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ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 8 

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α      Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Τ  

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην Υαλίσλ ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Υαλίσλ ζήκεξα ηελ 19ε Μαξηίνπ 2019 εκέξα 

Σξίηε θαη ψξα 15:30, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 12096/14-3-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ψκαηνο, 

παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ θ. ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΒΑΜΒΟΤΚΑ. 

 

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
Αγγειάθε Ναπζηθά, Αδνληάθεο Μαλψιεο, Αιηθηεξάθε-Αλδξνπιάθε Διεπζεξία, Αλδξεάδεο Δκκαλνπήι, Απνζηνιάθε-αξηθάθε Γεσξγία, Αξρνληάθεο 

Γεψξγηνο, Βαξδάθεο Αληψληνο-Ησάλλεο, Βιαδάθεο Νηθφιανο, Βνπιγαξίδεο Μελάο, Βνπηεηάθε Αηθαηεξίλε, Γνχιαο Λάκπξνο, Καδάθνο Κπξηάθνο, 

Καξαγηαλλάθεο Δκκαλνπήι, Καξακπηλάθεο Νηθφιανο, Κεκεζίδεο Δκκαλνπήι, Κνθθηλάθε Μαξία, Κνθνηζάθεο Πέηξνο, Κνληαμάθεο Δπηχρηνο, 

Κνηδακηράιεο Μηραήι, Κνπθιάθεο Γεψξγηνο, Κνπξνχζεο Υαξάιακπνο, Κνπηξάθεο Ησάλλεο, Λεβεληάθεο Γεκήηξηνο, Λεηςάθεο Γεκήηξηνο, Μαξάθεο 

Ησάλλεο, Μαπξεδάθεο Δκκαλνπήι, Μπισλάθε Θενραξνχια, Ξαλζνπδάθεο Γεψξγηνο, Παηλεζάθεο Νηθφιανο, Παπαδάθεο Γεκήηξηνο, Παπαδνγηάλλεο 

Αξηζηείδεο, Παπαλησλάθεο Νηθφιανο, Παπηδάθε Γέζπνηλα, Πεξάθεο Ησάλλεο, Πνπιηδάθεο Γεψξγηνο, Ρίδνο εξαθείκ, αξξήο Ησάλλεο, θνπιάθεο 

Δκκαλνπήι, ρνηλνπινθάθεο Γεψξγηνο, Σδήθαο Θεφδσξνο, Σδηλεπξάθεο Μηραήι, Σζαπάθνο Γεψξγηνο, Σζηηζηξίδε Διπίδα, Φαλδξηδάθεο 

Κσλζηαληίλνο, Φησηάθεο ηαχξνο, Φνβάθεο Μαλνχζνο, Φξαγγεδάθεο Γεψξγηνο, Φξαγθάθεο Δκκαλνπήι, Υαηδεδάθε - Μηραειάθε Υξπζή. 

Απνπζίαδαλ ελψ θιήζεθαλ λφκηκα νη θ.θ. Γεκνηηθνί χκβνπινη Αιηθηεξάθε-Αλδξνπιάθε Διεπζεξία, Αξρνληάθεο Γεψξγηνο, Καξαγηαλλάθεο Δκκαλνπήι, 

Κνθθηλάθε Μαξία, Κνθνηζάθεο Πέηξνο, Κνηδακηράιεο Μηραήι, Μαπξεδάθεο Δκκαλνπήι, Μπισλάθε Θενραξνχια, Παπαδάθεο Γεκήηξηνο, θνπιάθεο 

Δκκαλνπήι, Σδήθαο Θεφδσξνο, Φαλδξηδάθεο Κσλζηαληίλνο θαη Φξαγγεδάθεο Γεψξγηνο. 

     Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ γξακκαηέα - πξαθηηθνγξάθν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Γεσξγία Γξαθαθάθε.  

Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, νη νπνίνη είραλ φινη θιεζεί, ήηαλ παξφληεο νη θ.θ. Πεξηβνιίσλ Μηραειίδεο Πέηξνο θαη νχδαο Φσθάο 
Κσλζηαληίλνο. Δπίζεο απφ ηνπο Πξνέδξνπο – Δθπξνζψπνπο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, νη νπνίνη είραλ φινη θιεζεί, ήηαλ παξφληεο νη θ.θ. Απηέξσλ 
Μηρειηνπδάθεο Ησάλλεο θαη Κάκπσλ Γαξκπηδάθεο Αληψληνο.  
Οη παξαπάλσ Πξφεδξνη ςήθηζαλ ζεηηθά γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 154/2019 απφθαζεο πξνζήιζε ε θ. Βνπηεηάθε Αηθαηεξίλε θαη απνρψξεζε ν θ. Σζαπάθνο Γεψξγηνο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 
155/2019 απνρψξεζαλ νη θ.θ. Λεηςάθεο Γεκήηξηνο, Ρίδνο εξαθείκ, Φξαγθάθεο Δκκαλνπήι, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 156/2019 απνρψξεζαλ νη θ.θ. 
Κνπξνχζεο Υαξάιακπνο, Παπαδνγηάλλεο Αξηζηείδεο, κεηά ηελ 158/2019 απνρψξεζε ε θ. Σζηηζηξίδε Διπίδα, κεηά ηελ 159/2019 απνρψξεζαλ νη θ.θ. 
Βνπηεηάθε Αηθαηεξίλε, Γνχιαο Λάκπξνο, κεηά ηελ 171/2019 απνρψξεζαλ νη θ.θ. Βνπιγαξίδεο Μελάο, Πεξάθεο Ησάλλεο θαη κεηά ηελ 185/2019 
απνρψξεζε ε θ. Υαηδεδάθε - Μηραειάθε Υξπζή. 
Οη ππ’ αξηζκ. 152/2019 έσο θαη 154/2019 απνθάζεηο ζπδεηήζεθαλ νκφθσλα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

................................................................................................................................................................... 

ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ. 155 
ηε ζπλέρεηα εηζάγεηαη θαη αλαθνηλψλεηαη πξνο ην ψκα ην αθφινπζν ππ’ αξηζκ. 9447/15-3-2019 έγγξαθν ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, πνπ αθνξά Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξηζκ. 87/2017 απφθαζεο Γ.. πεξί 
θαλνληζκνχ παξαρψξεζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γήκνπ Υαλίσλ θαη έρεη σο εμήο: 
 
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 26/2019 απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο 
ππ’αξηζκ. 87/2017 απφθαζεο Γ.. πεξί θαλνληζκνχ παξαρψξεζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γήκνπ Υαλίσλ» θαη 
παξαθαινχκε γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο  ηνπ ζπκβνπιίνπ ζαο. 

 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο 3

εο
 ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο  

Γήκνπ Υαλίσλ 
 

ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΠ΄ΑΡΗΘΜ. 87/2017 ΑΠΟΦΑΖ Γ.. ΠΔΡΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ  
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ 

 
ηα Υαληά, ζήκεξα 08 Μαξηίνπ 2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 09:30, ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην 
Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 10100/4-3-2019 πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ πνπ δεκνζηεχζεθε θαη επηδφζεθε κε 
απνδεηθηηθφ ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/2010. 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν έληεθα κειψλ βξέζεθαλ παξφληα επηά (7) κέιε, απνπζίαδαλ ελψ θιήζεθαλ 
λφκηκα νη Γεψξγηνο Σζαπάθνο, Γεψξγηνο Φξαγγεδάθεο, Γεψξγηνο Ξαλζνπδάθεο, Γεκήηξηνο Λεηςάθεο, Ησάλλεο Πεξάθεο θαη παξφληνο ηνπ 
α΄ αλαπιεξσκαηηθνχ θ. Ησάλλε Μαξάθε σο αλαθέξνληαη παξαθάησ, ε πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαο:       
 
             ΠΑΡΟΝΣΔ    
                                                                                                        ΑΠΟΝΣΔ 
       Γεσξγία αξηθάθε- Απνζηνιάθε    Πξφεδξνο                                                                          
       Νηθφιανο Καξακπηλάθεο                         
       Μελάο Βνπιγαξίδεο                                                           Γεψξγηνο Ξαλζνπδάθεο             
       Διεπζεξία Αιηθηεξάθε                                                         Γεψξγηνο Σζαπάθνο              
       Ησάλλεο Μαξάθεο                                                               Γεψξγηνο  Φξαγγεδάθεο      
       Γεψξγηνο ρνηλνπινθάθεο                                                  Ησάλλεο Πεξάθεο                                                                                             
       Αληψληνο Ησαλ. Βαξδάθεο                              Γεκήηξηνο Λεηςάθεο 
                                                      

                                                                                                        
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ γξακκαηέα θ. Άλλα Εεξβνπδάθε  ππάιιειν Γήκνπ Υαλίσλ. 
ηε ζπλέρεηα ε Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ηεο επηηξνπήο, ην εληφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ππ' αξηζκ. πξση. 9447/04-03-2019 (νξζή επαλάιεςε) 
δηαβηβαζηηθφ ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ πνπ έρεη σο εμήο:  

ΑΔΑ: Ψ9Λ5ΩΗ5-8ΒΠ
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αο δηαβηβάδνπκε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Παξαρψξεζεο Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ 
Γήκνπ Υαλίσλ (ππ’αξηζκ. 87/2017 απφθαζε Γ..) θαη παξαθαινχκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 

 
Δηζήγεζε Γεκάξρνπ Υαλίσλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Παξαρψξεζεο Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ Γήκνπ Υαλίσλ  

(απφθαζε 87/2017 Γ..) 

 

Ο Γήκαξρνο Υαλίσλ θ. Αλαζηάζηνο Βάκβνπθαο έρνληαο ππφςε: 

Α) Σηο παξαηεξήζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο/Σκήκα Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Ν. Υαλίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ππ’ αξηζ. 

πξση. 567/3-5-2017 έγγξαθφ ηεο, 

Β) Σηο παξαθάησ αηηήζεηο θαη παξαηεξήζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ απφ πνιίηεο, θαηαζηεκαηάξρεο θαη θνξείο ζην Γήκν Υαλίσλ ζηε δηάξθεηα 

ηνπ 2017, νπφηε εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ν Καλνληζκφο θαη ηδηαίηεξα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 17 κέρξη ηηο 31 Οθησβξίνπ 

2017, ην νπνίν είρε νξηζηεί απφ ην Γήκν Υαλίσλ γηα παξαηεξήζεηο επί ηνπ θαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ απφ 17 Οθησβξίνπ 

αλαθνίλσζε ηνπ αξκφδηνπ Αληηδεκάξρνπ: 

1. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 4768/31-1-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Ζιίαο Κνπαλάθεο-Αηθ. Σζηηζηξίδε Ο.Δ.”. 
2. Σα ππ’ αξηζ. πξση. 23086/5-5-2017, 24549/12-5-2017, 33999/21-6-2017 θαη 65596/10-11-2017 έγγξαθα ηεο εηαηξείαο “Γέιηα 

Δπελδπηηθή Μ. Δ.Π.Δ.”. 
3. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 25051/15-5-2017 έγγξαθν ηνπ Γηψξγνπ Πεηξνπιάθε. 
4. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 26258/22-5-2017 έγγξαθν ηνπ Λάκπξνπ Κάηζηθα. 
5. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 26892/24-5-2017 θνηλφ έγγξαθν 36 θαηαζηεκαηαξρψλ ηεο νδνχ Υάιεδσλ. 
6. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 27333/25-5-2017 έγγξαθν ηνπ Κσλ/λνπ αξάληνπ. 
7. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 28107/30-5-2017 έγγξαθν ηνπ Φηλάθε Βαληαξάθε. 
8. Σα ππ’ αξηζ. πξση. 29535/6-6-2017, 61120/20-10-2017 θαη 67964/22-11-2017 έγγξαθα ηνπ Δπάγγεινπ Καξαβά. 
9. Σα ππ’ αξηζ. πξση. 29808/7-6-2017 θαη 62167/26-10-2017 έγγξαθα ηνπ Αλησλίνπ Πεξνπιάθε. 
10. Σα ππ’ αξηζ. πξση. 31181/12-6-2017 & 61288/23-10-2017 έγγξαθα ηνπ Υαξάιακπνπ Υαιαθαηεβάθε. 
11. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 31297/12-6-2017 έγγξαθν ηεο Μαξηάλζεο Βνληδαιίδε 
12. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 31365/12-6-2017 θαη 64195/3-11-2017 έγγξαθα ηεο εηαηξείαο “Λ. Καινγεξάθεο-Η. Κνπηνχπεο-Δ. Μπνπξδάθεο 

Ο.Δ.”. 
13. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 31668/13-6-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Υαξαιακπάθεο θαη ΗΑ Ο.Δ.”. 
14. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 33306/20-6-2017 έγγξαθν ηνπ Παχινπ ηξαηνπδάθε. 
15. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 34388/23-6-2017 έγγξαθν ηεο Obiala Hanna Barbara. 
16. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 34760/26-6-2017 έγγξαθν ηεο Renata Fonseca De Oliveira Leitao. 
17. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 34826/27-6-2017 έγγξαθν ηνπ Γεψξγηνπ Κνπξθνπλάθε. 
18. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 34856/27-6-2017 έγγξαθν ηνπ Δπηπρίνπ Καηζηγαξάθε. 
19. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 34923/27-6-2017 έγγξαθν ηνπ Κψζηα Γεκεηξηάδε. 
20. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 35181/28-6-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Π. Υαηδεδάθεο-. Βνπηεηάθεο Ο.Δ.”. 
21. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 35337/28-6-2017 έγγξαθν ηνπ Γεψξγηνπ Κπξηαθίδε. 
22. Σν ππ’ αξηζ. πξση.  35629/29-6-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Λ. Κνπηζφθσζηαο-Ε. αξεπαπά Ο.Δ.”. 
23. Σν ππ’ αξηζ. πξση.  35721/29-6-2017 θαη 61086/20-10-2017 έγγξαθα ηεο Μαξίαο Ληηζάθε. 
24. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 36297/3-7-2017 έγγξαθν ηνπ Γεκεηξίνπ εληνχθα. 
25. Σα ππ’ αξηζ. πξση. 37640/7-7-2017 θαη 63123/31-10-2017 έγγξαθα ηνπ Υαξάιακπνπ Ππξνβνιάθε. 
26. Σα ππ’ αξηζ. πξση. 38619/12-7-2017 θαη 60655/18-10-2017 έγγξαθα ηνπ Γεψξγηνπ Μπακπαηζίθνπ. 
27. Σα ππ’ αξηζ. πξση. 38773/13-7-2017 θαη 61901/25-10-2017 έγγξαθα ηνπ Υαξάιακπνπ Μαγδαιελνχ. 
28. Σα ππ’ αξηζ. πξση. 38889/13-7-2017 θαη 62347/26-10-2017 έγγξαθα ηνπ Νεθηάξηνπ Κνπιηδάθε. 
29. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 39759/18-7-2017 έγγξαθν ηνπ Ησάλλε Βαξνπμάθε. 
30. Σα ππ’ αξηζ. πξση. 40152/19-7-2017, 43092/2-8-2017 θαη 62397/27-10-2017 έγγξαθα ηεο εηαηξείαο “Φαλξίδεο Γ. & ΗΑ Ο.Δ.”. 
31. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 42149/28-7-2017 έγγξαθν ηεο Δχαο Καηζηθαλδαξάθε. 
32. Σα ππ’ αξηζ. πξση. 42707/1-8-2017 & 54309/21-9-2017 έγγξαθα ηεο Μαξίαο Φξαγθνληθνιάθε. 
33. Σα ππ’ αξηζ. πξση. 43379/3-8-2017 θαη 62524/27-10-2017 έγγξαθα ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ Υαλίσλ. 
34. Σν ππ’ αξηζ. πξση.  49639/1-9-2017 έγγξαθν ηνπ Βαζηιείνπ Γηαηξνπδάθε. 
35. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 49978/4-9-2017 έγγξαθν ηεο Δπαγγειίαο νπιηψηε. 
36. Σα ππ’ αξηζ. πξση. 50044/4-9-2017 θαη 63855/2-11-2017 έγγξαθα ηεο Σδαζκέλ-Μαξίαο Πνπιηίδνπ. 
37. Σα ππ’ αξηζ. πξση. 53159/15-9-2017 θαη 63017/31-10-2017 έγγξαθα ηνπ Siroshtan Valeriy. 
38. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 54631/22-9-2017 έγγξαθν ηνπ Άγγεινπ Αιβαλνχ. 
39. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 54682/22-9-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Φξαγγεδάθεο-Μαξηζάθεο Ο.Δ.”. 
40. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 55178/26-9-2017 έγγξαθν ηνπ Αλαζηάζηνπ Γιακπεδάθε. 
41. Σα ππ’ αξηζ. πξση. 55284/26-9-2017 θαη 62420/27-10-2017 έγγξαθα ηνπ Υαξάιακπνπ Μαλαηάθε. 
42. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 56435/29-9-2017 έγγξαθν ηνπ Κπξηάθνπ Σδετξάλε. 
43. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 56728/2-10-2017 θνηλφ έγγξαθν ησλ Κνπηζνπξειάθε εζίιηαο & Δπηχρε, Κνπθνπδάθε Παλαγηψηε, εθάθε 

Ησάλλαο & Κνινθπζά ηπιηαλήο. 
44. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 56889/3-10-2017 έγγξαθν ηνπ Ησάλλε Υηξκπάθε. 
45. Σν ππ’ αξηζ. πξση.  57326/4-10-2017 έγγξαθν ηνπ Αλδξέα Κνπάζε. 
46. Σα ππ’ αξηζ. πξση. 57368/4-10-2017, 61105/20-10-2017 & 61773/24-10-2017 έγγξαθα ηνπ Δκκαλνπήι αξαβειάθε. 
47. Σα ππ’ αξηζ. πξση. 57415/4-10-2017 θαη 61503/23-10-2017 έγγξαθα ηνπ Κψζηα Κακπέξε. 
48. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 57487/5-10-2017 έγγξαθν ηεο Ursula Brogle. 
49. Σα ππ’ αξηζ. πξση. 59436/12-10-2017 θαη 63977/2-11-2017 έγγξαθα ηεο εηαηξείαο “Αθνη Η. Πεξνγηάλλε Ο.Δ.”. 
50. Σν ππ’ αξηζ. πξση.  60682/18-10-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Γηαλλνπιάθεο Μ.-Βαηζάθεο Α. Ο.Δ.”. 
51. Σν ππ’ αξηζ. πξση.  60928/19-10-2017 έγγξαθν ηνπ Θξαζχβνπινπ Μπνιάθε. 
52. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61269/23-10-2017 έγγξαθν ηνπ Υξήζηνπ Ληλάξδνπ. 
53. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61270/23-10-2017 έγγξαθν ηεο Δπαγγειίαο Μηρειάθε. 
54. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61271/23-10-2017 έγγξαθν ηεο Veronika Mutu. 
55. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61470/23-10-2017 έγγξαθν ηνπ Νίθνπ Εαληδάθε. 
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56. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61477/23-10-2017 θνηλφ έγγξαθν 9 θαηαζηεκαηαξρψλ ηεο νδνχ θξχδισθ θαη ηεο πιαηείαο Μαπξνβνπλίνπ. 
57. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61504/23-10-2017 έγγξαθν ηεο Δχαο Καηζηθαλδαξάθε. 
58. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61651/24-10-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Οξθαλνπδάθεο Ησάλλεο Α.Δ.”. 
59. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61681/24-10-2017 έγγξαθν ηεο Μαξίλαο-Παξαζθεπήο Ηνξδάλνγινπ. 
60. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61688/24-10-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Εεγνπνχινπ Μαξία θαη ΗΑ Δ.Δ.”. 
61. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61692/24-10-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Μαξθνπιάθε Υξπζή & Γεσξγία Ο.Δ.”. 
62. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61694/24-10-2017 θνηλφ έγγξαθν 23 θαηαζηεκαηαξρψλ ηεο νδνχ Μπεηφιν. 
63. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61719/24-10-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Μπνησλάθεο Μάξθνο-Δχα πξξή Ο.Δ.”. 
64. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61728/24-10-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Κνηνβφο Γεψξγηνο θαη ΗΑ Δ.Δ.”. 
65. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61776/24-10-2017 έγγξαθν ηεο Αγγειηθήο Κξαζαδάθε. 
66. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61783/24-10-2017 έγγξαθν ηνπ Δκκαλνπήι Μπεκπιηδάθε. 
67. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61817/24-10-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Κ. & Γ. Αιπγηδάθεο Δ.Π.Δ.”. 
68. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61918/25-10-2017 έγγξαθν ηεο Αλδξνλίθεο Βάιαξε. 
69. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62207/26-10-2017 έγγξαθν ηεο ηεθαλίαο Βιαράθε. 
70. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62449/27-10-2017 έγγξαθν ηεο Μαξίαο Βνπηεηάθε. 
71. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62454/27-10-2017 έγγξαθν ηνπ Γεκεηξίνπ Φξαγθηνπδάθε. 
72. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62455/27-10-2017 έγγξαθν ηνπ Γεσξγίνπ Γαζθαιάθε. 
73. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62477/27-10-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Κ. Μειηζζηλφο θαη ΗΑ Δ.Δ.”. 
74. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62682/30-10-2017 έγγξαθν ηεο Δηξήλεο Μπειψλε. 
75. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62694/30-10-2017 έγγξαθν ηεο Μαξίαο ηπιηαλνπδάθε. 
76. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62704/30-10-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Mateo Bianciardi θαη ΗΑ Ο.Δ.”. 
77. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62718/30-10-2017 έγγξαθν ηεο Γήκεηξαο Γακίινπ θαη ηεο Καηεξίλαο Μπαισκελάθε. 
78. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62765/30-10-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “εκίξακηο Απνζηνιάθεο-Παηεξάθεο Ο.Δ.”. 
79. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62768/30-10-2017 έγγξαθν ηνπ Γεκήηξε Πνιπρξνλάθε. 
80. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62777/30-10-2017 έγγξαθν ηνπ Παλαγηψηε Ληφδε. 
81. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62791/30-10-2017 έγγξαθν ηνπ Κσλ/λνπ Αλσκεξηαλάθε. 

82. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62805/30-10-2017 έγγξαθν ηεο Αξγπξνχιαο Καξαληψλα. 
83. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62887/30-10-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Ληγνςπράθεο Ο.Δ.”. 
84. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62888/30-10-2017 έγγξαθν ηνπ Μηράιε Μηρειάθε. 
85. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62890/30-10-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Δ.& Γ. Παπαδφπνπινο Ο.Δ.”. 
86. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62892/30-10-2017 έγγξαθν ηνπ άββα Μπειψλε. 
87. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62895/30-10-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Βνπηεηάθε Δηξήλε-Βνπηεηάθε Μαξία Ο.Δ.”. 
88. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 62998/31-10-2017 έγγξαθν ηνπ Κσλ/λνπ Σαηαξάθε. 
89. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63020/31-10-2017 θνηλφ έγγξαθν 6 θαηαζηεκαηαξρψλ ηεο νδνχ Υξπζ. Δπηζθφπνπ. 
90. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63051/31-10-2017 έγγξαθν ηεο Μαξίαο Μνηάθε. 
91. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63070/31-10-2017 έγγξαθν ηεο Διεπζεξίαο Πειεθαλάθε. 
92. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63071/31-10-2017 έγγξαθν ηνπ Γεσξγίνπ Μαξάθε. 
93. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63074/31-10-2017 έγγξαθν ηνπ Υξήζηνπ Γεθαλέα. 
94. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63075/31-10-2017 έγγξαθν ηνπ ηέθαλνπ Καβξνπιάθε. 
95. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63091/31-10-2017 έγγξαθν ηεο Άξηεκηο Μπνιηλάθε. 
96. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63117/31-10-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Κ. & Η. Αλαγλσζηάθεο Ο.Δ.”. 
97. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63141/31-10-2017 έγγξαθν ηεο Μαξίαο ηξαηηλάθε. 
98. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63150/31-10-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Ρνκπφηεο Ν. Παξραξίδεο Π. Ο.Δ.”. 
99. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63163/31-10-2017 έγγξαθν ηνπ Ησάλλε Μαξθνπιάθε. 
100. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63217/31-10-2017 έγγξαθν ηεο Διηζάβεη Οηθνλφκνπ. 
101. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63227/31-10-2017 έγγξαθν ηνπ σκαηείνπ Πεξηπηεξνχρσλ & Καπλνπσιψλ Κξήηεο. 
102. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63231/31-10-2017 έγγξαθν ηεο Δηξήλεο Πειεθαλάθε. 
103. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63233/31-10-2017 έγγξαθν ηεο Μαξίαο-Μίξθα Σδαλαθάθε. 
104. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63242/31-10-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Αθνη Σξνραιάθε Σ.Δ. – Α.Δ.”. 
105. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63247/31-10-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “Παξάγθα Η.Κ.Δ.”. 
106. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63294/31-10-2017 έγγξαθν ηνπ Μηράιε Μηλνπδάθε. 
107. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63925/2-11-2017 έγγξαθν ηνπ πιιφγνπ Δπηρεηξεκαηηψλ Δζηίαζεο Ν. Υαλίσλ. 
108. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 63959/2-11-2017 έγγξαθν ηεο Ησάλλαο Παπαδεκνχια. 
109. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 64645/7-11-2017 έγγξαθν ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ ππφ ίδξπζε ζπιιφγνπ επηρεηξεκαηηψλ 

εκπνξηθψλ ηνπξηζηηθψλ παιηάο πφιεο. 
110. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 65053/8-11-2017 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο “αλδαιάθε Διέλε θαη Μαξία Ο.Δ.”. 
111. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 65178/9-11-2017 έγγξαθν ηεο Διίλαο Μαλνπζαξίδνπ. 
112. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 65249/9-11-2017 έγγξαθν ηνπ Γεψξγηνπ Μχξθνπ. 
113. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 65488/10-11-2017 έγγξαθν ηνπ Υξήζηνπ Βαγγέιε. 
114. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 65588/10-11-2017 έγγξαθν ηνπ Γεσξγίνπ Σζαπάθε. 
115. Σα ππ’ αξηζ. πξση. 66061/14-11-2017 θαη 66062/14-11-2017 έγγξαθα ηεο εηαηξείαο “. Γθίξηεο & ΗΑ Δ.Δ.”. 
116. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 66655/15-11-2017 έγγξαθν ηεο Μαξίαο Μπαξκπέξε. 
117. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 67456/17-11-2017 έγγξαθν ηεο Διέλεο-Μαξίαο Παληειίδνπ. 
 

Γ) Σηο ππ’ αξηζ. 2279/2018, 2280/2018, 2281/2018 απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε ηηο νπνίεο απνξξίπηνληαη αληίζηνηρεο 

αηηήζεηο αθπξψζεσο 3 θαηαζηεκαηαξρψλ θαηά ηνπ Καλνληζκνχ Παξαρψξεζεο Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (απφθαζε 87/2017 Γ..), νη 

νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ ζην Γήκν Υαλίσλ ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2018, 

εηζεγνχκαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Παξαρψξεζεο Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ Γήκνπ Υαλίσλ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

87/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υαλίσλ, ε νπνία αθνξά ζπγθεθξηκέλεο βειηηψζεηο θαη αιιαγέο ζηνλ θαλνληζκφ θαη ζην 

ζπλεκκέλν ζ’ απηφλ ράξηε πνπ αθνξά ηελ Παιηά Πφιε Υαλίσλ. Οη βειηηψζεηο-αιιαγέο ζην θείκελν ηνπ θαλνληζκνχ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά παξαθάησ, ελψ νη βειηηψζεηο-αιιαγέο ζην ζπλεκκέλν ζηνλ θαλνληζκφ ράξηε πνπ αθνξά ηελ Παιηά Πφιε Υαλίσλ, θαίλνληαη ζην 

ζπλεκκέλν ράξηε πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα εηζήγεζε. 
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Οη βειηηψζεηο-αιιαγέο ζην θείκελν ηνπ θαλνληζκνχ αλαιπηηθά είλαη νη εμήο: 

ην άξζξν 3 ε παξάγξαθνο 3.3.1: 

3.3.1 Σν Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ρνξεγεί η η ο  άδεηεο ηεο παξνχζαο Καλνληζηηθήο Πξάμεο, φπσο 

πεξηγξάθνληαη εηδηθφηεξα ζηα άξζξα πνπ αθνξνχλ ζηελ αδεηνδφηεζε. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

3.3.1 Ο Γήκαξρνο Υαλίσλ ρνξεγεί η η ο  άδεηεο ηεο παξνχζαο Καλνληζηηθήο Πξάμεο, φπσο πεξηγξάθνληαη εηδηθφηεξα ζηα άξζξα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αδεηνδφηεζε. 

 

ην άξζξν 3 ε παξάγξαθνο 3.3.4:  

3.3.4 Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΛ.Α), ρνξεγεί «ζύκθσλε γλώκε» εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηεο παξαιαβήο εξσηήκαηνο 

ηεο, ζην πιαίζην εζσηεξηθήο ππεξεζηαθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο Καηάιεςεο ηνπ Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ θαη 

ηνπ Οδνζηξψκαηνο. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε ελ ιφγσ πξνζεζκία ε άδεηα ρνξεγείηαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο ΔΛΑ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

3.3.4 Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΛ.Α), ρνξεγεί «ζύκθσλε γλώκε» εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο παξαιαβήο εξσηήκαηνο ηεο, 

ζην πιαίζην εζσηεξηθήο ππεξεζηαθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο Καηάιεςεο ηνπ Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ θαη ηνπ 

Οδνζηξψκαηνο. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε ελ ιφγσ πξνζεζκία ε άδεηα ρνξεγείηαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο ΔΛΑ. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 4: 

4) ηα θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο ρνξεγείηαη εηεζίσο άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, κφλν εθφζνλ απηφο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο ή ηελ πξφζζεηε πξάμε πξνζδηνξηζκνχ εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ, φπσο 

αλαιχεηαη ζηελ παξ. 8.2. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

4) ηα θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο ρνξεγείηαη εηεζίσο άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, κφλν εθφζνλ απηφο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεχεη, φπσο αλαιχεηαη ζηελ παξ. 8.2. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 6: 

6) ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ε άδεηα αθνξά ζε πιαηείεο, ζε εμέδξεο ή ζε ρψξνπο, φπνπ ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαηαιακβάλνπλ αμηφινγε 

έθηαζε ή θαη ζε επαίζζεηα απφ άπνςε αηζζεηηθήο εηθφλαο ζεκεία ηνπ Γήκνπ, ηφζν ν ρψξνο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ, φζν θαη ε 

κνξθή θαη ε έθηαζε ησλ  ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζα πξνθχπηεη κεηά απφ ζπλνιηθή κειέηε ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο, πνπ ζπληάζζεηαη είηε εγθξίλεηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαηφπηλ έγθξηζεο ησλ 

ζρεηηθψλ Αξκφδησλ Οξγάλσλ. Ζ ηειηθή εγθεθξηκέλε Μειέηε ελέρεη ζέζε Δηδηθήο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

6) ε πεξηνρέο ή δψλεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, φπνπ ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαηαιακβάλνπλ αμηφινγε έθηαζε ή θαη ζε 

επαίζζεηα απφ άπνςε αηζζεηηθήο εηθφλαο ζεκεία ηνπ Γήκνπ, ηφζν ν ρψξνο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ, φζν θαη ε κνξθή θαη ε 

έθηαζε ησλ  ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα πξνθχπηεη κεηά απφ ζχληαμε ζπλνιηθήο κειέηεο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 

εθφζνλ ππάξρνπλ ρψξνη πξαζίλνπ ή θαηφπηλ αλάζεζεο ηεο κειέηεο απφ ην Γήκν, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα εγθξίλεηαη απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζα απνζηέιιεηαη γηα έγθξηζε ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο θαη ζε άιια αξκφδηα ζρεηηθά φξγαλα (Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Υαλίσλ, Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο θιπ.) εθφζνλ απαηηείηαη. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 7: 

7) Οη δηάδξνκνη, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη εκπξφο ηεο εηζφδνπ ησλ θαηαζηεκάησλ, πνπ 

εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

7) Οη δηάδξνκνη πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ 

εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαζψο εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 14: 

14) Ζ ζθίαζε ησλ ρψξσλ, εθφζνλ δελ θαιχπηεηαη απφ πθηζηάκελα δέληξα, ζα γίλεηαη κφλν κε νκπξέιεο, πνπ ζα θαιχπηνπλ επηθάλεηα 

ην πνιχ ίζε κε απηή ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Κηλεηά ή ζηαζεξά ζπζηήκαηα 

ζθίαζεο ζηεξηδφκελα ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο Πνιενδνκηθήο 

Ννκνζεζίαο (άξζξν 16 4067/12) θαη θαηφπηλ εμαζθάιηζεο ηεο απαξαίηεηεο άδεηαο απφ ηελ ΤΓΟΜ (Τπεξεζία Γφκεζεο). Γελ 
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επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε  ζπζηεκάησλ ζθ ίαζεο  πνπ θέξνπλ επηγξαθέο ή δηαθεκίζεηο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δελ ζα πξέπεη 

λα βιάπηεηαη ην πθηζηάκελν πξάζηλν. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

14) Ζ ζθίαζε ησλ ρψξσλ, εθφζνλ δελ θαιχπηεηαη απφ πθηζηάκελα δέληξα, ζα γίλεηαη κφλν κε νκπξέιεο, πνπ ζα θαιχπηνπλ επηθάλεηα 

ην πνιχ ίζε κε απηή ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Κηλεηά ή ζηαζεξά ζπζηήκαηα 

ζθίαζεο ζηεξηδφκελα ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο Πνιενδνκηθήο 

Ννκνζεζίαο (άξζξν 16 Ν.4067/12 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) θαη θαηφπηλ εμαζθάιηζεο ηεο απαξαίηεηεο άδεηαο απφ ηελ ΤΓΟΜ 

(Τπεξεζία Γφκεζεο). Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε  ζπζηεκάησλ ζθ ίαζεο  πνπ θέξνπλ επηγξαθέο ή δηαθεκίζεηο. ε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο δελ ζα πξέπεη λα βιάπηεηαη ην πθηζηάκελν πξάζηλν. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 16: 

16) Σν ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ είλαη ηα 3,00κ. θαη εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη αθελφο ειάρηζην 

πιάηνο παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο Κ.Υ. ηα 1,20κ. (εμνπιηζκφο ζε πιήξε αλάπηπμε) επί ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, αθεηέξνπ 

ειάρηζηε φδεπζε πεδψλ 1,50κ. αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ 

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο δελ ππεξβαίλεη ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο ηνπ 

πεδνδξνκίνπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

16) Σν ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ είλαη ηα 3,00κ. θαη εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη αθελφο ειάρηζην 

πιάηνο παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο Κ.Υ. ηα 1,20κ. (εμνπιηζκφο ζε πιήξε αλάπηπμε) επί ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, αθεηέξνπ 

ειάρηζηε φδεπζε πεδψλ 1,50κ. αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ 

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο δελ ππεξβαίλεη ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο ηνπ 

πεδνδξνκίνπ γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Υαλίσλ θαη ην 50% γηα ηηο ππφινηπεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 17: 

17) Σν ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ είλαη ηα 2,20κ. κε ζηαζεξφ πιάηνο παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο 

Κ.Υ. ηα 0,50κ. επί ηεο πξφζνςεο θαη κφλν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζε χςνο έσο 1,50κ, εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ειάρηζηε φδεπζε πεδψλ 

1,50κ. αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. Σα 

εκπνξεχκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

17) Σν ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ είλαη ηα 2,20κ. κε ζηαζεξφ πιάηνο παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο 

Κ.Υ. ηα 0,50κ. επί φιεο ηεο πξφζνςεο θαη κφλν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζε χςνο έσο 1,70κ., εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ειάρηζηε φδεπζε 

πεδψλ 1,50κ. αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Σα εκπνξεχκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 20: 

20) ε πεδνδξφκνπο κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ππνρξεσηηθά 

ειάρηζην πιάηνο θίλεζεο νρεκάησλ 3,00 κέηξσλ ελψ ην ζπλνιηθφ πιάηνο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην 

50% ηνπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο ηνπ πεδνδξφκνπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

20) ε πεδνδξφκνπο κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ππνρξεσηηθά 

ειάρηζην πιάηνο θίλεζεο νρεκάησλ 3,50 κέηξσλ ελψ ην ζπλνιηθφ πιάηνο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην 

50% ηνπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο ηνπ πεδνδξφκνπ. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 22: 

22) Δπηπιένλ, εηδηθά γηα ηηο νδνχο Μνπζνχξσλ, Σζνπδεξψλ, Υξπζάλζνπ Δπηζθφπνπ θαη Υάιεδσλ ζηελ Παιηά Πφιε θαη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπζεί ν πθηζηάκελνο ραξαθηήξαο ηνπο, ε ρξήζε ηεο θαηνηθίαο θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο 

πφιεο, δελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηκεκάησλ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζε θαηαζηήκαηα γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ή 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ πιελ ησλ πθηζηάκελσλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απηά πθίζηαληαη κε ην απηφ αληηθείκελν. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

22) Δπηπιένλ, εηδηθά γηα ηηο νδνχο Μνπζνχξσλ, Σζνπδεξψλ, Υξπζάλζνπ Δπηζθφπνπ θαη Υάιεδσλ ζηελ Παιηά Πφιε θαη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπζεί ν πθηζηάκελνο ραξαθηήξαο ηνπο, ε ρξήζε ηεο θαηνηθίαο θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο 

πφιεο, δελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηκεκάησλ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζε θαηαζηήκαηα γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ή 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ πιελ ησλ πθηζηάκελσλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο κέρξη ηελ 17-2-2017 (εκεξνκελία έγθξηζεο 

απφ ην Γ.. ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ), εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζήκεξα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απηά ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη κε ην απηφ αληηθείκελν.  
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ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 27: 

27) Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ θαη θάζε είδνπο άιιεο θαηαζθεπήο επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ πιελ ηεο νδνχ 

θξχδισθ, φπνπ επηηξέπεηαη κφλν ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ιφγσ ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ελ ιφγσ νδνχ. Δπηπιένλ 

επηηξέπεηαη θαη εμαίξεζε ιφγσ πξνζηαζίαο ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο γηα ηε πεξηνρή ησλ “Μαραηξάδηθσλ” ε 

αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ζε πξνζήθεο επί ηεο πξφζνςεο ησλ θηηξίσλ θαη κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή ρξήζε.  

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

27) Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ θαη θάζε είδνπο άιιεο θαηαζθεπήο επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ πιελ ηεο νδνχ 

θξχδισθ, φπνπ επηηξέπεηαη κφλν ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ιφγσ ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ελ ιφγσ νδνχ.  

Δπηηξέπεηαη επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο παιηάο πφιεο, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηεο, θαη κφλν ζηνπο δξφκνπο 

ή πεδφδξνκνπο φπνπ κε βάζε ην ζπλεκκέλν ράξηε επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε εκπνξεπκάησλ, ε αλάξηεζε μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ 

πξνζεθψλ κε εκπνξεχκαηα. Οη πξνζήθεο ζα έρνπλ κέγηζηεο δηαζηάζεηο 1,20 εθ. χςνο Υ 0,80 εθ. πιάηνο Υ 0,20 εθ. βάζνο, ελψ ην 

ζπλνιηθφ πιάηνο φισλ ησλ αλαξηεκέλσλ πξνζεθψλ ζα θαηαιακβάλεη κέρξη ην 25% ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάξηεζε ησλ πξνζεθψλ είλαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 36β: 

β. Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13α ηεο Απνθ-Τ1γ)ΓΠ)96967)12, 

πιελ νπσξνπσιείσλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

β. Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13.1 ηεο απφθαζεο Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829 

(ΦΔΚ2161 Β’/23-6-2017), πιελ νπσξνπσιείσλ. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 47: 

47) Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο, ε Αζηπλνκηθή Αξρή γλσκαηεχεη, αλ πθίζηαληαη ιφγνη αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή 

ηξνρνθφξσλ, πνπ επηβάιινπλ ηε κε ρνξήγεζε ηεο αηηνπκέλεο αδείαο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ, πνπ 

ηίζεηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα Αζηπλνκηθή Αξρή, ε άδεηα ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηε γλσκάηεπζή ηεο (άξζξν 13 παξ. 6 ηνπ Β.Γ. 24-

9/20.10.1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 16 παξ. 4 ηνπ Ν.3254/04).  

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

47) Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο, ε Αζηπλνκηθή Αξρή γλσκαηεχεη, αλ πθίζηαληαη ιφγνη αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή 

ηξνρνθφξσλ, πνπ επηβάιινπλ ηε κε ρνξήγεζε ηεο αηηνπκέλεο αδείαο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία πέληε εκεξψλ, πνπ ηίζεηαη 

φηαλ πξφθεηηαη γηα Αζηπλνκηθή Αξρή, ε άδεηα ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηε γλσκάηεπζή ηεο (άξζξν 13 παξ. 6 ηνπ Β.Γ. 24-9/20.10.1958, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 30 παξ. 4 ηνπ Ν.4442/16). 

 

ην άξζξν 4 πξνζηίζεληαη νη δχν παξαθάησ παξάγξαθνη πνπ αθαηξνχληαη απφ ην άξζξν 7 (7.7, 7.8) 

49) ηα παξαρσξνχκελα ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή εκπνξεπκάησλ δελ επηηξέπεηαη ε 

θάιπςε κε νπνηνδήπνηε πιηθφ ή ε αιινίσζε ησλ δαπεδνζηξψζεσλ, ν απνθιεηζκφο ή ε ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ 

δηθηχσλ ππνδνκήο θαη ε θάιπςε ησλ ιάθθσλ ησλ δέλδξσλ. 

50) Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαρσξηζηηθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ  παξαρσξνχκελσλ ηκεκάησλ ζε πεδνδξφκηα, πεδφδξνκνπο θαη 

πιαηείεο γηα ηελ νξηνζέηεζή - δηαρσξηζκφ ηνπο  απφ ηα φκνξα ή ζε ζρέζε κε ηνλ ειεχζεξν θνηλφρξεζην ρψξν, φπσο γιάζηξεο, 

δαξληηληέξεο, θξάθηεο, παινπεηάζκαηα θαη γεληθά νπνηαδήπνηε κφληκε ή θηλεηή θαηαζθεπή γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 

ην άξζξν 4 πξνζηίζεηαη ε επφκελε παξάγξαθνο 51: 

51) Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε γιαζηξψλ ζηελ πξφζνςε ησλ θαηαζηεκάησλ αηειψο, θαηφπηλ φκσο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Δπηηξνπήο 

Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ θαη έθδνζε άδεηαο παξαρψξεζεο ρψξνπ απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία κε 

ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: Οη γιάζηξεο λα ηνπνζεηνχληαη ζε επαθή κε ηελ πξφζνςε ησλ θαηαζηεκάησλ, ην πιάηνο πνπ ζα 

θαηαιακβάλνπλ λα είλαη ην κέγηζην 0,50κ., λα κελ νξηνζεηνχλ ηνλ ηπρφλ παξαρσξνχκελν ζην θαηάζηεκα ρψξν θαη λα πιεξνχληαη νη 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θίλεζεο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φπσο λα παξακέλεη ζην πεδνδξφκην ή πεδφδξνκν ειάρηζηε φδεπζε 

πεδψλ 1,50κ. αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, 

λα παξακέλεη ζηνλ πεδφδξνκν φπνπ δηέξρνληαη νρήκαηα ειάρηζην πιάηνο φδεπζεο 3,50 κ. θιπ. Δθφζνλ δελ ηεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο απηέο, ε άδεηα παξαρψξεζεο ζα αλαθαιείηαη απφ ην Γήκν θαη ζα επηβάιινληαη νη λφκηκεο θπξψζεηο. 

 

ην άξζξν 5 ε παξάγξαθνο 5.1.4:  

5.1.4 ε θακία πεξίπησζε ην πιάηνο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 40% ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
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5.1.4 ε θακία πεξίπησζε ην πιάηνο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 40% ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα 

ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Υαλίσλ θαη ην 50% γηα ηηο ππφινηπεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο. 

 

ην άξζξν 5 ε παξάγξαθνο 5.2.2: 

5.2.2 Σν ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ ηκήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ θαη είθνζη εθαηνζηψλ  

(1,20κ.). Δηδηθά εληφο ησλ νξίσλ ηεο Παιηάο Πφιεο γηα ηνπο πεδφδξνκνπο Γσξνζένπ Δπηζθφπνπ, Αγ. Γέθα, Δηζνδίσλ θαη 

Εακπειίνπ, νη νπνίνη δελ έρνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο νρήκαηνο θαη ζηνπο νπνίνπο έρεη επηιεγεί λα παξαρσξείηαη ρψξνο γηα 

ηξαπεδνθαζίζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε γξαθηθφηεηα θαη ν ραξαθηήξαο ηνπο ην ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ 

ηκήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ (1,00κ.), εθφζνλ ηεξνχληαη φιεο νη άιιεο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, φπσο εκθαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

5.2.2 Σν ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ ηκήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ θαη είθνζη εθαηνζηψλ 

(1,20κ.). Δηδηθά εληφο ησλ νξίσλ ηεο Παιηάο Πφιεο γηα ηα πεδνδξφκηα θαη ηνπο πεδφδξνκνπο ζηνπο νπνίνπο έρεη επηιεγεί λα 

παξαρσξείηαη ρψξνο γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα κε βάζε ην ζπλεκκέλν ράξηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε γξαθηθφηεηα θαη ν 

ραξαθηήξαο ηνπο ην ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ ηκήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ (1,00κ.), 

εθφζνλ ηεξνχληαη φιεο νη άιιεο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, φπσο εκθαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο. 

 

ην άξζξν 5 ε παξάγξαθνο 5.3.1: 

5.3.1 Ζ παξαρσξνχκελε γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζπλαθή ζηνηρεία επηθάλεηα, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%) ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδφδξνκνπ θαη π ξ έ π ε η  λα αθήλεη ειεχζεξε, θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ ηελ δψλε ησλ ηξηψλ 

ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ (3,00κ.), ε νπνία απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ πεδφδξνκνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θαη ηελ 

εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο (ππξνζβεζηηθά, αζζελνθφξα, νρήκαηα κεηαθνξάο αηφκσλ κε αλαπεξία θιπ.), ηελ 

ηξνθνδνζία θαη ηελ πξφζβαζε ζε λφκηκνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο παξφδησλ θηηξίσλ θιπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

5.3.1 Ζ παξαρσξνχκελε γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζπλαθή ζηνηρεία επηθάλεηα, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%) ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδφδξνκνπ θαη π ξ έ π ε η  λα αθήλεη ειεχζεξε, θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ ηελ δψλε ησλ ηξηψλ 

ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ θαη πελήληα εθαηνζηψλ (3,50κ.), ε νπνία απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ πεδφδξνκνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ δηέιεπζε 

πεδψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο (ππξνζβεζηηθά, αζζελνθφξα, νρήκαηα κεηαθνξάο αηφκσλ κε 

αλαπεξία θιπ.), ηελ ηξνθνδνζία θαη ηελ πξφζβαζε ζε λφκηκνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο παξφδησλ θηηξίσλ θιπ. 

