ην θεθάιαην  ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΣΡΑΠΔΕΟΚΑΘΗΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΩΝ - ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 
δηαγξάθνληαη νη παξάγξαθνη 3.1 σο 3.4 θαη αληηθαζίζηαληαη κε ηα θάησζη: 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ 
 

1. ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ 
Α)Αηηήζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ i)γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
εμνπιηζκνχ αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ζπλαθψλ ιεηηνπξγηθψλ –δηαθνζκεηηθψλ 
ζηνηρείσλ ii) εκπνξεπκάησλ, ςπγείσλ αλαςπθηηθψλ – παγσηψλ, απηφκαησλ πσιεηψλ, 
παηρληδηψλ θιπ θαη iii) γηα ηελ ιεηηνπξγία πεξηπηέξσλ ππνβάιινληαη ην ηειεπηαίν ηξίκελν 
ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, γηα ην νπνίν δεηείηαη ε ρξήζε, ζην γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη 
Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Απηνηεινχο ηκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο 
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Αλάπηπμεο ηνπ δήκνπ Γεζθάηεο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά , ηα 
νπνία είλαη: 
 Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή πεξηπηέξνπ 
 Σακηαθή απφδεημε κε ην ΑΦΜ ηεο επηρείξεζεο. 
 Δλεκέξσζε απφ ην Σακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιψλ ζην Γήκν 
 Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ θαηάιεςεο 

  
Β)Αηηήζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ  γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη ηελ δηελέξγεηα νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ππνβάιινληαη έλα κήλα 
λσξίηεξα, ζην γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
Απηνηεινχο ηκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ δήκνπ Γεζθάηεο, 
ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά , ηα νπνία είλαη: 
 
 άδεηα νηθνδνκήο ή άδεηα κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ έγθξηζε ησλ εξγαζηψλ 
 Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ θαηάιεςεο 
 
Γ)Αηηήζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ δηνξγάλσζε 
εθδειψζεσλ πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα εξγαζηψλ ππνβάιινληαη έλα κήλα λσξίηεξα, ζην 
γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Απηνηεινχο 
ηκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ δήκνπ Γεζθάηεο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά , ηα νπνία είλαη: 
 
 Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ θαηάιεςεο 

 
2. ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ 

Οη ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο ησλ αηηνχκελσλ ρψξσλ θαηάιεςεο ειέγρνληαη απφ ηελ 
ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο  
 

3.ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΖ ΔΛ.Α 
Γηα ηηο παξαπάλσ αηηήζεηο ε αζηπλνκηθή αξρή κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ 
παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο ηνπ δήκνπ, γλσκαηεχεη αλ πθίζηαληαη ιφγνη αζθάιεηαο 
ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή ηξνρνθφξσλ πνπ επηβάιινπλ ηε κε ρνξήγεζε ηεο αηηνπκέλεο 
άδεηαο νπφηε δελ ρνξεγείηαη αχηε. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ε άδεηα ρνξεγείηαη 
θαη ρσξίο ηε γλσκάηεπζε ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο.  
 
 

 4.ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 
Οη αηηήζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε γλσκνδφηεζε ηεο ΔΛ.Α. απνζηέιινληαη ζηελ 
επηηξνπή θνηλφρξεζησλ ρψξσλ  νη νπνία: 
 Τπνγξάθεη ηηο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο θαη 
 Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην  ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

 
5.ΔΓΚΡΗΖ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Γ.. 

Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην εγθξίλεη ηα πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 
 

6.ΠΛΖΡΩΜΖ ΣΩΝ ΣΔΛΩΝ  
Ζ νηθνλνκηθή ππεξεζία ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. βεβαηψλεη ην αλάινγν 
ηέινο θαη θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηελ πιεξσκή 
 

 7.ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ  
 

Ο ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίδεη ζην γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ 
Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο ηελ απφδεημε πιεξσκήο ησλ ηειψλ θαη εθδίδεηαη ε 
άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. ηελ άδεηα νξίδεηαη ε ηνπνζεζία θαη ε έθηαζε ηνπ 
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παξαρσξνπκέλνπ θαηά ρξήζε ρψξνπ, ην είδνο θαη ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, σο θαη ην 
ηέινο. 
ε πεξίπησζε αίηεζεο ρνξήγεζεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ δηνξγάλσζε 
εθδειψζεσλ πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα κεηά ηελ γλσκνδφηεζε ηεο ΔΛ.Α εθδίδεηαη 
θαηεπζείαλ ε άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 
 
Πξηλ ηελ παξάγξαθν 3.5  «Παξαβάζεηο –θπξψζεηο» πξνζηίζεηαη η υράση « ΑΡΘΡΟ 6»  

Επίσης η παράγραυος γ. της  παξαγξάθνπ 3.5  «Παξαβάζεηο –θπξψζεηο» αντικαθιστάτε από  τα 

κάτωθι:  

ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ ε παξαρψξεζε ηεο 
ρξήζεο έρεη επηηξαπεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ 
παξαβάηε, κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, εθηφο απφ ην αλαινγνχλ ηέινο θαη ηζφπνζν 
πξφζηηκν, αλεμάξηεηα απφ ην δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. Με φκνηα απφθαζε 
επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ζε βάξνο εθείλνπ πνπ πξνβαίλεη ζε απζαίξεηε ρξήζε ρψξνπ ηνπ 
νπνίνπ ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο δελ έρεη επηηξαπεί, ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ κεγαιχηεξνπ 
θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν πνζνχ πνπ θαζνξίζηεθε κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε γηα φκνηα ρξήζε. 
Ζ απζαίξεηε ρξήζε δηαπηζηψλεηαη απφ ην δήκν ή ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο. ε πεξίπησζε πνπ 
γίλεηαη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαζ’ ππνηξνπήλ, ηα αλσηέξσ πξφζηηκα επηβάιινληαη 
κέρξη θαη δχν θνξέο θαη αλ δηαπηζησζεί γηα ηξίηε θνξά απζαίξεηε ρξήζε, ν δήκνο κε 
ζπλεξγείν ηνπ πξνβαίλεη ζηελ αθαίξεζε θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ, δπλάκελνο λα δεηήζεη 
γηα ην ζθνπφ απηφλ ηε ζπλδξνκή ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο. Σα αληηθείκελα 
θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή θαηάζηαζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ 
θαη δελ επηζηξέθνληαη εάλ δελ θαηαβιεζεί, εηδηθφ πξφζηηκν γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη 
απνζήθεπζεο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Αλ ην 
αλσηέξσ εηδηθφ πξφζηηκν δελ εμνθιεζεί εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ 
απφ ηελ εκέξα ηεο αθαίξεζεο, ηα είδε θαηάζρνληαη θαη δχλαηαη λα δηαηίζεληαη, λα 
εθπνηνχληαη ή λα θαηαζηξέθνληαη απφ ην δήκν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 199 ηνπ λ. 
463/2006. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ομόφωνα  

 
1.-  Σξνπνπνηεί ηελ 92/2015 απφθαζε ηνπ Γ  θαη θαηαξηίδεη  ηνλ Καλνληζκό Παξαρώξεζεο  
θαη ρξήζεο ηκεκάηωλ ηωλ θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο, γηα αλάπηπμε 
ηξαπεδνθαζηζκάηωλ  ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ εηζήγεζε  ηεο παξνχζαο.   
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 83/2017. 
 Έηζη έρεη ζπληαρζεί θαη ππνγξάθεηαη 
Ο Πξφεδξνο                                       Σα κέιε 
                       
                     Αθξηβέο Απφζπαζκα  
                   Γεζθάηε  11 Απξηιίνπ   2017 
                        Ο Γήκαξρνο 
                                             
                         Καξαζηέξγηνο Θ. Γεκήηξηνο 

ΑΔΑ: 67ΙΤΩ9Υ-ΚΞ1
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