 

ην άξζξν 5 ε παξάγξαθνο 5.4.1: 

5.4.1 ηηο πιαηείεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηηο ζέζεηο θαη ηελ έθηαζε πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 

δηακφξθσζεο ε νπνία έρεη εθπνλεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα εηδηθά θξηηήξηα ηεο εθάζηνηε πιαηείαο (ηνπηθά, ηνπξηζηηθά, θπθινθνξηαθά, 

πξαζίλνπ) ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία (Ν. 1080/80, άξζξν 3, παξ. 4, 5). ε πεξίπησζε πνπ ζηε ζρεηηθή κειέηε δελ έρεη 

πξνβιεθζεί ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή δελ έρεη εγθξηζεί κειέηε, εθαξκφδεηαη ε παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε. Αλαιπηηθά, ζηα 

θαηαζηήκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζε απηέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλε κειέηε, παξαρσξείηαη ε ρξήζε πνζνζηνχ 70% 

ηνπ ρψξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε πξνβνιή ηνπ επί ηεο πιαηείαο, ην δε ππφινηπν 30% παξαρσξείηαη ζηνπο ίδηνπο εθκεηαιιεπηέο εθφζνλ κεηά 

απφ εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο αξκφδηαο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή ηνπ θξίλεη φηη δελ παξαθσιχεηαη νπζησδψο ε ειεχζεξε θίλεζε πεδψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

παξαρσξνχκελνο ρψξνο βξίζθεηαη ζηελ πξνβνιή ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηελ πιαηεία, ην κήθνο ηνπ είλαη απηφ πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ 

θάζεησλ πξνβνιψλ ησλ δχν άθξσλ ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

5.4.1 ηηο πιαηείεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηηο ζέζεηο θαη ηελ έθηαζε πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 

δηακφξθσζεο ε νπνία έρεη εθπνλεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα εηδηθά θξηηήξηα ηεο εθάζηνηε πιαηείαο (ηνπηθά, ηνπξηζηηθά, θπθινθνξηαθά, 

πξαζίλνπ) ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία (Ν. 1080/80, άξζξν 3, παξ. 4, 5). ε πεξίπησζε πνπ ζηε ζρεηηθή κειέηε δελ έρεη 

πξνβιεθζεί ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή δελ έρεη εγθξηζεί κειέηε, εθαξκφδεηαη ε παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε. Αλαιπηηθά, ζηα 

θαηαζηήκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζε απηέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλε κειέηε, παξαρσξείηαη ε ρξήζε πνζνζηνχ 70% 

ηνπ ρψξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε πξνβνιή ηνπ επί ηεο πιαηείαο, ην δε ππφινηπν 30% παξαρσξείηαη ζηνπο ίδηνπο εθκεηαιιεπηέο απφ ηνλ 

Γήκαξρν Υαλίσλ κε απφθαζή ηνπ εθφζνλ θξίλεη φηη δελ παξαθσιχεηαη νπζησδψο ε ειεχζεξε θίλεζε πεδψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

παξαρσξνχκελνο ρψξνο βξίζθεηαη ζηελ πξνβνιή ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηελ πιαηεία, ην κήθνο ηνπ είλαη απηφ πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ 

θάζεησλ πξνβνιψλ ησλ δχν άθξσλ ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 
ην άξζξν 5 ε παξάγξαθνο 5.4.2: 

5.4.2 Ζ παξαρσξνχκελε γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζπλαθή ζηνηρεία επηθάλεηα πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ 

(30%) ηεο επηθάλεηαο ε νπνία είλαη δηακνξθσκέλε γηα θίλεζε θαη ζηάζε πεδψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πεδνδξνκίσλ ζε ζπλέρεηα πιαηείαο. Ζ παξαρψξεζε ζα γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ 

ηφζν πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο φζν θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ δηθηχνπ ησλ πεδνδξνκίσλ. 
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ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

5.4.2 Ζ παξαρσξνχκελε γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζπλαθή ζηνηρεία επηθάλεηα πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ 

(30%) ηεο επηθάλεηαο ε νπνία είλαη δηακνξθσκέλε γηα θίλεζε θαη ζηάζε πεδψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεδνδξνκίσλ ζε 

ζπλέρεηα πιαηείαο. Ζ παξαρψξεζε ζα γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ ηφζν 

πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο φζν θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ δηθηχνπ ησλ πεδνδξνκίσλ. 

 

ην άξζξν 7 ε παξάγξαθνο 7.1.2: 

7.1.2 Ζ άδεηα γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ έγθξηζε ηνπνζέηεζεο θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ, 

δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

7.1.2 Ζ άδεηα παξαρψξεζεο γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ έγθξηζε ηνπνζέηεζεο θαη ινηπψλ 

ιεηηνπξγηθψλ, δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

ην άξζξν 7 ε παξάγξαθνο 7.1.4: 

7.1.4 Ζ άδεηα ηνπνζέηεζεο δηαθνζκεηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλαθψλ κε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, ρνξεγείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Τ πεξεζία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ (Οηθνλνκηθή Τπεξεζία), πάληα κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πξάζηλν εθφζνλ ππάξρνπλ ρψξνη πξαζίλνπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

7.1.4 Ζ άδεηα ηνπνζέηεζεο δηαθνζκεηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλαθψλ κε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, ρνξεγείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Τ πεξεζία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ (Οηθνλνκηθή Τπεξεζία) αηειψο, πάληα κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ εθφζνλ ππάξρνπλ ρψξνη πξαζίλνπ. 

 

ην άξζξν 7 ε παξάγξαθνο 7.1.5: 

7.1.5 ε πεξηνρέο ή δψλεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο - κηζζσηέο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ- ηα 

ιεηηνπξγηθά θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα αληηκεησπίδνληαη εληαία σο πξνο ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία 

ηνπο, ην κέγεζφο ηνπο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηελ αξκνληθή έληαμή ηνπο ζην ρψξν, θαηφπηλ ζχληαμεο ζπλνιηθήο κειέηεο ε 

νπνία είηε ζπληάζζεηαη είηε εγθξίλεηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ  ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ εθφζνλ ππάξρνπλ ρψξνη πξαζίλνπ θαη  κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκνδίσλ ζρεηηθψλ 

Οξγάλσλ εθφζνλ απαηηείηαη. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

7.1.5 ε πεξηνρέο ή δψλεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο - κηζζσηέο θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ- ηα ιεηηνπξγηθά θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνληαη εληαία σο πξνο ηα 

κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπο, ην κέγεζφο ηνπο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηελ αξκνληθή έληαμή ηνπο ζην ρψξν, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 20 ηνπ Ν.4067/2012, θαηφπηλ ζχληαμεο ζπλνιηθήο κειέηεο απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη 

ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ εθφζνλ ππάξρνπλ ρψξνη πξαζίλνπ ή θαηφπηλ αλάζεζεο ηεο κειέηεο απφ ην Γήκν, ε 

νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζα απνζηέιιεηαη γηα έγθξηζε ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο θαη 

ζε άιια αξκφδηα ζρεηηθά φξγαλα (Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ, Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο θιπ.) εθφζνλ απαηηείηαη. 

 

ην άξζξν 7 ε παξάγξαθνο 7.4: 

Ζ ηνπνζέηεζε θηλεηψλ ή ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ ειηνπξνζηαζίαο επί ησλ φςεσλ ησλ θηηξίσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο  

ηζρχνπζαο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο (άξζξν 16 λ.4067/2012) θαη θαηφπηλ ηεο έθδνζεο ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία 

Γφκεζεο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Ζ ηνπνζέηεζε θηλεηψλ ή ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ ζθίαζεο-ειηνπξνζηαζίαο επί ησλ φςεσλ ησλ θηηξίσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηεο  ηζρχνπζαο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο (άξζξν 16 Ν.4067/2012 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) θαη θαηφπηλ ηεο έθδνζεο ησλ 

απαξαίηεησλ αδεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο. 

 

ην άξζξν 7 νη παξάγξαθνη 7.7 θαη 7.8 αθαηξνχληαη θαη πξνζηίζεληαη ζην άξζξν 4 (παξ. 49, 50). 

 

ην άξζξν 8 ε παξάγξαθνο 8.1.2: 

8.1.2 Σν ηέινο πνπ ζα αληηζηνηρεί θαηά πεξίπησζε δχλαηαη λα θαηαβιεζεί ζε 3 ηζφπνζεο δφζεηο, ήηνη: 

 Α’ Γφζε: κε ηελ έθδνζε απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 Β’ Γφζε: 31/5. 
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 Γ’  Γφζε: 30/6.  

ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ ζπλφινπ ησλ δφζεσλ, ηελ 1/7 απηνδίθαηα αίξεηαη ε ηζρχο ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ 

ρψξνπ. 

Δηδηθά γηα ην έηνο 2017 νη δφζεηο θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

 Α’ Γφζε: κε ηελ έθδνζε απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 Β’ Γφζε: 31/7/2017. 

 Γ’  Γφζε: 31/8/2017.  

ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ ζπλφινπ ησλ δφζεσλ, ηελ 1/9/2017 απηνδίθαηα αίξεηαη ε ηζρχο ηεο άδεηαο ρξήζεο 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

8.1.2 Σν ηέινο πνπ ζα αληηζηνηρεί θαηά πεξίπησζε δχλαηαη λα θαηαβιεζεί ζε 3 ηζφπνζεο δφζεηο, ήηνη: 

 Α’ Γφζε: κε ηελ έθδνζε απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 Β’ Γφζε: 31/5. 

 Γ’  Γφζε: 30/6.  

ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ή κε θαηαβνιήο έζησ θαη κίαο εθ ησλ δφζεσλ, απηνδίθαηα θαη ρσξίο λα απαηηείηαη 

άιιε δηαηχπσζε αλαθαιείηαη ε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη ππάξρεη απζαίξεηε ρξήζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ απφ 24-9/20-10-58 Β.Γ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ παξ. 1  ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν.4257/2014. 

 

ην άξζξν 8 ε παξάγξαθνο 8.1.4 θαηαξγείηαη: 

8.1.4 Ζ ε η ή ζ η α  αλαλέσζε ηεο άδεηαο γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη εθ λένπ γλψκε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο Ο ξ η ν ζ έ η ε ζ ε ο  Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη δελ έρνπλ κεηαβιεζεί ηα 

γεσκεηξηθά θαη κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ. ή ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη λα κελ ππάξρεη βεβαησκέλε 

παξάβαζε ζε ηζρχ.  

 

ην άξζξν 8 ε παξάγξαθνο 8.2: 

8.2.1 Γηαδηθαζία 

Ο ελδηαθεξφκελνο θαηαξρήλ αηηείηαη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο γηα ηνλ δπλεηηθά παξαρσξνχκελν ρψξν γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ. Ο Γήκνο Υαλίσλ ζα ρνξεγεί βεβαίσζε γηα ηνλ ρψξν πνπ δχλαηαη λα παξαρσξεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα, 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε θαη ηνλ ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο πνπ ηελ ζπλνδεχεη. Σκήκα ή θαη ην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ 

απηνχ κπνξεί λα παξαρσξεζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν εθφζνλ ν ρψξνο απηφο δελ ππεξβαίλεη ηνλ εγθεθξηκέλν ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο αξηζκφ θαζηζκάησλ επί ηνλ ζπληειεζηή 1,2.  

Με βάζε ηε βεβαίσζε απηή ν ελδηαθεξφκελνο ζα αηηείηαη ζην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ είηε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

πθηζηάκελεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή ηελ πξφζζεηε πξάμε πξνζδηνξηζκνχ εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ ζχκθσλα κε 

ην λέν παξαρσξνχκελν ρψξν, είηε ηελ έθδνζε λέαο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα λεντδξπφκελν θαηάζηεκα.  

8.2.2 Τπνβαιιφκελα  Γηθαηνινγεηηθά  

8.2.2.1 Γηα έθδνζε βεβαίσζεο γηα ηνλ δπλεηηθά παξαρσξνύκελν ρώξν ζε θαηάζηεκα Υ.Δ ππνβάιινληαη: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο βεβαίσζεο γηα ηνλ δπλεηηθά παξαρσξνύκελν ρώξν ζην θαηάζηεκα Υ.Δ.  

ii. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα 

ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο 

ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87.  

 Ο αηηνύκελνο θνηλόρξεζηνο ρώξνο ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλνο κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο 

θαλνληζηηθήο απόθαζεο θαη ηνπ ράξηε θνηλνρξήζησλ  ρώξσλ πξνο παξαρώξεζε ηεο Παιηάο Πόιεο πνπ ηελ ζπλνδεύεη.  

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ε Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.)  εμεηάδεη 

ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ζην Σκήκα 

Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. 

8.2.2.2 Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ανάπηςξη ηπαπεζοκαθιζμάηων, ν ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη  ζην 

Τκήκα Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 
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i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα Υ.Δ.  

ii. Φσηναληίγξαθν άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ζε ηζρύ κε ην ζεσξεκέλν από ηε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Υγείαο 

ζρεηηθό ζρεδηάγξακκα ή ηελ πξόζζεηε πξάμε πξνζδηνξηζκνύ εμππεξεηνύκελσλ αηόκσλ ζε ηζρύ, όπνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν 

δπλεηηθά παξαρσξνύκελνο από ην Γήκν ρώξνο. 

iii. Δλεκέξσζε από ην Τακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιώλ ζην Γήκν (Γεκνηηθή  Δλεκεξόηεηα). 

iv. Σύκθσλε γλώκε Δθνξείαο Αξραηνηήησλ (γηα θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο εληόο αξραηνινγηθνύ ρώξνπ θαη επί ινηπώλ αμηόινγσλ 

Οηθηζηηθώλ Σπλόισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ). 

v. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο Υ.Δ. 

vi. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα 

ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο 

ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

 Πξόηαζε θαζνξηζκνύ (νξηνζέηεζεο) αηηνύκελνπ ρώξνπ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ (δηαζηάζεηο ρώξνπ κε εκβαδόλ 

πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα εγθεθξηκέλα από ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Υγείαο θαζίζκαηα 

πνιιαπιαζηαδόκελα κε ην ζπληειεζηή 1,2 αλά θάζηζκα). 

 Αλαιπηηθό ππνινγηζκό ζε κέηξα (νιηθό εκβαδόλ = κήθνο Φ πιάηνο) ηνπ αλσηέξσ ρώξνπ. 

vii. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

viii. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο  κε ην εμήο πεξηερόκελν: «Παξέρσ ζην Γήκν Φαλίσλ αλέθθιεηε εληνιή θαη 

εμνπζηνδόηεζε, όπσο ν Γήκνο Φαλίσλ δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηώλεηαη απζαίξεηε 

θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα, λα ηα θαζαηξεί θαη λα ηα απνκαθξύλεη κε 

ζπλεξγεία επζύλεο ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ». Η πξνθύπηνπζα δαπάλε επηβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. 

Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηειηθά παξαρσξνχκελνο ρψξνο κε ηελ άδεηα ρξήζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ δπλεηηθά παξαρσξνχκελν ρψξν, ην 

Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο ζα πξέπεη απηνδίθαηα λα ελεκεξψλνπλ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο Τ.Δ. ψζηε απηή λα αλαγξάθεη ηνλ ηειηθά παξαρσξνχκελν ρψξν γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (ΚΤΑ 16228/17-5-2017 πεξί απινχζηεπζεο θαη πξνηππνπνίεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ  δηαδηθαζηψλ 

γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο, άξζξν 30 Ν.4442/2016, απφθαζε 567/3-5-2017 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

8.2.1 Γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα νπνία έρεη δνζεί άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε. 

Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά 

Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ανάπηςξη ηπαπεζοκαθιζμάηων, ν ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη  ζην Τκήκα 

Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

ii. Γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαρσξνύκελν από ην Γήκν 

θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξν θαη ηε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζ’ απηόλ, θαζώο θαη ην αληίζηνηρν 

ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηε γλσζηνπνίεζε όπνπ επίζεο ζα απνηππώλεηαη επαθξηβώο ν παξαρσξνύκελνο 

από ην Γήκν θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξνο. 

iii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο Υ.Δ. 

iv. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θάπνην από ηα ζηνηρεία πνπ  πεξηιακβάλεη ην ζρεδηάγξακκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα 

ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο 

ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 
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 Τνλ παξαρσξνύκελν από ην Γήκν θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξν κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ. 

v. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο 

Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) ηνλ ζρεηηθφ θάθειν. Ζ επηηξνπή εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη 

ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζην Σκήκα Δζφδσλ θαη θαηά πεξίπησζε (γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εληφο 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη επί ινηπψλ αμηφινγσλ Οηθηζηηθψλ πλφισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ) ζηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ 

ή/θαη ζηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο ηα νπνία απνζηέιινπλ εληφο 10 εκεξψλ ηελ 

έγθξηζή ηνπο ή ηελ κε έγθξηζή ηνπο ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή, ζεσξείηαη φηη ηζρχεη ε 

πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηεο Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο 

γηα ην θαηάζηεκα Τ.Δ. εθφζνλ απηή έρεη δνζεί ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, δειαδή απφ ηελ 3-5-2017 (εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο 

87/2017 απφθαζεο Γ.. απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο) θαη κεηά.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξφηαζε παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ θαζηζκάησλ-αηφκσλ ζηνλ 

εμσηεξηθφ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ αλαγξάθεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο επί ηνλ 

ζπληειεζηή 1,2 η.κ./θάζηζκα-άηνκν. Με βάζε δε ηελ πξφηαζε παξαρψξεζεο θ.ρ. ζα ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε 

γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο θαη ην ζρεδηάγξακκα θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεχεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή πεξηιακβάλεη  

δηαθνξεηηθφ εκβαδφλ παξαρσξνχκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ απφ ην εκβαδφλ ηεο πξφηαζεο παξαρψξεζεο θ.ρ. 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε (γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, απφδεημε ηακεηαθήο 

κεραλήο, ζρεδηάγξακκα κεραληθνχ, δεκνηηθή ελεκεξφηεηα, ππεχζπλε δήισζε, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο 

Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο φηαλ απηή απαηηείηαη) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 

16.2 ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο, εθδίδεηαη απφ ην Γήκαξρν ε αληίζηνηρε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ.  

Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηελ Τπεξεζία  

Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

8.2.2 Γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα νπνία δελ έρεη δνζεί άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

λεντδξπφκελσλ θαηαζηεκάησλ 

Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά 

Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ανάπηςξη ηπαπεζοκαθιζμάηων, ν ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη  ζην Τκήκα 

Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

ii. Φσηναληίγξαθν άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ζε ηζρύ κε ην ζεσξεκέλν από ηε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Υγείαο 

αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεύεη θαη ηελ ηπρόλ πξόζζεηε πξάμε πξνζδηνξηζκνύ 

εμππεξεηνύκελσλ αηόκσλ ζε ηζρύ κε ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα πνπ ηε ζπλνδεύεη, ή ηελ γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεύεη. 

iii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο Υ.Δ. 

iv. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα 

ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο 

ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

 Τνλ αηηνύκελν παξαρσξνύκελν θνηλόρξεζην ρώξν κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζύκθσλνο κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο θαλνληζηηθήο απόθαζεο θαη ηνλ ράξηε ησλ δπλεηηθά 

παξαρσξνύκελσλ ρώξσλ ηεο Παιηάο Πόιεο πνπ ηελ ζπλνδεύεη. 

v. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

vi. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο  κε ην εμήο πεξηερόκελν: «Παξέρσ ζην Γήκν Φαλίσλ αλέθθιεηε εληνιή θαη 

εμνπζηνδόηεζε, όπσο ν Γήκνο Φαλίσλ δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηώλεηαη 

απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα, λα ηα θαζαηξεί θαη λα ηα 

απνκαθξύλεη κε ζπλεξγεία επζύλεο ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ». Η πξνθύπηνπζα δαπάλε επηβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο 

επηρείξεζεο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο 

Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) ηνλ ζρεηηθφ θάθειν. Ζ επηηξνπή εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη  

ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ζην Σκήκα Δζφδσλ θαη θαηά πεξίπησζε (γηα 
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θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εληφο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη επί ινηπψλ αμηφινγσλ Οηθηζηηθψλ πλφισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ) ζηελ 

Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ζηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο Υαλίσλ ή/θαη ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο ηα νπνία 

απνζηέιινπλ ηελ έγθξηζή ηνπο ή ηελ κε έγθξηζή ηνπο ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο.  

Με βάζε ηελ Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ., ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξνβαίλεη ζηε γλσζηνπνίεζε, ή ζηελ ηξνπνπνίεζε γλσζηνπνίεζεο, 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνλ πξνο παξαρψξεζε απηφλ ρψξν θαη ηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζ’ απηφλ, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο φπνπ επίζεο ζα απνηππψλεηαη 

επαθξηβψο ν πξνο παξαρψξεζε απφ ην Γήκν ρψξνο, ηα νπνία ζα θαηαζέηεη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξφηαζε παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ θαζηζκάησλ-αηφκσλ ζηνλ 

εμσηεξηθφ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ αλαγξάθεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο επί ηνλ 

ζπληειεζηή 1,2 η.κ./θάζηζκα-άηνκν. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξφηαζε παξαρψξεζεο θ.ρ. ππεξβαίλεη ην εκβαδφλ απηφ, ηφηε απηή ζα 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα απφ ηελ Δ.Ο.Π.Κ.Υ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ θαη αληίζηνηρα ζα ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν ε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο θαη ην ζρεδηάγξακκα θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεχεη. 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε (γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, απφδεημε ηακεηαθήο 

κεραλήο, ζρεδηάγξακκα κεραληθνχ, δεκνηηθή ελεκεξφηεηα, ππεχζπλε δήισζε, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο 

Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο φηαλ απηή απαηηείηαη) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 

16.2 ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο, εθδίδεηαη απφ ην Γήκαξρν ε αληίζηνηρε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ.  

Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηελ Τπεξεζία  

Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

 
ην άξζξν 8 ε παξάγξαθνο 8.3.1: 

8.3.1 Γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθνζκεηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλαθψλ κε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, πξναπαηηείηαη ε έθδνζε, 

απφ ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, 

Άδεηαο Σνπνζέηεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, ε νπνία έπεηαη ηεο Άδεηαο Υξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε  

ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

8.3.1 Γηα ηελ ηνπνζέηεζε εληφο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, δηαθνζκεηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ζπλαθψλ κε ηα 

ηξαπεδνθαζίζκαηα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο παξ. 7.3-7.6, πξναπαηηείηαη ε έθδνζε απφ ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, άδεηαο ηνπνζέηεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, αηειψο, ε νπνία 

έπεηαη ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε  ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

 

ην άξζξν 8 ζηελ παξάγξαθν 8.3.2 ηα δηθαηνινγεηηθά ii. θαη iv: 

ii. Αληίγξαθν ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ζην νπνίν ζα 

ζεκεηώλνληαη ππνρξεσηηθά: 

 νη πξνβνιέο  ησλ ζθηαδίσλ θαη ησλ ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ/δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ, γηα ηα νπνία αηηείηαη άδεηα ηνπνζέηεζεο, 

 ηα πεξηγξάκκαηα ηνπιάρηζηνλ ησλ όκνξσλ παξαρσξεκέλσλ ρώξσλ ησλ άιισλ θαηαζηεκάησλ, 

 ηα ζεκεία ιήςεο ησλ θσηνγξαθηώλ ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρώξνπ. 

iv. Φσηνγξαθίεο ή/θαη ζρέδηα (θάηνςε, όςε, ηνκή), ζε θιίκαθα 1:20, ησλ ζθηαδίσλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ, ζηα νπνία ζα θαίλνληαη νη 

δηαζηάζεηο, ηα πιηθά, ε ρξσκαηηθή πξόηαζε θαη ν ηξόπνο ζηήξημεο. 

ηξνπνπνηνχληαη σο εμήο: 

ii. Αληίγξαθν ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ζην νπνίν ζα 

ζεκεηώλνληαη ππνρξεσηηθά: 

 νη πξνβνιέο ησλ θηλεηώλ ζηνηρείσλ ειηνπξνζηαζίαο (νκπξειώλ) θαη ησλ ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ/δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ, γηα ηα 

νπνία αηηείηαη άδεηα ηνπνζέηεζεο, 

 ηα πεξηγξάκκαηα ηνπιάρηζηνλ ησλ όκνξσλ παξαρσξεκέλσλ ρώξσλ ησλ άιισλ θαηαζηεκάησλ, 

 ηα ζεκεία ιήςεο ησλ θσηνγξαθηώλ ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρώξνπ. 

iv. Φσηνγξαθίεο ή/θαη ζρέδηα (θάηνςε, όςε, ηνκή), ζε θιίκαθα 1:20, ησλ θηλεηώλ ζηνηρείσλ ειηνπξνζηαζίαο (νκπξειώλ) θαη ινηπώλ 

ζηνηρείσλ, ζηα νπνία ζα θαίλνληαη νη δηαζηάζεηο, ηα πιηθά, ε ρξσκαηηθή πξόηαζε θαη ν ηξόπνο ζηήξημεο. 

 

 
ην άξζξν 8 ζηελ παξάγξαθν 8.3.2 θαη ζηελ παξάγξαθν 8.4.1 αθαηξείηαη ην δηθαηνινγεηηθφ viii θαη iv αληίζηνηρα: 

Αληίγξαθν ηνπ δηπιφηππνπ είζπξαμεο ηνπ ηέινπο, πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ιεηηνπξγηθψλ – δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. 
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ην άξζξν 8 ε παξάγξαθνο 8.4.2: 

8.4.2 Ζ άδεηα αλαλεψλεηαη κε ηε βαζηθή πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρεη θακία  κεηαβνιή σο πξνο ηα ζηνηρεία, πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ 

αξρηθή άδεηα (εγθεθξηκέλε επηθάλεηα γηα ρξήζε  ηξαπεδνθαζηζκάησλ, αξηζκφο δηαθνζκεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ θιπ.) 

βάζεη ππεχζπλεο δήισζεο πνπ ζπκπιεξψλεη ν ελδηαθεξφκελνο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη παξάβαζε. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

8.4.2 Ζ άδεηα αλαλεψλεηαη κε ηε βαζηθή πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρεη θακία κεηαβνιή σο πξνο ηα ζηνηρεία, πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ 

αξρηθή άδεηα (εγθεθξηκέλε επηθάλεηα γηα ρξήζε  ηξαπεδνθαζηζκάησλ, αξηζκφο δηαθνζκεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ θιπ.) 

βάζεη ππεχζπλεο δήισζεο πνπ ζπκπιεξψλεη ν ελδηαθεξφκελνο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε θαηαγεγξακκέλε 

παξάβαζε (θηλεηέο ή ζηαζεξέο θαηαζθεπέο θιπ.). 

 

ην άξζξν 9 ε παξάγξαθνο 9.1: 

9.1    Όξνη θαη δηαδηθαζία παξαρψξεζεο ρψξνπ 

Οη αηηήζεηο παξαρψξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζα θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ απφ ηελ 1
 
Ννεκβξίνπ κέρξη ηελ 31

 
Γεθεκβξίνπ γηα ην επφκελν έηνο. Ζ άδεηα ρξήζεο 

είλαη εηήζηα θαη ιήγεη ηελ 31
 
Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν έθδνζήο ηεο. Δηδηθά γηα ην έηνο 2017 νη αηηήζεηο 

παξαρψξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ 30
 
Απξηιίνπ 2017. 

9.1.1 Γηα ηελ θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε εκπνξεχκαηα o ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, πξνζθνκίδνληαο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα. 

ii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο. 

iii. Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, ι ηαλ ηθήο δ ηάζεζεο ηξνθίκσλ θα η  πνηώλ  (κόλν  νπσξνπσιεία, 

νπσξνιαραλνπσιεία) θαη κηθηά θαηαζηήκαηα (πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο). 

iv. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ, πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηνύο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία. 

v. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Αποηύπωζη, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα 

ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο 

ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

Ο αηηνύκελνο θνηλόρξεζηνο ρώξνο ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλνο κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο 

θαλνληζηηθήο απόθαζεο θαη ηνπ ράξηε θνηλνρξήζησλ  ρώξσλ πξνο παξαρώξεζε ηεο Παιηάο Πόιεο πνπ ηελ ζπλνδεύεη. 

 Ππόηαζη σωποθέηηζηρ εκπνξεπκάησλ ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν.  

 Αναλςηικό ςπολογιζμό ζε κέηξα (νιηθό εκβαδόλ = κήθνο Φ πιάηνο) ηνπ αλσηέξσ ρώξνπ. 

Αθνχ θαηαβιεζεί άπαμ ην ηέινο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν, ην Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα ρνξεγεί ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, ηελ νπνία ζα απνζηέιιεη πξνο ελεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο, 

φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

9.1.2 Παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, κφλν ζηελ πξφζνςή ηνπο, ζε 

πιάηνο πελήληα εθαηνζηψλ (0,50κ.) θαη κφλν εθφζνλ ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη πάλσ απφ δχν κέηξα θαη είθνζη εθαηνζηά 

(2,20κ.). Ζ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1,50κ. ζε χςνο. 

9.1.3 Ζ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα εκπνξεχκαηα δελ απνηειεί ιφγν γηα ηελ αιιαγή ηεο 

δηακφξθσζήο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

9.1.4 Ζ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκήκαηνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα εθζέκαηα- εκπνξεχκαηα, δελ πξέπεη λα δπζρεξαίλεη ηελ πξφζβαζε 

ζε Μλεκεία θαη Γεκφζηα Κηίξηα. ε θάζε πεξίπησζε ζε πεξηβάιινλ Μλεκείσλ απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 

9.1.5  Δηδηθά επί ηεο νδνχ θξχδισθ, φπνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα εζηκηθά λφκηκα λα ηνπνζεηνχληαη εκπνξεχκαηα ζε παξαρσξνχκελν 

θνηλφρξεζην ρψξν πιένλ ησλ 0,50 κ.  θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαηεξείηαη θαη εμαζθαιίδεηαη πιάηνο 3,00 κ. γηα ηελ ειεχζεξε  

φδεπζε, επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε θ.ρ. φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ράξηε. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (ΚΤΑ 16228/17-5-2017 πεξί απινχζηεπζεο θαη πξνηππνπνίεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ  δηαδηθαζηψλ 

γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο, άξζξν 30 Ν.4442/2016, απφθαζε 567/3-5-2017 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 
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9.1  Όξνη θαη δηαδηθαζία παξαρψξεζεο ρψξνπ 

Οη αηηήζεηο παξαρψξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζα θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ απφ ηελ 1
 
Ννεκβξίνπ κέρξη ηελ 31

 
Γεθεκβξίνπ γηα ην επφκελν έηνο. Ζ άδεηα ρξήζεο 

είλαη εηήζηα θαη ιήγεη ηελ 31
 
Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν έθδνζήο ηεο. 

9.1.1 Γηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία έρεη δνζεί άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε. 

Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά 

Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ηοποθέηηζη εμποπεςμάηων, ν ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη  ζην Τκήκα 

Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα. 

ii. Γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ (κόλν γηα 

νπσξνπσιεία θαη κηθηά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο) ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαρσξνύκελν από ην Γήκν 

θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξν θαη ηε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο εκπνξεπκάησλ ζ’ απηόλ, θαζώο θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηε γλσζηνπνίεζε όπνπ επίζεο ζα απνηππώλεηαη επαθξηβώο ν παξαρσξνύκελνο από ην Γήκν θαηά 

ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξνο. 

iii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

iv. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θάπνην από ηα ζηνηρεία πνπ  πεξηιακβάλεη ην ζρεδηάγξακκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα 

ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο ή 

παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

 Τνλ παξαρσξνύκελν από ην Γήκν θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξν κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ. 

v. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο 

Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) ηνλ ζρεηηθφ θάθειν. Ζ επηηξνπή εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη  

ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζην Σκήκα Δζφδσλ θαη θαηά πεξίπησζε (γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εληφο 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη επί ινηπψλ αμηφινγσλ Οηθηζηηθψλ πλφισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ) ζηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ 

ή/θαη ζηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο ηα νπνία απνζηέιινπλ εληφο 10 εκεξψλ ηελ 

έγθξηζή ηνπο ή ηελ κε έγθξηζή ηνπο ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή, ζεσξείηαη φηη ηζρχεη ε 

πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηεο Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο 

γηα ην θαηάζηεκα εθφζνλ απηή έρεη δνζεί ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, δειαδή απφ ηελ 3-5-2017 (εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο 

87/2017 απφθαζεο Γ.. απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο) θαη κεηά.  

Με βάζε ηελ πξφηαζε παξαρψξεζεο θ.ρ. ζα ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (κφλν γηα νπσξνπσιεία θαη κηθηά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο) θαη ην ζρεδηάγξακκα θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεχεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθφ εκβαδφλ 

παξαρσξνχκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ απφ ην εκβαδφλ ηεο πξφηαζεο παξαρψξεζεο θ.ρ. 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε (γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, απφδεημε ηακεηαθήο 

κεραλήο, ζρεδηάγξακκα κεραληθνχ, δεκνηηθή ελεκεξφηεηα, ππεχζπλε δήισζε, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο 

Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο φηαλ απηή απαηηείηαη) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 

16.2 ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο θαη αθνχ θαηαβιεζεί άπαμ ην ηέινο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν, εθδίδεηαη 

απφ ην Γήκαξρν ε αληίζηνηρε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ.  

Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηελ Τπεξεζία  

Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

9.1.2 Γηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία δελ έρεη δνζεί άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε εκπνξεπκάησλ θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λεντδξπφκελσλ 

θαηαζηεκάησλ 

Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά 

Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ανάπηςξη εμποπεςμάηων, ν ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη  ζην Τκήκα 

Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

ΑΔΑ: Ψ9Λ5ΩΗ5-8ΒΠ



 

          Αξ. Απφθαζεο: 155 
 

15 
 

ii. Φσηναληίγξαθν άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη 

πνηώλ ζε ηζρύ (κόλν γηα νπσξνπσιεία θαη κηθηά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο) κε ην ζεσξεκέλν από ηε 

Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Υγείαο αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεύεη ή γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ (κόλν γηα νπσξνπσιεία θαη κηθηά 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο) θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεύεη. 

iii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

iv. Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηώλ από ηε ΓΟΥ Φαλίσλ. 

v. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα 

ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο ή 

παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

 Τνλ αηηνύκελν παξαρσξνύκελν θνηλόρξεζην ρώξν κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζύκθσλνο κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο θαλνληζηηθήο απόθαζεο θαη ηνλ ράξηε ησλ δπλεηηθά 

παξαρσξνύκελσλ ρώξσλ ηεο Παιηάο Πόιεο πνπ ηελ ζπλνδεύεη. 

vi. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

vii. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο  κε ην εμήο πεξηερόκελν: «Παξέρσ ζην Γήκν Φαλίσλ αλέθθιεηε εληνιή θαη 

εμνπζηνδόηεζε, όπσο ν Γήκνο Φαλίσλ δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηώλεηαη 

απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα, λα ηα θαζαηξεί θαη λα ηα 

απνκαθξύλεη κε ζπλεξγεία επζύλεο ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ». Η πξνθύπηνπζα δαπάλε επηβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο 

επηρείξεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο 

Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) ηνλ ζρεηηθφ θάθειν. Ζ επηηξνπή εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη 

ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ζην Σκήκα Δζφδσλ θαη θαηά πεξίπησζε (γηα 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εληφο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη επί ινηπψλ αμηφινγσλ Οηθηζηηθψλ πλφισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ) ζηελ 

Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ζηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο ηα νπνία 

απνζηέιινπλ ηελ έγθξηζή ηνπο ή ηελ κε έγθξηζή ηνπο ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο.  

Με βάζε ηελ Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ., ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξνβαίλεη ζηε γλσζηνπνίεζε, ή ζηελ ηξνπνπνίεζε γλσζηνπνίεζεο, 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (κφλν γηα νπσξνπσιεία θαη κηθηά 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο) ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνλ πξνο παξαρψξεζε θνηλφρξεζην ρψξν θαη ηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο εκπνξεπκάησλ ζ’ απηφλ, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο φπνπ επίζεο ζα απνηππψλεηαη επαθξηβψο 

ν πξνο παξαρψξεζε απφ ην Γήκν ρψξνο, ηα νπνία ζα θαηαζέηεη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ. 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε (γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, απφδεημε ηακεηαθήο 

κεραλήο, ζρεδηάγξακκα κεραληθνχ, δεκνηηθή ελεκεξφηεηα, ππεχζπλε δήισζε, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο 

Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο φηαλ απηή απαηηείηαη) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 

16.2 ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο θαη αθνχ θαηαβιεζεί άπαμ ην ηέινο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν, εθδίδεηαη 

απφ ην Γήκαξρν ε αληίζηνηρε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ.  

Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηελ Τπεξεζία  

Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

9.1.3 Παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, κφλν ζηελ πξφζνςή ηνπο, ζε 

πιάηνο πελήληα εθαηνζηψλ (0,50κ.) θαη κφλν εθφζνλ ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη πάλσ απφ δχν κέηξα θαη είθνζη εθαηνζηά 

(2,20κ.). Ζ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1,70 κ. ζε χςνο. Μφλν 

ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο φκνξνπ θελνχ θαηαζηήκαηνο, θαη κφλν γηα έλα φκνξν θελφ θαηάζηεκα, είλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε ζην 

εκπνξηθφ θαηάζηεκα ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξφζνςε ηνπ φκνξνπ θελνχ θαηαζηήκαηνο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε χπαξμεο έγγξαθεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ. 

9.1.4 Ζ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα εκπνξεχκαηα δελ απνηειεί ιφγν γηα ηελ αιιαγή ηεο 

δηακφξθσζήο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

9.1.5 Ζ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκήκαηνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα εθζέκαηα- εκπνξεχκαηα, δελ πξέπεη λα δπζρεξαίλεη ηελ πξφζβαζε 

ζε Μλεκεία θαη Γεκφζηα Κηίξηα. ε θάζε πεξίπησζε ζε πεξηβάιινλ Μλεκείσλ απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 

9.1.6 Δηδηθά επί ηεο νδνχ θξχδισθ, φπνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα εζηκηθά λφκηκα λα ηνπνζεηνχληαη εκπνξεχκαηα ζε παξαρσξνχκελν 

θνηλφρξεζην ρψξν πιένλ ησλ 0,50 κ. θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαηεξείηαη θαη εμαζθαιίδεηαη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 3,50 κ. γηα 

ηελ ειεχζεξε φδεπζε, επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ ράξηε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ παξάιιειε νδφ Μπεηφιν φπνπ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη εκπνξεχκαηα ζε 
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παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν πιένλ ησλ 0,50 κ. θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαηεξείηαη θαη εμαζθαιίδεηαη πιάηνο 

ηνπιάρηζηνλ 3,50 κ. γηα ηελ ειεχζεξε φδεπζε, ζχκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ράξηε. 

 

ην άξζξν 9 ε παξάγξαθνο 9.2.7: 

9.2.7 ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ.96967/08.10.2012 

Τ γεηνλνκηθή Γ ηάηαμε, πιελ ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ έρνπλ ηκήκαηα νπσξνπσιεία, 

νπσξνιαραλνπσιεία. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

9.2.7 ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13.1 ηεο απφθαζεο 

Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829 (ΦΔΚ2161 Β’/23-6-2017), πιελ νπσξνπσιείσλ. 

 

ην άξζξν 9 ε παξάγξαθνο 9.2.9: 

9.2.9 Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ θαη θάζε είδνπο άιιεο θαηαζθεπήο επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ πιελ ηεο νδνχ 

θξχδισθ, φπνπ επηηξέπεηαη κφλν ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ιφγσ ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ελ ιφγσ νδνχ. Δπηπιένλ 

επηηξέπεηαη θαη εμαίξεζε ιφγσ πξνζηαζίαο ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο γηα ηε πεξηνρή ησλ “Μαραηξάδηθσλ”, ε 

αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ζε πξνζήθεο επί ηεο πξφζνςεο ησλ θηηξίσλ θαη κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή ρξήζε. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

9.2.9 Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ θαη θάζε είδνπο άιιεο θαηαζθεπήο επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ πιελ ηεο νδνχ 

θξχδισθ, φπνπ επηηξέπεηαη κφλν ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ιφγσ ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ελ ιφγσ νδνχ. 

Δπηηξέπεηαη επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο παιηάο πφιεο, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηεο, θαη κφλν ζηνπο 

δξφκνπο ή πεδφδξνκνπο φπνπ κε βάζε ην ζπλεκκέλν ράξηε επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε εκπνξεπκάησλ, ε αλάξηεζε μχιηλσλ ή 

κεηαιιηθψλ πξνζεθψλ κε εκπνξεχκαηα. Οη πξνζήθεο ζα έρνπλ κέγηζηεο δηαζηάζεηο 1,20 εθ. χςνο Υ 0,80 εθ. πιάηνο Υ 0,20 εθ. 

βάζνο, ελψ ην ζπλνιηθφ πιάηνο φισλ ησλ αλαξηεκέλσλ πξνζεθψλ ζα θαηαιακβάλεη κέρξη ην 25% ηεο πξφζνςεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάξηεζε ησλ πξνζεθψλ είλαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Υαλίσλ. 

 

ην άξζξν 10 ε παξάγξαθνο 10.2.1: 

Οη άδεηεο πνπ εθδίδνληαη δηαθξίλνληαη ζε: 

10.2.1 Άδεηα Υξήζεο Κάδνπ Αδξαλψλ Τιηθψλ. Δθδίδεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θάδνο ηνπνζεηείηαη ζε μχιηλε βάζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη κε εβδνκαδηαίν ηέινο ρξήζεο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

10.2.1  Άδεηα Υξήζεο Κάδνπ Αδξαλψλ Τιηθψλ. Δθδίδεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θάδνο ηνπνζεηείηαη ζε μχιηλε βάζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη κε κεληαίν ηέινο ρξήζεο. 

 

ην άξζξν 10 ζηελ παξάγξαθν 10.2.3, ην εδάθην: 

Ο ελδηαθεξφκελνο (ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ ή εξγνιάβνο) θαηαζέηεη ηελ ελ ηζρχ άδεηα νηθνδνκήο ή άδεηα κηθξήο θιίκαθαο ή 48σξε 

γλσζηνπνίεζε εξγαζηψλ γηα ηελ έγθξηζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ ( ΤΓΟΜ) θαη ππνρξεψλεηαη : 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Ο ελδηαθεξφκελνο (ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ ή εξγνιάβνο) θαηαζέηεη ηελ ελ ηζρχ άδεηα νηθνδνκήο ή άδεηα κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ (ΤΓΟΜ) θαη ππνρξεψλεηαη : 

 

ην άξζξν 10 ζηελ παξάγξαθν 10.3, ην δηθαηνινγεηηθφ: 

ii. Άδεηα δφκεζεο ή άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ή 48σξε γλσζηνπνίεζε εξγαζηψλ, κε ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

ii. Άδεηα δφκεζεο ή άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο φπνπ απαηηείηαη, κε ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη ή ηερληθή έθζεζε κεραληθνχ 

γηα εξγαζίεο πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 30 ηνπ Ν.4495/2017. 

 

ην άξζξν 13 ζηελ παξάγξαθν 13.2.2 ην δηθαηνινγεηηθφ: 

 χκθσλε γλψκε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηε Παιηά Πφιε Υαλίσλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 
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 Έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηε Παιηά Πφιε Υαλίσλ. 

 

ην άξζξν 14 ε παξάγξαθνο 14.1.2: 

Καηά εθαξκνγή ηεο παξ.5 εδ.3 ηνπ άξζξνπ 47 ηεο Αηβ/8577/83 ( ΦΔΚ Β 526/24-09-83 ) νη δηαζηάζεηο ησλ ηνπνζεηνπκέλσλ έμσ απφ ηα 

αλαπεξηθά πεξίπηεξα ςπγείσλ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο ησλ 1,10 x 0,60κ. πξνθεηκέλνπ γηα πεξίπηεξα πνπ βξίζθνληαη ζε θεληξηθά 

ζεκεία ηεο πφιεο, ή 1,35 x 0,60κ.,αλ ηα πεξίπηεξα βξίζθνληαη ζε αθξαίεο ζπλνηθίεο ή πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ. Σα ςπγεία πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε κηα  πιεπξά ηνπο λα εθάπηεηαη κε ην ζψκα ηνπ πεξηπηέξνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θαηά 

ηέηνην ηξφπν ηνπνζέηεζε ησλ ςπγείσλ δελ εκπνδίδεη ηε θπθινθνξία πεδψλ θαη δελ απαγνξεχεηαη απφ ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία άιιεο 

Κξαηηθήο Αξρήο( Αζηπλνκηθή, Σνπξηζηηθή, θ.ι.π.).Δπίζεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δχν (2) ζηαλη (εκπνξεπκάησλ, πεξηνδηθψλ θαη ηχπνπ 

δηαζηάζεσλ 0,50κ. έθαζην θαη κέγηζηνπ χςνπο 1,50κ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Σα ςπγεία πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε κηα  πιεπξά ηνπο λα εθάπηεηαη κε ην ζψκα ηνπ πεξηπηέξνπ θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε θαηά ηέηνην ηξφπν ηνπνζέηεζε ησλ ςπγείσλ δελ εκπνδίδεη ηε θπθινθνξία πεδψλ θαη δελ απαγνξεχεηαη απφ ηε ζρεηηθή 

Ννκνζεζία άιιεο Κξαηηθήο Αξρήο (Αζηπλνκηθή, Σνπξηζηηθή, θ.ι.π.). Δπίζεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δχν (2) ζηαλη (εκπνξεπκάησλ, 

πεξηνδηθψλ θαη ηχπνπ) δηαζηάζεσλ 0,50κ. έθαζην θαη κέγηζηνπ χςνπο 1,70κ. 

 

ην άξζξν 14 ε παξάγξαθνο 14.1.4: 

14.1.4 Σν Σκήκα Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο & Διέγρνπ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηεο  Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  παξαθνινπζεί 

θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ εθκίζζσζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, πνπ θαηαιακβάλεη θάζε πεξίπηεξν, σο 

θαη ηελ επηβνιή ησλ ηειψλ ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ  ή θαη πξνζηίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

14.1.4 Σν Σκήκα Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο & Διέγρνπ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηεο  Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ παξαθνινπζεί 

θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ εθκίζζσζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, πνπ θαηαιακβάλεη θάζε πεξίπηεξν, σο θαη 

ηελ επηβνιή ησλ ηειψλ ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ  ή θαη πξνζηίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

Δπίζεο ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θνπβνπθιίνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηέο δελ είλαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηπηέξνπ απνζηέιιεη ζρεηηθφ έγγξαθν ζηελ Τπεξεζία Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ γηα λα θηλεζνχλ νη 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, ζην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη ξχζκηζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

ην άξζξν 14 ε παξάγξαθνο 14.2.2: 

14.2.2 Άδεηα ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξνπ ζε ηζρχ θαη άδεηα πψιεζεο ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ (Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 96967/12 (2718 

Β’/08.10.2012) 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

14.2.2 Άδεηα ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξνπ ζε ηζρχ θαη άδεηα πψιεζεο ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ (απφθαζε Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/2017 

(ΦΔΚ 2161 Β’/23.06.2017). 

 

ην άξζξν 14, ζηελ παξάγξαθν 14.2.5 ην εδάθην: 

 Απνηχπσζε, φπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ πεξηπηέξνπ, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα ησλ 

θαηνηθηψλ, ην πιάηνο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνχ. Δπίζεο, ζα εκθαίλεηαη ε ηπρφλ ππάξρνπζα φδεπζε ηπθιψλ, 

ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θχηεπζε ζηνλ πξνηεηλφκελν ρψξν ηνπνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ ζηνλ ίδην ρψξν (ζηχινη ΓΔΖ, ΟΣΔ, δαξληηληέξεο ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθφζνλ 

βξίζθεηαη ζε πεξηνρή φπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην κε αλαγξαθφκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δεηνχκελνπ 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ’87. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 Απνηχπσζε, φπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ πεξηπηέξνπ, νη δηαζηάζεηο ηνπ θνπβνπθιίνπ (έσο θαη ηα ξνιά), ηα πξνζηεγάζκαηα 

ηνπ πεξηπηέξνπ, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα ησλ θαηνηθηψλ, ην πιάηνο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ην 

πιάηνο ηεο νδνχ. Δπίζεο, ζα εκθαίλεηαη ε ηπρφλ ππάξρνπζα φδεπζε ηπθιψλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θχηεπζε ζηνλ 

πξνηεηλφκελν ρψξν ηνπνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνλ ίδην ρψξν (ζηχινη ΓΔΖ, 

ΟΣΔ, δαξληηληέξεο ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθφζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή φπνπ έρεη πινπνηεζεί ην 

Δζληθφ Κηεκαηνιφγην κε αλαγξαθφκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δεηνχκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ’87. 

 

ην άξζξν 14, ζηελ παξάγξαθν 14.2 ην εδάθην: 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ε Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.)  εμεηάδεη ηα 

ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ. Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 
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ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ε Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) εμεηάδεη ηα 

ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ. Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζην Γήκαξρν Υαλίσλ γηα ηελ ρνξήγεζε 

ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 

ην άξζξν 14 πξνζηίζεηαη ε παξάγξαθνο: 

14.3 Κνπβνχθιηα λέσλ πεξηπηέξσλ (άξζξν 76 ηνπ Ν.4257/14) θαη αληηθαηάζηαζε παιαηψλ  

Ζ παξνχζα παξάγξαθνο αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ θνπβνπθιίσλ πεξηπηέξσλ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ 

Ν.4257/2014, θαζψο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θνπβνπθιίσλ πεξηπηέξσλ κε λέα. 

14.3.1 Ζ ηνπνζέηεζε θνπβνπθιίνπ πεξηπηέξνπ δελ ζα εκπνδίδεη κε θαλέλα ηξφπν ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή κλεκείσλ ή ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζεκείσλ ηεο πφιεο. Γηα ηελ ρνξήγεζε  ηεο  άδεηαο εθκεηάιιεπζεο λένπ πεξηπηέξνπ, εθφζνλ απαηηείηαη, είλαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε ηεο 

Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο Υαλίσλ ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο. 

14.3.2 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θνπβνπθιίνπ πεξηπηέξνπ ζε πεδνδξφκηα πιάηνπο κηθξφηεξνπ ησλ ηξηψλ κέηξσλ (3,00 κ.) θαη εθφζνλ 

δελ εμαζθαιίδεηαη  ειάρηζην ειεχζεξν πιάηνο πεδνδξνκίνπ, ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ θαη πελήληα εθαηνζηψλ (1,50 κ.) γηα 

φδεπζε ησλ πεδψλ, αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ.  

14.3.3 Σα θνπβνχθιηα ησλ πεξηπηέξσλ ζα έρνπλ εκβαδφλ κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 5 η.κ. φηαλ απηά βξίζθνληαη ζε πιαηείεο ή πεδνδξφκηα 

πιάηνπο άλσ ησλ 4κ., θαη 4 η.κ. ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο. ε θάζε πεξίπησζε ε αλαινγία πιεπξψλ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1,5:1. Οη 

δηαζηάζεηο ηνπ πεξηπηέξνπ ζα ζπλερίδνληαη απφ ηε βάζε ηνπ κέρξη ηε βάζε ηεο ζηέγεο θαη γηα θάζε νξηδφληηα ηνκή ηνπ πεξηπηέξνπ. 

14.3.4 Σν κέγηζην χςνο ηνπ πεξηπηέξνπ δχλαηαη λα θζάζεη ην 2,85 κ., σο εμήο: Ύςνο βάζεσο πεξηπηέξνπ (απφ νπιηζκέλνπ ζθπξφδεκα κε 

ζηδεξνχλ πιέγκα) έσο 0,15 κ.. Ύςνο απφ ηελ βάζε κέρξη ηηο ζπξίδεο 0,90 κ. Ύςνο απφ ηελ βάζε ησλ ζπξίδσλ κέρξη ηελ ζηέγε 1,40 κ. 

Μέγηζην χςνο ζηέγεο 0,40 κ. Οπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε δηάζηαζεο ηνπ ζψκαηνο ηνπ πεξηπηέξνπ ζα ινγίδεηαη σο απζαίξεηε ρξήζε 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη σο απζαίξεηε θαηαζθεπή. 

14.3.5 Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θηλεηνχ πξνζηεγάζκαηνο (ηέληαο) κε ζηήξημε κφλν επάλσ ζην πεξίπηεξν, ρσξίο θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα 

ε νπνία λα πξνεμέρεη ην κέγηζην θαηά 1,50 κέηξα ζε νξηδφληηα πξνβνιή απφ απηφ θαη 0,50 κέηξα εζσηεξηθά ηνπ άθξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ 

θαη κε ειεχζεξν χςνο απαιιαγκέλν απφ θάζε εκπφδην ίζν κε 2,20 κ. 

14.3.6 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ, θσηεηλψλ ή κε, επί ησλ πεξηπηέξσλ. 

14.3.7 Σν πεξίπηεξν κπνξεί λα πξνζηαηεχεηαη απφ ξνιά πνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη εληφο ησλ επηηξεπφκελσλ δηαζηάζεσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη παξαπάλσ. 

14.3.8 Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε αλεκνθξαθηψλ ή θαηαθφξπθσλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο πέξημ ηνπ πεξηπηέξνπ. 

 
Σν άξζξν 15: 

15.1 Γεληθά 

15.1.1 Σα ηέιε ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ επηβάιινληαη, φπσο είλαη γλσζηφ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ απφ 

24-9/20.10.1958 Β.Γ., φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80 θαη θαηαιακβάλνπλ θάζε πεξίπησζε 

δηαξθνχο ή πξφζθαηξεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (πεδνδξνκίσλ, νδψλ, πιαηεηψλ θηι., θαζψο θαη ηνπ ππεδάθνπο απηψλ). 

15.1.2 Δπξχηαηε ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ, γίλεηαη απφ Οξγαληζκνχο, Φνξείο θαη Δπηρεηξήζεηο, 

πνπ κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ ηνπο (θαισδίσλ, ζσιελψζεσλ, νπηηθψλ ηλψλ, ζηάζεσλ ΚΣΔΛ-ΣΑΞΗ, ΑΣΜ ηξαπεδψλ, 

ηειεθσληθψλ ζαιάκσλ, πηλαθίδσλ, ΚΑΦΑΟ ΓΔΖ, ΟΣΔ, κεηαζρεκαηηζηέο ΓΔΖ, ζηχινη ΓΔΖ-ΟΣΔ, ππνζηαζκψλ θιπ.), 

εμππεξεηνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο, απνθνκίδνληαο θέξδε απφ ηνλ παξαρσξνχκελν ή ήδε ρξεζηκνπνηνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν 

ηνπ εδάθνπο ή ηνπ ππεδάθνπο. 

15.1.3 Ο ΟΣΔ δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επηβνιή ηειψλ ρξήζεσο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα  ηελ  εγθαηάζηαζε θαη  εθκεηάιιεπζε 

ηειεθσληθψλ ζαιάκσλ. (ηΔ 2958/2011 θαη 3571/2011). 

15.1.4 Ζ ΓΔΖ θαη ν ΟΣΔ απνηεινχλ πιένλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Α.Δ) πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο 

νηθνλνκίαο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξφζσπα εθείλα πνπ θαηά ην άξζξν 82 ηνπ Β.Γ. 24/9-20-10/1958 απαιιάζζνληαη απφ 

ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ηέιε. Αθνινχζσο δχλαηαη λα επηβιεζεί θαη επί απηψλ ην ηέινο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ φπσο πξνβιέπεηαη 

απφ ην άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ 1080 ηνπ 1980 (ΚΔΓΔ 3374/28.12.2012). χκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. 3374/28.12.2012 έγγξαθν ηεο 

ΚΔΓΔ, καο γίλεηαη γλσζηφ φηη «ε ΓΔΖ θαη ν ΟΣΔ απνηεινχλ πιένλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Α.Δ.) πνπ ιεηηνπξγνχλ 

θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξφζσπα εθείλα πνπ θαηά ην άξζξν 82 ηνπ Β.Γ 24/9-

20-10/1958 απαιιάζζνληαη απφ ηα δεκνηηθά ηέιε. Αθνινχζσο δχλαηαη λα επηβιεζεί θαη επί απηψλ ην ηέινο θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80. Με ηελ επηβνιή ζπλεπψο ηνπ πην πάλσ ηέινπο (ζχκθσλα  κε ηνπο 

νξηζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΚΓΚ) ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θάζε είδνπο δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, πνπ δηαηξέρνπλ ή 

είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηνπο Γήκνπο θαη πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαη ηα δεκνηηθά έζνδα 

θαηνρπξψλνληαη θαη νη Γεκνηηθέο Αξρέο επηηεινχλ ην θαζήθνλ ηνπο, ηεξψληαο απαξέγθιηηα ηε λνκηκφηεηα». 

15.1.5 Σν ηέινο νξίδεηαη εηήζην θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν αλεμαξηήησο ρξφλνπ ρξήζεσο θαη αλαιφγσο ηεο πεξηνρήο ηεο πφιεσο, 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο. Ζ επηβνιή ηνπ ηέινπο γίλεηαη αδηαθφξσο ηεο δηάξθεηαο ρξήζεο ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 
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15.1.6 ε θάζε πεξίπησζε ην αλαινγνχλ ηέινο θαηαβάιιεηαη είηε κεηξεηνίο είηε κε ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή ζην νηθείν Γεκνηηθφ 

Σακείν  πξν ηεο παξάδνζεο ηεο άδεηαο ρξήζεο αλαγξαθνκέλνπ επ' απηήο ηνπ αξηζκνχ ηνπ γξακκαηίνπ είζπξαμεο ή ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο. ηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ε είζπξαμε ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο γίλεηαη ζε 

δφζεηο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη κε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Δάλ δηαπηζησζεί θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ησλ, θαηά ηα αλσηέξσ, δφζεσλ ν Γήκνο 

πξνβαίλεη άκεζα ζηηο ελέξγεηεο θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 

15.2 Γηαδηθαζία 

15.2.1 Ζ άδεηα παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δίλεηαη κεηά απφ κειέηε ησλ αξκφδησλ Σ ερληθψλ Τ πεξεζηψλ ηνπ Φνξέα πνπ 

αηηείηαη θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

15.2.2 ηελ αίηεζε, πνπ ζα ππνβάιιεηαη ζην Σκήκα Δ ζ φ δ σ λ  ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ζα αλαγξάθνληαη: 

i. ην νλνκαηεπώλπκν ή ε επσλπκία ηνπ αηηνύληνο, 

ii. ην είδνο θαη ε δηεύζπλζε ηεο αζθνύκελεο επηρείξεζεο, 

iii. ε ζέζε, ε έθηαζε θαη ην είδνο ηνπ αηηνύκελνπ πξνο ρξήζε ρώξνπ  

iv. ε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ νπνία αηηείηαη ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ θαη 

v. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα (ε κε ύπαξμε, εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, βεβαησκέλσλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο 

απηνύο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία). 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο, άξζξν 28 Ν.4070/2012): 

χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ν ΟΣΔ, ε ΓΔΖ, ηα ΔΛΣΑ θαη νη ινηπνί πάξνρνη ελέξγεηαο, ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 

ηειεπηθνηλσληψλ θιπ. απαιιάζζνληαη απφ ηελ επηβνιή ηειψλ ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, απαηηείηαη φκσο θαηαβνιή ηειψλ δηέιεπζεο 

θαη ρνξήγεζε άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη εηήζηα θαηαβνιή ηειψλ ρξήζεο 

δηθαησκάησλ δηέιεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν.4070/2012 (ΦΔΚ82/Α/10-4-2012) θαη ηελ ππ’ αξηζ. 874/2/3-12-2018 απφθαζε ηεο 

Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΦΔΚ6168/Β/31-12-2018). 

 
ην άξζξν 16 ε παξάγξαθνο 16.2: 

16.2 Κπξψζεηο 

16.2.1 ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, επηβάιιεηαη 

ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, εθηφο απφ ην αλαινγνχλ ηέινο θαη ηζφπνζν πξφζηηκν, αλεμάξηεηα 

απφ ην δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. 

16.2.2 Με φκνηα Απφθαζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ζε βάξνο εθείλνπ, πνπ πξνβαίλεη ζε απζαίξεηε ρξήζε ηνπ 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 νηθείνπ πκβνπιίνπ γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε γηα φκνηα 

ρξήζε. 

16.2.3 Ζ απζαίξεηε ρξήζε δηαπηζηψλεηαη απφ ην Γήκν ή ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο. ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ 

ρψξνπ θαζ' ππνηξνπή, ηα αλσηέξσ πξφζηηκα επηβάιινληαη κέρξη θαη δχν θνξέο θαη΄ έηνο θαη αλ δηαπηζησζεί γηα ηξίηε 

θνξά απζαίξεηε ρξήζε, ν Γήκνο κε ζπλεξγείν ηνπ πξνβαίλεη ζηελ αθαίξεζε θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ, δπλάκελνο λα δεηήζεη 

γηα ην ζθνπφ απηφλ ηε ζπλδξνκή ηεο νηθείαο Α ζηπλνκηθήο Α ξρήο. 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 ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο.  

Αλ ην αλσηέξσ εηδηθφ πξφζηηκν δελ εμνθιεζεί εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηεο 

αθαίξεζεο, ηα είδε θαηάζρνληαη θαη δχλαληαη λα δηαηίζεληαη, λα εθπνηνχληαη ή λα θαηαζηξέθνληαη απφ ην Γήκν θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 199 ηνπ λ. 3463/06 (άξζξν 13 παξ.8 ηνπ Β.Γ. 24-9/20.10.1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80 θαη ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ απφ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 26 Ν.1828/89, 2 Α’/1989 

θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 6 ηνπ Ν.1900/90, 125 Α’/1990, θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ 

Ν.4257/14). 

16.2.4 Δπηπξνζζέησο, φηαλ δηαπηζηψλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαζ΄ ππνηξνπή θαη κεηά ηελ επηβνιή ησλ σο 

άλσ λνκίκσλ θπξψζεσλ, δελ λνκηκνπνηείηαη ν απζαίξεηνο ρξήζηεο ζηελ ρνξήγεζε αδείαο θαηάιεςεο ηνπ ηδίνπ ρψξνπ. 

Γειαδή, δελ είλαη πνηέ δπλαηφλ λα λνκηκνπνηεζεί εθ ησλ πζηέξσλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. 

16.2.5 Δπηπιένλ γηα ην επφκελν ηνπιάρηζηνλ έηνο δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ σο άλσ ρψξνπ απφ ηνλ παξαβαίλνληα. Μεηά ηελ 

παξέιεπζε ηνπ έηνπο εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ε δπλαηφηεηα ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο ρξήζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

16.2.6 Δάλ κεηά ηελ επηβνιή ησλ σο άλσ, θαηά Νφκν, πξνζηίκσλ θαη ηελ απνκάθξπλζε θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ απφ ηνλ εμσηεξηθφ 

ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο, δηαπηζησζεί ε εθ λένπ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο, 

αθαηξείηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

16.2.7 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά 

αληηθείκελα απηά θαζαηξνχληαη θαη απνκαθξχλνληαη κε ζπλεξγεία επζχλεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. Ζ πξνθχπηνπζα δαπάλε 
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επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΔΓΔ, εηο βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ν 

νπνίνο ρνξεγεί κε ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο ηνπ αλέθθιεηε πξνο ηνχην εληνιή πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο θαη θαηά ηα σο άλσ ελέξγεηεο. 

16.2.8 ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο θαη δηαπίζησζεο γηα ηξίηε θνξά απζαίξεηεο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε ηελ αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ηνπνζέηεζε άιισλ θηλεηψλ αληηθεηκέλσλ ή θαηαζθεπψλ, πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή άδεηα ή θαζ’ 

ππέξβαζε ηεο ρνξεγεζείζεο ζρεηηθήο έγθξηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππφ ζηνηρεία 8.1. έσο 8.5. αλαθεξνκέλσλ ζηελ 

παξνχζα ζηνηρείσλ, αλαθαιείηαη άκεζα ε ρνξεγεζείζα άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ε άδεηα 

ηνπνζέηεζεο ιεηηνπξγηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ, ηα δε θαηαβιεζέληα θαη ζε ζρέζε κε ηελ 

άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ηέιε δελ επηζηξέθνληαη. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ επφκελε ρξνληά. 

16.2.9 ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο θαη δηαπίζησζεο γηα δεχηεξε θνξά απζαίξεηεο θαηάιεςεο, ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο (Σκήκα αδεηνδνηήζεσλ, Γηεχζπλζε Τπεξεζίαο 

Γφκεζεο, Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη ΔΛΑ) γηα ηελ επηβνιή ησλ αληίζηνηρσλ θπξψζεσλ. Ζ επηβνιή ησλ αλσηέξσ 

θπξψζεσλ δελ απνθιείεη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ή ηε ιήςε κέηξσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο 

κε απνθιεηνκέλεο ηεο πνηληθήο επζχλεο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (άξζξν 55 Ν.4483/2017): 

16.2.1 ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, επηβάιιεηαη 

ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε, κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, ην αλαινγνχλ ηέινο θαη ηζφπνζν πξφζηηκν, αλεμάξηεηα απφ ην 

δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. 

16.2.2 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 πκβνπιίνπ γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε γηα φκνηα 

ρξήζε. 

16.2.3 Ζ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ην Γήκν ή ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο κεηά απφ δηελέξγεηα απηνςίαο. 

ηελ νηθεία έθζεζε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ε θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ, νη επεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε απηφλ, ην είδνο ηεο 

ρξήζεο θαη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, επηζπλάπηεηαη δε ζρεηηθφ ζρεδηάγξακκα θαη, αλ απαηηείηαη, θσηνγξαθίεο, ή 

ειεθηξνληθφ αξρείν ηνπο. 

16.2.4 Αληίγξαθν ηεο εθζέζεσο παξαδίδεηαη ζηνλ ελεξγνχληα ηελ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απηνχ ή ζπξνθνιιείηαη ζην θαηάζηεκα ζε 

θάζε άιιε πεξίπησζε. Παξαιιήισο, επηδίδεηαη ζηνλ παξαβάηε εληνιή λα άξεη ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε ηνπ θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ, αθαηξψληαο ηα θάζε είδνπο αληηθείκελα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε απηφλ κέζα ζε επηά (7) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 

επηδφζεσο. 

16.2.5 Παξάιιεια, ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ελεκεξψλεη εγγξάθσο φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο (Σκήκα 

Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο 

θαη ΔΛΑ) γηα ηελ επηβνιή ησλ αληίζηνηρσλ θπξψζεσλ. Ζ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ δελ απνθιείεη ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ ή ηε ιήςε κέηξσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο κε απνθιεηνκέλεο ηεο πνηληθήο 

επζχλεο. 

16.2.6 Δπηπξνζζέησο, φηαλ δηαπηζηψλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη κεηά ηελ επηβνιή ησλ σο άλσ λνκίκσλ 

θπξψζεσλ, δελ λνκηκνπνηείηαη ν απζαίξεηνο ρξήζηεο ζηε ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο ηνπ ηδίνπ ρψξνπ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. Γειαδή, δελ είλαη πνηέ δπλαηφλ λα λνκηκνπνηεζεί εθ ησλ πζηέξσλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

απζαίξεηεο ρξήζεο. Μπνξεί φκσο ν απζαίξεηνο ρξήζηεο αθνχ θαηαβάιεη ηα παξαπάλσ πξφζηηκα πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί, λα  

αηηεζεί ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ηελ παξαρψξεζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ν νπνίνο δχλαηαη λα ηνπ παξαρσξεζεί ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε θαη ην ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο πνπ ηε ζπλνδεχεη. 

16.2.7 Αλ ν παξαβάηεο δελ ζπκκνξθσζεί θαη δελ άξεη ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε, ηα ελ ιφγσ αληηθείκελα απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ 

ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα δεηήζεη, πξνο ην ζθνπφ απηφ, ηελ άκεζε ζπλδξνκή ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε ηδηνθηήηεο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο κε ηελ ππνβνιή ηεο 

ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ γηα παξαρψξεζε ρψξνπ, ρνξεγεί αλέθθιεηε εληνιή θαη εμνπζηνδφηεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ είηε κε ζηαζεξέο 

θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα, λα ηα θαζαηξεί θαη λα ηα απνκαθξχλεη απφ ηνλ απζαίξεηα θαηαιακβαλφκελν 

ρψξν . 

16.2.8 Σα αληηθείκελα πνπ αθαηξνχληαη θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή έθζεζε, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηθεθαιή ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ 

Γήκνπ πνπ ηα απνκαθξχλεη θαη δελ επηζηξέθνληαη αλ πξνεγνπκέλσο δελ θαηαβιεζεί εηδηθφ πξφζηηκν γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη 

απνζεθεχζεσο απηψλ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

16.2.9 Αλ ην αλσηέξσ εηδηθφ πξφζηηκν δελ εμνθιεζεί εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηεο 

αθαίξεζεο, ηα αθαηξεζέληα αληηθείκελα θαηάζρνληαη άκεζα θαη κπνξεί λα δηαηίζεληαη, λα εθπνηνχληαη ή λα θαηαζηξέθνληαη 

απφ ην Γήκν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 199 ηνπ Ν. 3463/06.  

16.2.10  Αλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ δηαπηζησζεί δεχηεξε παξάβαζε, αθαηξείηαη ε άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. Αλ ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ζπκπιεξψλεηαη εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 

πνπ αθνξά ε άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, δελ ρνξεγείηαη ζηνλ παξαβάηε λέα αληίζηνηρε άδεηα ζην επφκελν εκεξνινγηαθφ 

έηνο κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απηνχ. 
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16.2.11  ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ εμέηαζε αίηεζεο 

ελδηαθεξνκέλνπ γηα παξαρψξεζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, δηαπηζηψζεη, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηελ χπαξμε απζαίξεησλ 

ζηαζεξψλ θαηαζθεπψλ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, παξαρσξνχκελν ή κε, δελ ζα εθδίδεη πξφηαζε παξαρψξεζεο θνηλνρξήζηνπ 

ρψξνπ θαη παξάιιεια ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηελ Γηεχζπλζε 

Τπεξεζίαο Γφκεζεο θαη ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο. 

16.2.12  Δπίζεο αλ ην Σκήκα Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο & Διέγρνπ Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ, 

δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε απζαίξεησλ ζηαζεξψλ θαηαζθεπψλ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, παξαρσξνχκελν ή κε, ζα ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηελ Γηεχζπλζε Τπεξεζίαο Γφκεζεο θαη ηε Γηεχζπλζε 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο. 

 

Σν άξζξν 18: 

Ζ παξνχζα Καλνληζηηθή Πξάμε θαζψο θαη ν ζπλεκκέλνο  ράξηεο ηεο Παιηάο Πφιεο, αληηθαζηζηνχλ ηνλ αληίζηνηρν πξνεγνχκελν 

θαλνληζκφ ρξήζεο παξαρσξνχκελσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, απνθάζεηο Γ.. 155/2001 θαη 514/2011, φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο-

ζπκπιεξψζεηο ηνπ, θαζψο θαη φιεο ηηο επηκέξνπο απνθάζεηο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ παξαρψξεζε πξνο ρξήζε θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε εθδηδφκελα δηαηάγκαηα ρξήζεσλ γεο. 

Ζ αλσηέξσ Καλνληζηηθή Πξάμε λα δεκνζηεπζεί κία (01) θνξά ζε ηνπηθή εθεκεξίδα. 

Ζ ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο. 

Οπνηαδήπνηε επφκελε εηδηθή θαλνληζηηθή πξάμε πνπ αθνξά ζηε ξχζκηζε θαλφλσλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δελ επεξεάδεη 

ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο, σο πξνο ηηο γεληθέο ηεο δηαηάμεηο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Ζ παξνχζα η ξ ν π ν π ν ί ε ζ ε  η ν π  Κ α λ ν λ η ζ κ ν χ  Π α ξ α ρ ψ ξ ε ζ ε ο  Κ ν η λ ν ρ ξ ή ζ η σ λ  Υ ψ ξ σ λ  θαζψο θαη ν 

ηξνπνπνηεκέλνο ζπλεκκέλνο ράξηεο ηεο Παιηάο Πφιεο, ηξνπνπνηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνλ θαλνληζκφ παξαρψξεζεο 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ηνλ ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο πνπ ηνλ ζπλνδεχεη, απφθαζε 87/2017 Γ.., θαη ζα 

αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε εθδηδφκελα δηαηάγκαηα ρξήζεσλ γεο. 

Ζ αλσηέξσ Καλνληζηηθή Πξάμε λα δεκνζηεπζεί κία (01) θνξά ζε ηνπηθή εθεκεξίδα. 

Ζ ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο. 

Οπνηαδήπνηε επφκελε εηδηθή θαλνληζηηθή πξάμε πνπ αθνξά ζηε ξχζκηζε θαλφλσλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δελ επεξεάδεη 

ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο, σο πξνο ηηο γεληθέο ηεο δηαηάμεηο. 

 

Υαληά, 04-03-2019 

Ο Γήκαξρνο Υαλίσλ 

 

Αλαζηάζηνο Βάκβνπθαο 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο παξαβξέζεθαλ: ν Γήκαξρνο Υαλίσλ θ. Αλαζηάζηνο Βάκβνπθαο, ε Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ 
εκπνξηθψλ & ηνπξηζηηθψλ θαηαζηεκάησλ παιηάο πφιεο θα. Γεσξγία Μαξθνπιάθε καδί κε άιια κέιε ηνπ πιιφγνπ νη νπνίνη ζπκθψλεζαλ 
κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο νξηνζέηεζεο παξαρσξνχκελσλ 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ Κψζηαο Μπξνθαιάθεο θαη Γηψξγνο Μπελάθεο-ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 
 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
 

Ζ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηεο: 
α) ην άξζξα 73 ηνπ Ν. 3852/10 
β) ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ 
γ) ηελ ππ’ αξηζκ. 2/2019 Απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γήκνπ Υαλίσλ 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Σελ έγθξηζε ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Παξαρψξεζεο Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ Γήκνπ Υαλίσλ πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 87/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υαλίσλ θαη ηνπ ζπλεκκέλνπ ζηελ εηζήγεζε ράξηε πνπ αθνξά ηελ 

Παιηά Πφιε Υαλίσλ, κε ηελ εμήο ηξνπνπνίεζε:  

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 7) ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: Οη δηάδξνκνη πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ ησλ 

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ θαζψο εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, εμαηξνπκέλνπ γηα ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα κφλν ηνπ ρψξνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ είζνδν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη κφλν γηα κία είζνδν κε πιάηνο έσο 1κ., εθφζνλ απηφ δεηεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 
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ΚΑΗ ΔΗΖΓΔΗΣΑΗ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 87/2017 απφθαζεο Γ.. πεξί ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ 
ΥΑΝΗΩΝ, ε νπνία αθνξά ζπγθεθξηκέλεο βειηηψζεηο θαη αιιαγέο ζηνλ θαλνληζκφ θαη ζην ζπλεκκέλν ζ’ απηφλ ράξηε πνπ αθνξά ηελ Παιηά 
Πφιε Υαλίσλ. Οη βειηηψζεηο-αιιαγέο ζην θείκελν ηνπ θαλνληζκνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, ελψ νη βειηηψζεηο-αιιαγέο ζην 
ζπλεκκέλν ζηνλ θαλνληζκφ ράξηε πνπ αθνξά ηελ Παιηά Πφιε Υαλίσλ, θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ράξηε πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα 
απφθαζε. 
 

Οη βειηηψζεηο-αιιαγέο ζην θείκελν ηνπ θαλνληζκνχ αλαιπηηθά είλαη νη εμήο: 

ην άξζξν 3 ε παξάγξαθνο 3.3.1: 

3.3.1 Σν Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ρνξεγεί η η ο  άδεηεο ηεο παξνχζαο Καλνληζηηθήο Πξάμεο, φπσο 

πεξηγξάθνληαη εηδηθφηεξα ζηα άξζξα πνπ αθνξνχλ ζηελ αδεηνδφηεζε. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

3.3.1 Ο Γήκαξρνο Υαλίσλ ρνξεγεί η η ο  άδεηεο ηεο παξνχζαο Καλνληζηηθήο Πξάμεο, φπσο πεξηγξάθνληαη εηδηθφηεξα ζηα άξζξα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αδεηνδφηεζε. 

 

ην άξζξν 3 ε παξάγξαθνο 3.3.4:  

3.3.4 Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΛ.Α), ρνξεγεί «ζύκθσλε γλώκε» εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηεο παξαιαβήο εξσηήκαηνο 

ηεο, ζην πιαίζην εζσηεξηθήο ππεξεζηαθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο Καηάιεςεο ηνπ Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ θαη 

ηνπ Οδνζηξψκαηνο. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε ελ ιφγσ πξνζεζκία ε άδεηα ρνξεγείηαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο ΔΛΑ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

3.3.4 Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΛ.Α), ρνξεγεί «ζύκθσλε γλώκε» εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο παξαιαβήο εξσηήκαηνο ηεο, 

ζην πιαίζην εζσηεξηθήο ππεξεζηαθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο Καηάιεςεο ηνπ Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ θαη ηνπ 

Οδνζηξψκαηνο. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε ελ ιφγσ πξνζεζκία ε άδεηα ρνξεγείηαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο ΔΛΑ. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 4: 

4) ηα θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο ρνξεγείηαη εηεζίσο άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, κφλν εθφζνλ απηφο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο ή ηελ πξφζζεηε πξάμε πξνζδηνξηζκνχ εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ, φπσο 

αλαιχεηαη ζηελ παξ. 8.2. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

4) ηα θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο ρνξεγείηαη εηεζίσο άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, κφλν εθφζνλ απηφο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεχεη, φπσο αλαιχεηαη ζηελ παξ. 8.2. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 6: 

6) ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ε άδεηα αθνξά ζε πιαηείεο, ζε εμέδξεο ή ζε ρψξνπο, φπνπ ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαηαιακβάλνπλ αμηφινγε 

έθηαζε ή θαη ζε επαίζζεηα απφ άπνςε αηζζεηηθήο εηθφλαο ζεκεία ηνπ Γήκνπ, ηφζν ν ρψξνο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ, φζν θαη ε 

κνξθή θαη ε έθηαζε ησλ  ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζα πξνθχπηεη κεηά απφ ζπλνιηθή κειέηε ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο, πνπ ζπληάζζεηαη είηε εγθξίλεηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαηφπηλ έγθξηζεο ησλ 

ζρεηηθψλ Αξκφδησλ Οξγάλσλ. Ζ ηειηθή εγθεθξηκέλε Μειέηε ελέρεη ζέζε Δηδηθήο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

6) ε πεξηνρέο ή δψλεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, φπνπ ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαηαιακβάλνπλ αμηφινγε έθηαζε ή θαη ζε 

επαίζζεηα απφ άπνςε αηζζεηηθήο εηθφλαο ζεκεία ηνπ Γήκνπ, ηφζν ν ρψξνο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ, φζν θαη ε κνξθή θαη ε 

έθηαζε ησλ  ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα πξνθχπηεη κεηά απφ ζχληαμε ζπλνιηθήο κειέηεο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 

εθφζνλ ππάξρνπλ ρψξνη πξαζίλνπ ή θαηφπηλ αλάζεζεο ηεο κειέηεο απφ ην Γήκν, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα εγθξίλεηαη απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζα απνζηέιιεηαη γηα έγθξηζε ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο θαη ζε άιια αξκφδηα ζρεηηθά φξγαλα (Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Υαλίσλ, Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο θιπ.) εθφζνλ απαηηείηαη. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 7: 

7) Οη δηάδξνκνη, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη εκπξφο ηεο εηζφδνπ ησλ θαηαζηεκάησλ, πνπ 

εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

7) Οη δηάδξνκνη πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ 

εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαζψο εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
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θαηαζηήκαηνο, εμαηξνπκέλνπ γηα ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα κφλν ηνπ ρψξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ είζνδν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη κφλν 

γηα κία είζνδν κε πιάηνο έσο 1κ., εθφζνλ απηφ δεηεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 14: 

14) Ζ ζθίαζε ησλ ρψξσλ, εθφζνλ δελ θαιχπηεηαη απφ πθηζηάκελα δέληξα, ζα γίλεηαη κφλν κε νκπξέιεο, πνπ ζα θαιχπηνπλ επηθάλεηα 

ην πνιχ ίζε κε απηή ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Κηλεηά ή ζηαζεξά ζπζηήκαηα 

ζθίαζεο ζηεξηδφκελα ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο Πνιενδνκηθήο 

Ννκνζεζίαο (άξζξν 16 4067/12) θαη θαηφπηλ εμαζθάιηζεο ηεο απαξαίηεηεο άδεηαο απφ ηελ ΤΓΟΜ (Τπεξεζία Γφκεζεο). Γελ 

επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε  ζπζηεκάησλ ζθ ίαζεο  πνπ θέξνπλ επηγξαθέο ή δηαθεκίζεηο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δελ ζα πξέπεη 

λα βιάπηεηαη ην πθηζηάκελν πξάζηλν. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

14) Ζ ζθίαζε ησλ ρψξσλ, εθφζνλ δελ θαιχπηεηαη απφ πθηζηάκελα δέληξα, ζα γίλεηαη κφλν κε νκπξέιεο, πνπ ζα θαιχπηνπλ επηθάλεηα 

ην πνιχ ίζε κε απηή ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Κηλεηά ή ζηαζεξά ζπζηήκαηα 

ζθίαζεο ζηεξηδφκελα ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο Πνιενδνκηθήο 

Ννκνζεζίαο (άξζξν 16 Ν.4067/12 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) θαη θαηφπηλ εμαζθάιηζεο ηεο απαξαίηεηεο άδεηαο απφ ηελ ΤΓΟΜ 

(Τπεξεζία Γφκεζεο). Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε  ζπζηεκάησλ ζθ ίαζεο  πνπ θέξνπλ επηγξαθέο ή δηαθεκίζεηο. ε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο δελ ζα πξέπεη λα βιάπηεηαη ην πθηζηάκελν πξάζηλν. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 16: 

16) Σν ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ είλαη ηα 3,00κ. θαη εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη αθελφο ειάρηζην 

πιάηνο παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο Κ.Υ. ηα 1,20κ. (εμνπιηζκφο ζε πιήξε αλάπηπμε) επί ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, αθεηέξνπ 

ειάρηζηε φδεπζε πεδψλ 1,50κ. αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ 

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο δελ ππεξβαίλεη ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο ηνπ 

πεδνδξνκίνπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

16) Σν ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ είλαη ηα 3,00κ. θαη εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη αθελφο ειάρηζην 

πιάηνο παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο Κ.Υ. ηα 1,20κ. (εμνπιηζκφο ζε πιήξε αλάπηπμε) επί ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, αθεηέξνπ 

ειάρηζηε φδεπζε πεδψλ 1,50κ. αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ 

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο δελ ππεξβαίλεη ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο ηνπ 

πεδνδξνκίνπ γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Υαλίσλ θαη ην 50% γηα ηηο ππφινηπεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 17: 

17) Σν ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ είλαη ηα 2,20κ. κε ζηαζεξφ πιάηνο παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο 

Κ.Υ. ηα 0,50κ. επί ηεο πξφζνςεο θαη κφλν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζε χςνο έσο 1,50κ, εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ειάρηζηε φδεπζε πεδψλ 

1,50κ. αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. Σα 

εκπνξεχκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

17) Σν ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ είλαη ηα 2,20κ. κε ζηαζεξφ πιάηνο παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο 

Κ.Υ. ηα 0,50κ. επί φιεο ηεο πξφζνςεο θαη κφλν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζε χςνο έσο 1,70κ., εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ειάρηζηε φδεπζε 

πεδψλ 1,50κ. αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Σα εκπνξεχκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 20: 

20) ε πεδνδξφκνπο κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ππνρξεσηηθά 

ειάρηζην πιάηνο θίλεζεο νρεκάησλ 3,00 κέηξσλ ελψ ην ζπλνιηθφ πιάηνο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην 

50% ηνπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο ηνπ πεδνδξφκνπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

20) ε πεδνδξφκνπο κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ππνρξεσηηθά 

ειάρηζην πιάηνο θίλεζεο νρεκάησλ 3,50 κέηξσλ ελψ ην ζπλνιηθφ πιάηνο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην 

50% ηνπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο ηνπ πεδνδξφκνπ. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 22: 

22) Δπηπιένλ, εηδηθά γηα ηηο νδνχο Μνπζνχξσλ, Σζνπδεξψλ, Υξπζάλζνπ Δπηζθφπνπ θαη Υάιεδσλ ζηελ Παιηά Πφιε θαη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπζεί ν πθηζηάκελνο ραξαθηήξαο ηνπο, ε ρξήζε ηεο θαηνηθίαο θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο 

πφιεο, δελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηκεκάησλ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζε θαηαζηήκαηα γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ή 
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ηξαπεδνθαζηζκάησλ πιελ ησλ πθηζηάκελσλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απηά πθίζηαληαη κε ην απηφ αληηθείκελν. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

22) Δπηπιένλ, εηδηθά γηα ηηο νδνχο Μνπζνχξσλ, Σζνπδεξψλ, Υξπζάλζνπ Δπηζθφπνπ θαη Υάιεδσλ ζηελ Παιηά Πφιε θαη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπζεί ν πθηζηάκελνο ραξαθηήξαο ηνπο, ε ρξήζε ηεο θαηνηθίαο θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο 

πφιεο, δελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηκεκάησλ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζε θαηαζηήκαηα γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ή 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ πιελ ησλ πθηζηάκελσλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο κέρξη ηελ 17-2-2017 (εκεξνκελία έγθξηζεο 

απφ ην Γ.. ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ), εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζήκεξα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απηά ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη κε ην απηφ αληηθείκελν.  

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 27: 

27) Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ θαη θάζε είδνπο άιιεο θαηαζθεπήο επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ πιελ ηεο νδνχ 

θξχδισθ, φπνπ επηηξέπεηαη κφλν ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ιφγσ ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ελ ιφγσ νδνχ. Δπηπιένλ 

επηηξέπεηαη θαη εμαίξεζε ιφγσ πξνζηαζίαο ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο γηα ηε πεξηνρή ησλ “Μαραηξάδηθσλ” ε 

αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ζε πξνζήθεο επί ηεο πξφζνςεο ησλ θηηξίσλ θαη κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή ρξήζε.  

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

27) Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ θαη θάζε είδνπο άιιεο θαηαζθεπήο επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ πιελ ηεο νδνχ 

θξχδισθ, φπνπ επηηξέπεηαη κφλν ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ιφγσ ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ελ ιφγσ νδνχ.  

Δπηηξέπεηαη επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο παιηάο πφιεο, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηεο, θαη κφλν ζηνπο δξφκνπο 

ή πεδφδξνκνπο φπνπ κε βάζε ην ζπλεκκέλν ράξηε επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε εκπνξεπκάησλ, ε αλάξηεζε μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ 

πξνζεθψλ κε εκπνξεχκαηα. Οη πξνζήθεο ζα έρνπλ κέγηζηεο δηαζηάζεηο 1,20 εθ. χςνο Υ 0,80 εθ. πιάηνο Υ 0,20 εθ. βάζνο, ελψ ην 

ζπλνιηθφ πιάηνο φισλ ησλ αλαξηεκέλσλ πξνζεθψλ ζα θαηαιακβάλεη κέρξη ην 25% ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάξηεζε ησλ πξνζεθψλ είλαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 36β: 

β. Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13α ηεο Απνθ-Τ1γ)ΓΠ)96967)12, 

πιελ νπσξνπσιείσλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

β. Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13.1 ηεο απφθαζεο Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829 

(ΦΔΚ2161 Β’/23-6-2017), πιελ νπσξνπσιείσλ. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 47: 

47) Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο, ε Αζηπλνκηθή Αξρή γλσκαηεχεη, αλ πθίζηαληαη ιφγνη αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή 

ηξνρνθφξσλ, πνπ επηβάιινπλ ηε κε ρνξήγεζε ηεο αηηνπκέλεο αδείαο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ, πνπ 

ηίζεηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα Αζηπλνκηθή Αξρή, ε άδεηα ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηε γλσκάηεπζή ηεο (άξζξν 13 παξ. 6 ηνπ Β.Γ. 24-

9/20.10.1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 16 παξ. 4 ηνπ Ν.3254/04).  

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

47) Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο, ε Αζηπλνκηθή Αξρή γλσκαηεχεη, αλ πθίζηαληαη ιφγνη αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή 

ηξνρνθφξσλ, πνπ επηβάιινπλ ηε κε ρνξήγεζε ηεο αηηνπκέλεο αδείαο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία πέληε εκεξψλ, πνπ ηίζεηαη 

φηαλ πξφθεηηαη γηα Αζηπλνκηθή Αξρή, ε άδεηα ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηε γλσκάηεπζή ηεο (άξζξν 13 παξ. 6 ηνπ Β.Γ. 24-9/20.10.1958, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 30 παξ. 4 ηνπ Ν.4442/16). 

 

ην άξζξν 4 πξνζηίζεληαη νη δχν παξαθάησ παξάγξαθνη πνπ αθαηξνχληαη απφ ην άξζξν 7 (7.7, 7.8) 

49) ηα παξαρσξνχκελα ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή εκπνξεπκάησλ δελ επηηξέπεηαη ε 

θάιπςε κε νπνηνδήπνηε πιηθφ ή ε αιινίσζε ησλ δαπεδνζηξψζεσλ, ν απνθιεηζκφο ή ε ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ 

δηθηχσλ ππνδνκήο θαη ε θάιπςε ησλ ιάθθσλ ησλ δέλδξσλ. 

50) Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαρσξηζηηθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ  παξαρσξνχκελσλ ηκεκάησλ ζε πεδνδξφκηα, πεδφδξνκνπο θαη 

πιαηείεο γηα ηελ νξηνζέηεζή - δηαρσξηζκφ ηνπο  απφ ηα φκνξα ή ζε ζρέζε κε ηνλ ειεχζεξν θνηλφρξεζην ρψξν, φπσο γιάζηξεο, 

δαξληηληέξεο, θξάθηεο, παινπεηάζκαηα θαη γεληθά νπνηαδήπνηε κφληκε ή θηλεηή θαηαζθεπή γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 

ην άξζξν 4 πξνζηίζεηαη ε επφκελε παξάγξαθνο 51: 

51) Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε γιαζηξψλ ζηελ πξφζνςε ησλ θαηαζηεκάησλ αηειψο, θαηφπηλ φκσο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Δπηηξνπήο 

Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ θαη έθδνζε άδεηαο παξαρψξεζεο ρψξνπ απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία κε 

ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: Οη γιάζηξεο λα ηνπνζεηνχληαη ζε επαθή κε ηελ πξφζνςε ησλ θαηαζηεκάησλ, ην πιάηνο πνπ ζα 

θαηαιακβάλνπλ λα είλαη ην κέγηζην 0,50κ., λα κελ νξηνζεηνχλ ηνλ ηπρφλ παξαρσξνχκελν ζην θαηάζηεκα ρψξν θαη λα πιεξνχληαη νη 
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εθάζηνηε ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θίλεζεο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φπσο λα παξακέλεη ζην πεδνδξφκην ή πεδφδξνκν ειάρηζηε φδεπζε 

πεδψλ 1,50κ. αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, 

λα παξακέλεη ζηνλ πεδφδξνκν φπνπ δηέξρνληαη νρήκαηα ειάρηζην πιάηνο φδεπζεο 3,50 κ. θιπ. Δθφζνλ δελ ηεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο απηέο, ε άδεηα παξαρψξεζεο ζα αλαθαιείηαη απφ ην Γήκν θαη ζα επηβάιινληαη νη λφκηκεο θπξψζεηο. 

 

ην άξζξν 5 ε παξάγξαθνο 5.1.4:  

5.1.4 ε θακία πεξίπησζε ην πιάηνο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 40% ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

5.1.4 ε θακία πεξίπησζε ην πιάηνο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 40% ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα 

ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Υαλίσλ θαη ην 50% γηα ηηο ππφινηπεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο. 

 

ην άξζξν 5 ε παξάγξαθνο 5.2.2: 

5.2.2 Σν ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ ηκήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ θαη είθνζη εθαηνζηψλ  

(1,20κ.). Δηδηθά εληφο ησλ νξίσλ ηεο Παιηάο Πφιεο γηα ηνπο πεδφδξνκνπο Γσξνζένπ Δπηζθφπνπ, Αγ. Γέθα, Δηζνδίσλ θαη 

Εακπειίνπ, νη νπνίνη δελ έρνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο νρήκαηνο θαη ζηνπο νπνίνπο έρεη επηιεγεί λα παξαρσξείηαη ρψξνο γηα 

ηξαπεδνθαζίζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε γξαθηθφηεηα θαη ν ραξαθηήξαο ηνπο ην ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ 

ηκήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ (1,00κ.), εθφζνλ ηεξνχληαη φιεο νη άιιεο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, φπσο εκθαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

5.2.2 Σν ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ ηκήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ θαη είθνζη εθαηνζηψλ 

(1,20κ.). Δηδηθά εληφο ησλ νξίσλ ηεο Παιηάο Πφιεο γηα ηα πεδνδξφκηα θαη ηνπο πεδφδξνκνπο ζηνπο νπνίνπο έρεη επηιεγεί λα 

παξαρσξείηαη ρψξνο γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα κε βάζε ην ζπλεκκέλν ράξηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε γξαθηθφηεηα θαη ν 

ραξαθηήξαο ηνπο ην ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ ηκήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ (1,00κ.), 

εθφζνλ ηεξνχληαη φιεο νη άιιεο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, φπσο εκθαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο. 

 

ην άξζξν 5 ε παξάγξαθνο 5.3.1: 

5.3.1 Ζ παξαρσξνχκελε γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζπλαθή ζηνηρεία επηθάλεηα, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%) ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδφδξνκνπ θαη π ξ έ π ε η  λα αθήλεη ειεχζεξε, θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ ηελ δψλε ησλ ηξηψλ 

ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ (3,00κ.), ε νπνία απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ πεδφδξνκνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θαη ηελ 

εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο (ππξνζβεζηηθά, αζζελνθφξα, νρήκαηα κεηαθνξάο αηφκσλ κε αλαπεξία θιπ.), ηελ 

ηξνθνδνζία θαη ηελ πξφζβαζε ζε λφκηκνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο παξφδησλ θηηξίσλ θιπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

5.3.1 Ζ παξαρσξνχκελε γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζπλαθή ζηνηρεία επηθάλεηα, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%) ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδφδξνκνπ θαη π ξ έ π ε η  λα αθήλεη ειεχζεξε, θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ ηελ δψλε ησλ ηξηψλ 

ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ θαη πελήληα εθαηνζηψλ (3,50κ.), ε νπνία απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ πεδφδξνκνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ δηέιεπζε 

πεδψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο (ππξνζβεζηηθά, αζζελνθφξα, νρήκαηα κεηαθνξάο αηφκσλ κε 

αλαπεξία θιπ.), ηελ ηξνθνδνζία θαη ηελ πξφζβαζε ζε λφκηκνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο παξφδησλ θηηξίσλ θιπ. 

 

ην άξζξν 5 ε παξάγξαθνο 5.4.1: 

5.4.1 ηηο πιαηείεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηηο ζέζεηο θαη ηελ έθηαζε πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 

δηακφξθσζεο ε νπνία έρεη εθπνλεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα εηδηθά θξηηήξηα ηεο εθάζηνηε πιαηείαο (ηνπηθά, ηνπξηζηηθά, θπθινθνξηαθά, 

πξαζίλνπ) ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία (Ν. 1080/80, άξζξν 3, παξ. 4, 5). ε πεξίπησζε πνπ ζηε ζρεηηθή κειέηε δελ έρεη 

πξνβιεθζεί ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή δελ έρεη εγθξηζεί κειέηε, εθαξκφδεηαη ε παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε. Αλαιπηηθά, ζηα 

θαηαζηήκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζε απηέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλε κειέηε, παξαρσξείηαη ε ρξήζε πνζνζηνχ 70% 

ηνπ ρψξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε πξνβνιή ηνπ επί ηεο πιαηείαο, ην δε ππφινηπν 30% παξαρσξείηαη ζηνπο ίδηνπο εθκεηαιιεπηέο εθφζνλ κεηά 

απφ εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο αξκφδηαο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή ηνπ θξίλεη φηη δελ παξαθσιχεηαη νπζησδψο ε ειεχζεξε θίλεζε πεδψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

παξαρσξνχκελνο ρψξνο βξίζθεηαη ζηελ πξνβνιή ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηελ πιαηεία, ην κήθνο ηνπ είλαη απηφ πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ 

θάζεησλ πξνβνιψλ ησλ δχν άθξσλ ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

5.4.1 ηηο πιαηείεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηηο ζέζεηο θαη ηελ έθηαζε πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 

δηακφξθσζεο ε νπνία έρεη εθπνλεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα εηδηθά θξηηήξηα ηεο εθάζηνηε πιαηείαο (ηνπηθά, ηνπξηζηηθά, θπθινθνξηαθά, 

πξαζίλνπ) ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία (Ν. 1080/80, άξζξν 3, παξ. 4, 5). ε πεξίπησζε πνπ ζηε ζρεηηθή κειέηε δελ έρεη 

πξνβιεθζεί ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή δελ έρεη εγθξηζεί κειέηε, εθαξκφδεηαη ε παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε. Αλαιπηηθά, ζηα 

θαηαζηήκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζε απηέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλε κειέηε, παξαρσξείηαη ε ρξήζε πνζνζηνχ 70% 

ηνπ ρψξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε πξνβνιή ηνπ επί ηεο πιαηείαο, ην δε ππφινηπν 30% παξαρσξείηαη ζηνπο ίδηνπο εθκεηαιιεπηέο απφ ηνλ 

Γήκαξρν Υαλίσλ κε απφθαζή ηνπ εθφζνλ θξίλεη φηη δελ παξαθσιχεηαη νπζησδψο ε ειεχζεξε θίλεζε πεδψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 
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παξαρσξνχκελνο ρψξνο βξίζθεηαη ζηελ πξνβνιή ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηελ πιαηεία, ην κήθνο ηνπ είλαη απηφ πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ 

θάζεησλ πξνβνιψλ ησλ δχν άθξσλ ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 
ην άξζξν 5 ε παξάγξαθνο 5.4.2: 

5.4.2 Ζ παξαρσξνχκελε γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζπλαθή ζηνηρεία επηθάλεηα πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ 

(30%) ηεο επηθάλεηαο ε νπνία είλαη δηακνξθσκέλε γηα θίλεζε θαη ζηάζε πεδψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πεδνδξνκίσλ ζε ζπλέρεηα πιαηείαο. Ζ παξαρψξεζε ζα γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ 

ηφζν πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο φζν θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ δηθηχνπ ησλ πεδνδξνκίσλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

5.4.2 Ζ παξαρσξνχκελε γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζπλαθή ζηνηρεία επηθάλεηα πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ 

(30%) ηεο επηθάλεηαο ε νπνία είλαη δηακνξθσκέλε γηα θίλεζε θαη ζηάζε πεδψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεδνδξνκίσλ ζε 

ζπλέρεηα πιαηείαο. Ζ παξαρψξεζε ζα γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ ηφζν 

πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο φζν θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ δηθηχνπ ησλ πεδνδξνκίσλ. 

 

ην άξζξν 7 ε παξάγξαθνο 7.1.2: 

7.1.2 Ζ άδεηα γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ έγθξηζε ηνπνζέηεζεο θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ, 

δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

7.1.2 Ζ άδεηα παξαρψξεζεο γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ έγθξηζε ηνπνζέηεζεο θαη ινηπψλ 

ιεηηνπξγηθψλ, δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

ην άξζξν 7 ε παξάγξαθνο 7.1.4: 

7.1.4 Ζ άδεηα ηνπνζέηεζεο δηαθνζκεηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλαθψλ κε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, ρνξεγείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Τ πεξεζία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ (Οηθνλνκηθή Τπεξεζία), πάληα κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πξάζηλν εθφζνλ ππάξρνπλ ρψξνη πξαζίλνπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

7.1.4 Ζ άδεηα ηνπνζέηεζεο δηαθνζκεηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλαθψλ κε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, ρνξεγείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Τ πεξεζία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ (Οηθνλνκηθή Τπεξεζία) αηειψο, πάληα κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ εθφζνλ ππάξρνπλ ρψξνη πξαζίλνπ. 

 

ην άξζξν 7 ε παξάγξαθνο 7.1.5: 

7.1.5 ε πεξηνρέο ή δψλεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο - κηζζσηέο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ- ηα 

ιεηηνπξγηθά θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα αληηκεησπίδνληαη εληαία σο πξνο ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία 

ηνπο, ην κέγεζφο ηνπο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηελ αξκνληθή έληαμή ηνπο ζην ρψξν, θαηφπηλ ζχληαμεο ζπλνιηθήο κειέηεο ε 

νπνία είηε ζπληάζζεηαη είηε εγθξίλεηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ  ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ εθφζνλ ππάξρνπλ ρψξνη πξαζίλνπ θαη  κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκνδίσλ ζρεηηθψλ 

Οξγάλσλ εθφζνλ απαηηείηαη. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

7.1.5 ε πεξηνρέο ή δψλεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο - κηζζσηέο θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ- ηα ιεηηνπξγηθά θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνληαη εληαία σο πξνο ηα 

κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπο, ην κέγεζφο ηνπο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηελ αξκνληθή έληαμή ηνπο ζην ρψξν, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 20 ηνπ Ν.4067/2012, θαηφπηλ ζχληαμεο ζπλνιηθήο κειέηεο απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη 

ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ εθφζνλ ππάξρνπλ ρψξνη πξαζίλνπ ή θαηφπηλ αλάζεζεο ηεο κειέηεο απφ ην Γήκν, ε 

νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζα απνζηέιιεηαη γηα έγθξηζε ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο θαη 

ζε άιια αξκφδηα ζρεηηθά φξγαλα (Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ, Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο θιπ.) εθφζνλ απαηηείηαη. 

 

ην άξζξν 7 ε παξάγξαθνο 7.4: 

Ζ ηνπνζέηεζε θηλεηψλ ή ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ ειηνπξνζηαζίαο επί ησλ φςεσλ ησλ θηηξίσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο  

ηζρχνπζαο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο (άξζξν 16 λ.4067/2012) θαη θαηφπηλ ηεο έθδνζεο ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία 

Γφκεζεο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Ζ ηνπνζέηεζε θηλεηψλ ή ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ ζθίαζεο-ειηνπξνζηαζίαο επί ησλ φςεσλ ησλ θηηξίσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηεο  ηζρχνπζαο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο (άξζξν 16 Ν.4067/2012 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) θαη θαηφπηλ ηεο έθδνζεο ησλ 

απαξαίηεησλ αδεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο. 
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ην άξζξν 7 νη παξάγξαθνη 7.7 θαη 7.8 αθαηξνχληαη θαη πξνζηίζεληαη ζην άξζξν 4 (παξ. 49, 50). 

 

ην άξζξν 8 ε παξάγξαθνο 8.1.2: 

8.1.2 Σν ηέινο πνπ ζα αληηζηνηρεί θαηά πεξίπησζε δχλαηαη λα θαηαβιεζεί ζε 3 ηζφπνζεο δφζεηο, ήηνη: 

 Α’ Γφζε: κε ηελ έθδνζε απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 Β’ Γφζε: 31/5. 

 Γ’  Γφζε: 30/6.  

ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ ζπλφινπ ησλ δφζεσλ, ηελ 1/7 απηνδίθαηα αίξεηαη ε ηζρχο ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ 

ρψξνπ. 

Δηδηθά γηα ην έηνο 2017 νη δφζεηο θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

 Α’ Γφζε: κε ηελ έθδνζε απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 Β’ Γφζε: 31/7/2017. 

 Γ’  Γφζε: 31/8/2017.  

ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ ζπλφινπ ησλ δφζεσλ, ηελ 1/9/2017 απηνδίθαηα αίξεηαη ε ηζρχο ηεο άδεηαο ρξήζεο 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

8.1.2. Σν ηέινο πνπ ζα αληηζηνηρεί θαηά πεξίπησζε δχλαηαη λα θαηαβιεζεί ζε 3 ηζφπνζεο δφζεηο, ήηνη: 

 Α’ Γφζε: κε ηελ έθδνζε απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 Β’ Γφζε: 31/5. 

 Γ’  Γφζε: 30/6.  

ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ή κε θαηαβνιήο έζησ θαη κίαο εθ ησλ δφζεσλ, απηνδίθαηα θαη ρσξίο λα απαηηείηαη 

άιιε δηαηχπσζε αλαθαιείηαη ε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη ππάξρεη απζαίξεηε ρξήζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ απφ 24-9/20-10-58 Β.Γ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ παξ. 1  ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν.4257/2014. 

 

ην άξζξν 8 ε παξάγξαθνο 8.1.4 θαηαξγείηαη: 

8.1.4 Ζ ε η ή ζ η α  αλαλέσζε ηεο άδεηαο γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη εθ λένπ γλψκε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο Ο ξ η ν ζ έ η ε ζ ε ο  Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη δελ έρνπλ κεηαβιεζεί ηα 

γεσκεηξηθά θαη κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ. ή ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη λα κελ ππάξρεη βεβαησκέλε 

παξάβαζε ζε ηζρχ.  

 

ην άξζξν 8 ε παξάγξαθνο 8.2: 

8.2.1 Γηαδηθαζία 

Ο ελδηαθεξφκελνο θαηαξρήλ αηηείηαη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο γηα ηνλ δπλεηηθά παξαρσξνχκελν ρψξν γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ. Ο Γήκνο Υαλίσλ ζα ρνξεγεί βεβαίσζε γηα ηνλ ρψξν πνπ δχλαηαη λα παξαρσξεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα, 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε θαη ηνλ ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο πνπ ηελ ζπλνδεχεη. Σκήκα ή θαη ην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ 

απηνχ κπνξεί λα παξαρσξεζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν εθφζνλ ν ρψξνο απηφο δελ ππεξβαίλεη ηνλ εγθεθξηκέλν ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο αξηζκφ θαζηζκάησλ επί ηνλ ζπληειεζηή 1,2.  

Με βάζε ηε βεβαίσζε απηή ν ελδηαθεξφκελνο ζα αηηείηαη ζην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ είηε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

πθηζηάκελεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή ηελ πξφζζεηε πξάμε πξνζδηνξηζκνχ εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ ζχκθσλα κε 

ην λέν παξαρσξνχκελν ρψξν, είηε ηελ έθδνζε λέαο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα λεντδξπφκελν θαηάζηεκα.  

8.2.2 Τπνβαιιφκελα  Γηθαηνινγεηηθά  

8.2.2.1 Γηα έθδνζε βεβαίσζεο γηα ηνλ δπλεηηθά παξαρσξνύκελν ρώξν ζε θαηάζηεκα Υ.Δ ππνβάιινληαη: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο βεβαίσζεο γηα ηνλ δπλεηηθά παξαρσξνύκελν ρώξν ζην θαηάζηεκα Υ.Δ.  

ii. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα 

ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο 
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ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87.  

 Ο αηηνύκελνο θνηλόρξεζηνο ρώξνο ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλνο κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο 

θαλνληζηηθήο απόθαζεο θαη ηνπ ράξηε θνηλνρξήζησλ  ρώξσλ πξνο παξαρώξεζε ηεο Παιηάο Πόιεο πνπ ηελ ζπλνδεύεη.  

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ε Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.)  εμεηάδεη 

ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ζην Σκήκα 

Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. 

8.2.2.2 Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ανάπηςξη ηπαπεζοκαθιζμάηων, ν ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη  ζην 

Τκήκα Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα Υ.Δ.  

ii. Φσηναληίγξαθν άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ζε ηζρύ κε ην ζεσξεκέλν από ηε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Υγείαο 

ζρεηηθό ζρεδηάγξακκα ή ηελ πξόζζεηε πξάμε πξνζδηνξηζκνύ εμππεξεηνύκελσλ αηόκσλ ζε ηζρύ, όπνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν 

δπλεηηθά παξαρσξνύκελνο από ην Γήκν ρώξνο. 

iii. Δλεκέξσζε από ην Τακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιώλ ζην Γήκν (Γεκνηηθή  Δλεκεξόηεηα). 

iv. Σύκθσλε γλώκε Δθνξείαο Αξραηνηήησλ (γηα θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο εληόο αξραηνινγηθνύ ρώξνπ θαη επί ινηπώλ αμηόινγσλ 

Οηθηζηηθώλ Σπλόισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ). 

v. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο Υ.Δ. 

vi. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα 

ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο 

ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

 Πξόηαζε θαζνξηζκνύ (νξηνζέηεζεο) αηηνύκελνπ ρώξνπ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ (δηαζηάζεηο ρώξνπ κε εκβαδόλ 

πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα εγθεθξηκέλα από ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Υγείαο θαζίζκαηα 

πνιιαπιαζηαδόκελα κε ην ζπληειεζηή 1,2 αλά θάζηζκα). 

 Αλαιπηηθό ππνινγηζκό ζε κέηξα (νιηθό εκβαδόλ = κήθνο Φ πιάηνο) ηνπ αλσηέξσ ρώξνπ. 

vii. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

viii. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο  κε ην εμήο πεξηερόκελν: «Παξέρσ ζην Γήκν Φαλίσλ αλέθθιεηε εληνιή θαη 

εμνπζηνδόηεζε, όπσο ν Γήκνο Φαλίσλ δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηώλεηαη απζαίξεηε 

θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα, λα ηα θαζαηξεί θαη λα ηα απνκαθξύλεη κε 

ζπλεξγεία επζύλεο ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ». Η πξνθύπηνπζα δαπάλε επηβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. 

Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηειηθά παξαρσξνχκελνο ρψξνο κε ηελ άδεηα ρξήζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ δπλεηηθά παξαρσξνχκελν ρψξν, ην 

Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο ζα πξέπεη απηνδίθαηα λα ελεκεξψλνπλ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο Τ.Δ. ψζηε απηή λα αλαγξάθεη ηνλ ηειηθά παξαρσξνχκελν ρψξν γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (ΚΤΑ 16228/17-5-2017 πεξί απινχζηεπζεο θαη πξνηππνπνίεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ  δηαδηθαζηψλ 

γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο, άξζξν 30 Ν.4442/2016, απφθαζε 567/3-5-2017 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

8.2.1 Γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα νπνία έρεη δνζεί άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε. 

Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά 

Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ανάπηςξη ηπαπεζοκαθιζμάηων, ν ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη  ζην Τκήκα 

Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

ii. Γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαρσξνύκελν από ην Γήκν 

θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξν θαη ηε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζ’ απηόλ, θαζώο θαη ην αληίζηνηρν 

ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηε γλσζηνπνίεζε όπνπ επίζεο ζα απνηππώλεηαη επαθξηβώο ν παξαρσξνύκελνο 

από ην Γήκν θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξνο. 

iii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο Υ.Δ. 
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iv. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θάπνην από ηα ζηνηρεία πνπ  πεξηιακβάλεη ην ζρεδηάγξακκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα 

ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο 

ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

 Τνλ παξαρσξνύκελν από ην Γήκν θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξν κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ. 

v. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο 

Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) ηνλ ζρεηηθφ θάθειν. Ζ επηηξνπή εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη 

ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζην Σκήκα Δζφδσλ θαη θαηά πεξίπησζε (γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εληφο 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη επί ινηπψλ αμηφινγσλ Οηθηζηηθψλ πλφισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ) ζηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ 

ή/θαη ζηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο ηα νπνία απνζηέιινπλ εληφο 10 εκεξψλ ηελ 

έγθξηζή ηνπο ή ηελ κε έγθξηζή ηνπο ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή, ζεσξείηαη φηη ηζρχεη ε 

πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηεο Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο 

γηα ην θαηάζηεκα Τ.Δ. εθφζνλ απηή έρεη δνζεί ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, δειαδή απφ ηελ 3-5-2017 (εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο 

87/2017 απφθαζεο Γ.. απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο) θαη κεηά.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξφηαζε παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ θαζηζκάησλ-αηφκσλ ζηνλ 

εμσηεξηθφ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ αλαγξάθεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο επί ηνλ 

ζπληειεζηή 1,2 η.κ./θάζηζκα-άηνκν. Με βάζε δε ηελ πξφηαζε παξαρψξεζεο θ.ρ. ζα ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε 

γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο θαη ην ζρεδηάγξακκα θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεχεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή πεξηιακβάλεη  

δηαθνξεηηθφ εκβαδφλ παξαρσξνχκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ απφ ην εκβαδφλ ηεο πξφηαζεο παξαρψξεζεο θ.ρ. 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε (γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, απφδεημε ηακεηαθήο 

κεραλήο, ζρεδηάγξακκα κεραληθνχ, δεκνηηθή ελεκεξφηεηα, ππεχζπλε δήισζε, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο 

Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο φηαλ απηή απαηηείηαη) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 

16.2 ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο, εθδίδεηαη απφ ην Γήκαξρν ε αληίζηνηρε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ.  

Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηελ Τπεξεζία  

Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

8.2.2 Γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα νπνία δελ έρεη δνζεί άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

λεντδξπφκελσλ θαηαζηεκάησλ 

Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά 

Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ανάπηςξη ηπαπεζοκαθιζμάηων, ν ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη  ζην Τκήκα 

Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

ii. Φσηναληίγξαθν άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ζε ηζρύ κε ην ζεσξεκέλν από ηε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Υγείαο 

αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεύεη θαη ηελ ηπρόλ πξόζζεηε πξάμε πξνζδηνξηζκνύ 

εμππεξεηνύκελσλ αηόκσλ ζε ηζρύ κε ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα πνπ ηε ζπλνδεύεη, ή ηελ γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεύεη. 

iii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο Υ.Δ. 

iv. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα 

ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο 

ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

 Τνλ αηηνύκελν παξαρσξνύκελν θνηλόρξεζην ρώξν κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζύκθσλνο κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο θαλνληζηηθήο απόθαζεο θαη ηνλ ράξηε ησλ δπλεηηθά 

παξαρσξνύκελσλ ρώξσλ ηεο Παιηάο Πόιεο πνπ ηελ ζπλνδεύεη. 
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v. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

vi. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο  κε ην εμήο πεξηερόκελν: «Παξέρσ ζην Γήκν Φαλίσλ αλέθθιεηε εληνιή θαη 

εμνπζηνδόηεζε, όπσο ν Γήκνο Φαλίσλ δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηώλεηαη 

απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα, λα ηα θαζαηξεί θαη λα ηα 

απνκαθξύλεη κε ζπλεξγεία επζύλεο ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ». Η πξνθύπηνπζα δαπάλε επηβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο 

επηρείξεζεο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο 

Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) ηνλ ζρεηηθφ θάθειν. Ζ επηηξνπή εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη  

ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ζην Σκήκα Δζφδσλ θαη θαηά πεξίπησζε (γηα 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εληφο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη επί ινηπψλ αμηφινγσλ Οηθηζηηθψλ πλφισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ) ζηελ 

Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ζηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο Υαλίσλ ή/θαη ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο ηα νπνία 

απνζηέιινπλ ηελ έγθξηζή ηνπο ή ηελ κε έγθξηζή ηνπο ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο.  

Με βάζε ηελ Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ., ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξνβαίλεη ζηε γλσζηνπνίεζε, ή ζηελ ηξνπνπνίεζε γλσζηνπνίεζεο, 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνλ πξνο παξαρψξεζε απηφλ ρψξν θαη ηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζ’ απηφλ, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο φπνπ επίζεο ζα απνηππψλεηαη 

επαθξηβψο ν πξνο παξαρψξεζε απφ ην Γήκν ρψξνο, ηα νπνία ζα θαηαζέηεη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξφηαζε παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ θαζηζκάησλ-αηφκσλ ζηνλ 

εμσηεξηθφ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ αλαγξάθεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο επί ηνλ 

ζπληειεζηή 1,2 η.κ./θάζηζκα-άηνκν. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξφηαζε παξαρψξεζεο θ.ρ. ππεξβαίλεη ην εκβαδφλ απηφ, ηφηε απηή ζα 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα απφ ηελ Δ.Ο.Π.Κ.Υ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ θαη αληίζηνηρα ζα ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν ε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο θαη ην ζρεδηάγξακκα θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεχεη. 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε (γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, απφδεημε ηακεηαθήο 

κεραλήο, ζρεδηάγξακκα κεραληθνχ, δεκνηηθή ελεκεξφηεηα, ππεχζπλε δήισζε, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο 

Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο φηαλ απηή απαηηείηαη) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 

16.2 ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο, εθδίδεηαη απφ ην Γήκαξρν ε αληίζηνηρε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ.  

Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηελ Τπεξεζία  

Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

 
ην άξζξν 8 ε παξάγξαθνο 8.3.1: 

8.3.1 Γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθνζκεηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλαθψλ κε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, πξναπαηηείηαη ε έθδνζε, 

απφ ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, 

Άδεηαο Σνπνζέηεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, ε νπνία έπεηαη ηεο Άδεηαο Υξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε  

ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

8.3.1 Γηα ηελ ηνπνζέηεζε εληφο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, δηαθνζκεηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ζπλαθψλ κε ηα 

ηξαπεδνθαζίζκαηα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο παξ. 7.3-7.6, πξναπαηηείηαη ε έθδνζε απφ ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, άδεηαο ηνπνζέηεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, αηειψο, ε νπνία 

έπεηαη ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε  ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

 

ην άξζξν 8 ζηελ παξάγξαθν 8.3.2 ηα δηθαηνινγεηηθά ii. θαη iv: 

ii. Αληίγξαθν ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ζην νπνίν ζα 

ζεκεηώλνληαη ππνρξεσηηθά: 

 νη πξνβνιέο  ησλ ζθηαδίσλ θαη ησλ ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ/δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ, γηα ηα νπνία αηηείηαη άδεηα ηνπνζέηεζεο, 

 ηα πεξηγξάκκαηα ηνπιάρηζηνλ ησλ όκνξσλ παξαρσξεκέλσλ ρώξσλ ησλ άιισλ θαηαζηεκάησλ, 

 ηα ζεκεία ιήςεο ησλ θσηνγξαθηώλ ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρώξνπ. 

iv. Φσηνγξαθίεο ή/θαη ζρέδηα (θάηνςε, όςε, ηνκή), ζε θιίκαθα 1:20, ησλ ζθηαδίσλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ, ζηα νπνία ζα θαίλνληαη νη 

δηαζηάζεηο, ηα πιηθά, ε ρξσκαηηθή πξόηαζε θαη ν ηξόπνο ζηήξημεο. 

ηξνπνπνηνχληαη σο εμήο: 

ii. Αληίγξαθν ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ζην νπνίν ζα 

ζεκεηώλνληαη ππνρξεσηηθά: 

 νη πξνβνιέο  ησλ θηλεηώλ ζηνηρείσλ ειηνπξνζηαζίαο (νκπξειώλ) θαη ησλ ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ/δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ, γηα ηα 

νπνία αηηείηαη άδεηα ηνπνζέηεζεο, 

 ηα πεξηγξάκκαηα ηνπιάρηζηνλ ησλ όκνξσλ παξαρσξεκέλσλ ρώξσλ ησλ άιισλ θαηαζηεκάησλ, 
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 ηα ζεκεία ιήςεο ησλ θσηνγξαθηώλ ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρώξνπ. 

iv. Φσηνγξαθίεο ή/θαη ζρέδηα (θάηνςε, όςε, ηνκή), ζε θιίκαθα 1:20, ησλ θηλεηώλ ζηνηρείσλ ειηνπξνζηαζίαο (νκπξειώλ) θαη ινηπώλ 

ζηνηρείσλ, ζηα νπνία ζα θαίλνληαη νη δηαζηάζεηο, ηα πιηθά, ε ρξσκαηηθή πξόηαζε θαη ν ηξόπνο ζηήξημεο. 

 
ην άξζξν 8 ζηελ παξάγξαθν 8.3.2 θαη ζηελ παξάγξαθν 8.4.1 αθαηξείηαη ην δηθαηνινγεηηθφ viii θαη iv αληίζηνηρα: 

Αληίγξαθν ηνπ δηπιφηππνπ είζπξαμεο ηνπ ηέινπο, πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ιεηηνπξγηθψλ – δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

ην άξζξν 8 ε παξάγξαθνο 8.4.2: 

8.4.2 Ζ άδεηα αλαλεψλεηαη κε ηε βαζηθή πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρεη θακία  κεηαβνιή σο πξνο ηα ζηνηρεία, πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ 

αξρηθή άδεηα (εγθεθξηκέλε επηθάλεηα γηα ρξήζε  ηξαπεδνθαζηζκάησλ, αξηζκφο δηαθνζκεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ θιπ.) 

βάζεη ππεχζπλεο δήισζεο πνπ ζπκπιεξψλεη ν ελδηαθεξφκελνο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη παξάβαζε. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

8.4.2 Ζ άδεηα αλαλεψλεηαη κε ηε βαζηθή πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρεη θακία κεηαβνιή σο πξνο ηα ζηνηρεία, πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ 

αξρηθή άδεηα (εγθεθξηκέλε επηθάλεηα γηα ρξήζε  ηξαπεδνθαζηζκάησλ, αξηζκφο δηαθνζκεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ θιπ.) 

βάζεη ππεχζπλεο δήισζεο πνπ ζπκπιεξψλεη ν ελδηαθεξφκελνο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε θαηαγεγξακκέλε 

παξάβαζε (θηλεηέο ή ζηαζεξέο θαηαζθεπέο θιπ.). 

 

ην άξζξν 9 ε παξάγξαθνο 9.1: 

9.1    Όξνη θαη δηαδηθαζία παξαρψξεζεο ρψξνπ 

Οη αηηήζεηο παξαρψξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζα θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ απφ ηελ 1
 
Ννεκβξίνπ κέρξη ηελ 31

 
Γεθεκβξίνπ γηα ην επφκελν έηνο. Ζ άδεηα ρξήζεο 

είλαη εηήζηα θαη ιήγεη ηελ 31
 
Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν έθδνζήο ηεο. Δηδηθά γηα ην έηνο 2017 νη αηηήζεηο 

παξαρψξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ 30
 
Απξηιίνπ 2017. 

9.1.1 Γηα ηελ θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε εκπνξεχκαηα o ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, πξνζθνκίδνληαο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα. 

ii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο. 

iii. Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, ι ηαλ ηθήο δ ηάζεζεο ηξνθίκσλ θα η  πνηώλ  (κόλν  νπσξνπσιεία, 

νπσξνιαραλνπσιεία) θαη κηθηά θαηαζηήκαηα (πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο). 

iv. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ, πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηνύο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία. 

v. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Αποηύπωζη, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα 

ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο 

ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

Ο αηηνύκελνο θνηλόρξεζηνο ρώξνο ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλνο κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο 

θαλνληζηηθήο απόθαζεο θαη ηνπ ράξηε θνηλνρξήζησλ  ρώξσλ πξνο παξαρώξεζε ηεο Παιηάο Πόιεο πνπ ηελ ζπλνδεύεη. 

 Ππόηαζη σωποθέηηζηρ εκπνξεπκάησλ ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν.  

 Αναλςηικό ςπολογιζμό ζε κέηξα (νιηθό εκβαδόλ = κήθνο Φ πιάηνο) ηνπ αλσηέξσ ρώξνπ. 

Αθνχ θαηαβιεζεί άπαμ ην ηέινο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν, ην Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα ρνξεγεί ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, ηελ νπνία ζα απνζηέιιεη πξνο ελεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο, 

φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

9.1.2 Παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, κφλν ζηελ πξφζνςή ηνπο, ζε 

πιάηνο πελήληα εθαηνζηψλ (0,50κ.) θαη κφλν εθφζνλ ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη πάλσ απφ δχν κέηξα θαη είθνζη εθαηνζηά 

(2,20κ.). Ζ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1,50κ. ζε χςνο. 

9.1.3 Ζ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα εκπνξεχκαηα δελ απνηειεί ιφγν γηα ηελ αιιαγή ηεο 

δηακφξθσζήο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 
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9.1.4 Ζ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκήκαηνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα εθζέκαηα- εκπνξεχκαηα, δελ πξέπεη λα δπζρεξαίλεη ηελ πξφζβαζε 

ζε Μλεκεία θαη Γεκφζηα Κηίξηα. ε θάζε πεξίπησζε ζε πεξηβάιινλ Μλεκείσλ απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 

9.1.5 Δηδηθά επί ηεο νδνχ θξχδισθ, φπνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα εζηκηθά λφκηκα λα ηνπνζεηνχληαη εκπνξεχκαηα ζε παξαρσξνχκελν 

θνηλφρξεζην ρψξν πιένλ ησλ 0,50 κ.  θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαηεξείηαη θαη εμαζθαιίδεηαη πιάηνο 3,00 κ. γηα ηελ ειεχζεξε  

φδεπζε, επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε θ.ρ. φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ράξηε. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (ΚΤΑ 16228/17-5-2017 πεξί απινχζηεπζεο θαη πξνηππνπνίεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ  δηαδηθαζηψλ 

γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο, άξζξν 30 Ν.4442/2016, απφθαζε 567/3-5-2017 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

9.1  Όξνη θαη δηαδηθαζία παξαρψξεζεο ρψξνπ 

Οη αηηήζεηο παξαρψξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζα θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ απφ ηελ 1
 
Ννεκβξίνπ κέρξη ηελ 31

 
Γεθεκβξίνπ γηα ην επφκελν έηνο. Ζ άδεηα ρξήζεο 

είλαη εηήζηα θαη ιήγεη ηελ 31
 
Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν έθδνζήο ηεο. 

9.1.1 Γηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία έρεη δνζεί άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε. 

Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά 

Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ηοποθέηηζη εμποπεςμάηων, ν ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη  ζην Τκήκα 

Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα. 

ii. Γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ (κόλν γηα 

νπσξνπσιεία θαη κηθηά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο) ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαρσξνύκελν από ην Γήκν 

θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξν θαη ηε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο εκπνξεπκάησλ ζ’ απηόλ, θαζώο θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηε γλσζηνπνίεζε όπνπ επίζεο ζα απνηππώλεηαη επαθξηβώο ν παξαρσξνύκελνο από ην Γήκν θαηά 

ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξνο. 

iii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

iv. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θάπνην από ηα ζηνηρεία πνπ  πεξηιακβάλεη ην ζρεδηάγξακκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα 

ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο ή 

παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

 Τνλ παξαρσξνύκελν από ην Γήκν θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξν κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ. 

v. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο 

Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) ηνλ ζρεηηθφ θάθειν. Ζ επηηξνπή εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη  

ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζην Σκήκα Δζφδσλ θαη θαηά πεξίπησζε (γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εληφο 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη επί ινηπψλ αμηφινγσλ Οηθηζηηθψλ πλφισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ) ζηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ 

ή/θαη ζηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο ηα νπνία απνζηέιινπλ εληφο 10 εκεξψλ ηελ 

έγθξηζή ηνπο ή ηελ κε έγθξηζή ηνπο ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή, ζεσξείηαη φηη ηζρχεη ε 

πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηεο Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο 

γηα ην θαηάζηεκα εθφζνλ απηή έρεη δνζεί ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, δειαδή απφ ηελ 3-5-2017 (εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο 

87/2017 απφθαζεο Γ.. απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο) θαη κεηά.  

Με βάζε ηελ πξφηαζε παξαρψξεζεο θ.ρ. ζα ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (κφλν γηα νπσξνπσιεία θαη κηθηά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο) θαη ην ζρεδηάγξακκα θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεχεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθφ εκβαδφλ 

παξαρσξνχκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ απφ ην εκβαδφλ ηεο πξφηαζεο παξαρψξεζεο θ.ρ. 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε (γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, απφδεημε ηακεηαθήο 

κεραλήο, ζρεδηάγξακκα κεραληθνχ, δεκνηηθή ελεκεξφηεηα, ππεχζπλε δήισζε, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο 

Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο φηαλ απηή απαηηείηαη) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 

16.2 ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο θαη αθνχ θαηαβιεζεί άπαμ ην ηέινο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν, εθδίδεηαη 

απφ ην Γήκαξρν ε αληίζηνηρε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ.  
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Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηελ Τπεξεζία  

Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

9.1.2 Γηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία δελ έρεη δνζεί άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε εκπνξεπκάησλ θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λεντδξπφκελσλ 

θαηαζηεκάησλ 

Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά 

Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ανάπηςξη εμποπεςμάηων, ν ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη  ζην Τκήκα 

Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

ii. Φσηναληίγξαθν άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη 

πνηώλ ζε ηζρύ (κόλν γηα νπσξνπσιεία θαη κηθηά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο) κε ην ζεσξεκέλν από ηε 

Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Υγείαο αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεύεη ή γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ (κόλν γηα νπσξνπσιεία θαη κηθηά 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο) θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεύεη. 

iii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

iv. Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηώλ από ηε ΓΟΥ Φαλίσλ. 

v. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα 

ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο ή 

παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

 Τνλ αηηνύκελν παξαρσξνύκελν θνηλόρξεζην ρώξν κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζύκθσλνο κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο θαλνληζηηθήο απόθαζεο θαη ηνλ ράξηε ησλ δπλεηηθά 

παξαρσξνύκελσλ ρώξσλ ηεο Παιηάο Πόιεο πνπ ηελ ζπλνδεύεη. 

vi. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

vii. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο  κε ην εμήο πεξηερόκελν: «Παξέρσ ζην Γήκν Φαλίσλ αλέθθιεηε εληνιή θαη 

εμνπζηνδόηεζε, όπσο ν Γήκνο Φαλίσλ δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηώλεηαη 

απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα, λα ηα θαζαηξεί θαη λα ηα 

απνκαθξύλεη κε ζπλεξγεία επζύλεο ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ». Η πξνθύπηνπζα δαπάλε επηβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο 

επηρείξεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο 

Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) ηνλ ζρεηηθφ θάθειν. Ζ επηηξνπή εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη 

ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ζην Σκήκα Δζφδσλ θαη θαηά πεξίπησζε (γηα 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εληφο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη επί ινηπψλ αμηφινγσλ Οηθηζηηθψλ πλφισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ) ζηελ 

Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ζηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο ηα νπνία 

απνζηέιινπλ ηελ έγθξηζή ηνπο ή ηελ κε έγθξηζή ηνπο ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο.  

Με βάζε ηελ Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ., ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξνβαίλεη ζηε γλσζηνπνίεζε, ή ζηελ ηξνπνπνίεζε γλσζηνπνίεζεο, 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (κφλν γηα νπσξνπσιεία θαη κηθηά 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο) ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνλ πξνο παξαρψξεζε θνηλφρξεζην ρψξν θαη ηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο εκπνξεπκάησλ ζ’ απηφλ, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο φπνπ επίζεο ζα απνηππψλεηαη επαθξηβψο 

ν πξνο παξαρψξεζε απφ ην Γήκν ρψξνο, ηα νπνία ζα θαηαζέηεη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ. 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε (γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, απφδεημε ηακεηαθήο 

κεραλήο, ζρεδηάγξακκα κεραληθνχ, δεκνηηθή ελεκεξφηεηα, ππεχζπλε δήισζε, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο 

Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο φηαλ απηή απαηηείηαη) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 

16.2 ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο θαη αθνχ θαηαβιεζεί άπαμ ην ηέινο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν, εθδίδεηαη 

απφ ην Γήκαξρν ε αληίζηνηρε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ.  

Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηελ Τπεξεζία 

Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

9.1.3 Παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, κφλν ζηελ πξφζνςή ηνπο, ζε 

πιάηνο πελήληα εθαηνζηψλ (0,50κ.) θαη κφλν εθφζνλ ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη πάλσ απφ δχν κέηξα θαη είθνζη εθαηνζηά 

(2,20κ.). Ζ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1,70 κ. ζε χςνο. Μφλν 

ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο φκνξνπ θελνχ θαηαζηήκαηνο, θαη κφλν γηα έλα φκνξν θελφ θαηάζηεκα, είλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε ζην 
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εκπνξηθφ θαηάζηεκα ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξφζνςε ηνπ φκνξνπ θελνχ θαηαζηήκαηνο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε χπαξμεο έγγξαθεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ. 

9.1.4 Ζ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα εκπνξεχκαηα δελ απνηειεί ιφγν γηα ηελ αιιαγή ηεο 

δηακφξθσζήο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

9.1.5 Ζ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκήκαηνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα εθζέκαηα- εκπνξεχκαηα, δελ πξέπεη λα δπζρεξαίλεη ηελ πξφζβαζε 

ζε Μλεκεία θαη Γεκφζηα Κηίξηα. ε θάζε πεξίπησζε ζε πεξηβάιινλ Μλεκείσλ απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 

9.1.6 Δηδηθά επί ηεο νδνχ θξχδισθ, φπνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα εζηκηθά λφκηκα λα ηνπνζεηνχληαη εκπνξεχκαηα ζε παξαρσξνχκελν 

θνηλφρξεζην ρψξν πιένλ ησλ 0,50 κ. θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαηεξείηαη θαη εμαζθαιίδεηαη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 3,50 κ. γηα 

ηελ ειεχζεξε φδεπζε, επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ ράξηε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ παξάιιειε νδφ Μπεηφιν φπνπ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη εκπνξεχκαηα ζε 

παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν πιένλ ησλ 0,50 κ. θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαηεξείηαη θαη εμαζθαιίδεηαη πιάηνο 

ηνπιάρηζηνλ 3,50 κ. γηα ηελ ειεχζεξε φδεπζε, ζχκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ράξηε. 

 

ην άξζξν 9 ε παξάγξαθνο 9.2.7: 

9.2.7 ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ.96967/08.10.2012 

Τ γεηνλνκηθή Γ ηάηαμε, πιελ ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ έρνπλ ηκήκαηα νπσξνπσιεία, 

νπσξνιαραλνπσιεία. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

9.2.7 ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13.1 ηεο απφθαζεο 

Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829 (ΦΔΚ2161 Β’/23-6-2017), πιελ νπσξνπσιείσλ. 

 

ην άξζξν 9 ε παξάγξαθνο 9.2.9: 

9.2.9 Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ θαη θάζε είδνπο άιιεο θαηαζθεπήο επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ πιελ ηεο νδνχ 

θξχδισθ, φπνπ επηηξέπεηαη κφλν ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ιφγσ ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ελ ιφγσ νδνχ. Δπηπιένλ 

επηηξέπεηαη θαη εμαίξεζε ιφγσ πξνζηαζίαο ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο γηα ηε πεξηνρή ησλ “Μαραηξάδηθσλ”, ε 

αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ζε πξνζήθεο επί ηεο πξφζνςεο ησλ θηηξίσλ θαη κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή ρξήζε. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

9.2.9 Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ θαη θάζε είδνπο άιιεο θαηαζθεπήο επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ πιελ ηεο νδνχ 

θξχδισθ, φπνπ επηηξέπεηαη κφλν ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ιφγσ ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ελ ιφγσ νδνχ. 

Δπηηξέπεηαη επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο παιηάο πφιεο, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηεο, θαη κφλν ζηνπο 

δξφκνπο ή πεδφδξνκνπο φπνπ κε βάζε ην ζπλεκκέλν ράξηε επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε εκπνξεπκάησλ, ε αλάξηεζε μχιηλσλ ή 

κεηαιιηθψλ πξνζεθψλ κε εκπνξεχκαηα. Οη πξνζήθεο ζα έρνπλ κέγηζηεο δηαζηάζεηο 1,20 εθ. χςνο Υ 0,80 εθ. πιάηνο Υ 0,20 εθ. 

βάζνο, ελψ ην ζπλνιηθφ πιάηνο φισλ ησλ αλαξηεκέλσλ πξνζεθψλ ζα θαηαιακβάλεη κέρξη ην 25% ηεο πξφζνςεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάξηεζε ησλ πξνζεθψλ είλαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Υαλίσλ. 

 

ην άξζξν 10 ε παξάγξαθνο 10.2.1: 

Οη άδεηεο πνπ εθδίδνληαη δηαθξίλνληαη ζε: 

10.2.1 Άδεηα Υξήζεο Κάδνπ Αδξαλψλ Τιηθψλ. Δθδίδεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θάδνο ηνπνζεηείηαη ζε μχιηλε βάζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη κε εβδνκαδηαίν ηέινο ρξήζεο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

10.2.1 Άδεηα Υξήζεο Κάδνπ Αδξαλψλ Τιηθψλ. Δθδίδεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θάδνο ηνπνζεηείηαη ζε μχιηλε βάζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη κε κεληαίν ηέινο ρξήζεο. 

 

ην άξζξν 10 ζηελ παξάγξαθν 10.2.3, ην εδάθην: 

Ο ελδηαθεξφκελνο (ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ ή εξγνιάβνο) θαηαζέηεη ηελ ελ ηζρχ άδεηα νηθνδνκήο ή άδεηα κηθξήο θιίκαθαο ή 48σξε 

γλσζηνπνίεζε εξγαζηψλ γηα ηελ έγθξηζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ ( ΤΓΟΜ) θαη ππνρξεψλεηαη : 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Ο ελδηαθεξφκελνο (ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ ή εξγνιάβνο) θαηαζέηεη ηελ ελ ηζρχ άδεηα νηθνδνκήο ή άδεηα κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ (ΤΓΟΜ) θαη ππνρξεψλεηαη : 
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ην άξζξν 10 ζηελ παξάγξαθν 10.3, ην δηθαηνινγεηηθφ: 

ii. Άδεηα δφκεζεο ή άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ή 48σξε γλσζηνπνίεζε εξγαζηψλ, κε ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

ii. Άδεηα δφκεζεο ή άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο φπνπ απαηηείηαη, κε ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη ή ηερληθή έθζεζε κεραληθνχ 

γηα εξγαζίεο πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 30 ηνπ Ν.4495/2017. 

 

ην άξζξν 13 ζηελ παξάγξαθν 13.2.2 ην δηθαηνινγεηηθφ: 

 χκθσλε γλψκε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηε Παιηά Πφιε Υαλίσλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

 Έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηε Παιηά Πφιε Υαλίσλ. 

 

ην άξζξν 14 ε παξάγξαθνο 14.1.2: 

Καηά εθαξκνγή ηεο παξ.5 εδ.3 ηνπ άξζξνπ 47 ηεο Αηβ/8577/83 ( ΦΔΚ Β 526/24-09-83 ) νη δηαζηάζεηο ησλ ηνπνζεηνπκέλσλ έμσ απφ ηα 

αλαπεξηθά πεξίπηεξα ςπγείσλ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο ησλ 1,10 x 0,60κ. πξνθεηκέλνπ γηα πεξίπηεξα πνπ βξίζθνληαη ζε θεληξηθά 

ζεκεία ηεο πφιεο, ή 1,35 x 0,60κ.,αλ ηα πεξίπηεξα βξίζθνληαη ζε αθξαίεο ζπλνηθίεο ή πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ. Σα ςπγεία πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε κηα  πιεπξά ηνπο λα εθάπηεηαη κε ην ζψκα ηνπ πεξηπηέξνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θαηά 

ηέηνην ηξφπν ηνπνζέηεζε ησλ ςπγείσλ δελ εκπνδίδεη ηε θπθινθνξία πεδψλ θαη δελ απαγνξεχεηαη απφ ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία άιιεο 

Κξαηηθήο Αξρήο( Αζηπλνκηθή, Σνπξηζηηθή, θ.ι.π.).Δπίζεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δχν (2) ζηαλη (εκπνξεπκάησλ, πεξηνδηθψλ θαη ηχπνπ 

δηαζηάζεσλ 0,50κ. έθαζην θαη κέγηζηνπ χςνπο 1,50κ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Σα ςπγεία πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε κηα  πιεπξά ηνπο λα εθάπηεηαη κε ην ζψκα ηνπ πεξηπηέξνπ θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε θαηά ηέηνην ηξφπν ηνπνζέηεζε ησλ ςπγείσλ δελ εκπνδίδεη ηε θπθινθνξία πεδψλ θαη δελ απαγνξεχεηαη απφ ηε ζρεηηθή 

Ννκνζεζία άιιεο Κξαηηθήο Αξρήο (Αζηπλνκηθή, Σνπξηζηηθή, θ.ι.π.). Δπίζεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δχν (2) ζηαλη (εκπνξεπκάησλ, 

πεξηνδηθψλ θαη ηχπνπ) δηαζηάζεσλ 0,50κ. έθαζην θαη κέγηζηνπ χςνπο 1,70κ. 

 

ην άξζξν 14 ε παξάγξαθνο 14.1.4: 

14.1.4 Σν Σκήκα Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο & Διέγρνπ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηεο  Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  παξαθνινπζεί 

θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ εθκίζζσζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, πνπ θαηαιακβάλεη θάζε πεξίπηεξν, σο 

θαη ηελ επηβνιή ησλ ηειψλ ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ  ή θαη πξνζηίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

14.1.4 Σν Σκήκα Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο & Διέγρνπ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηεο  Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ παξαθνινπζεί 

θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ εθκίζζσζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, πνπ θαηαιακβάλεη θάζε πεξίπηεξν, σο θαη 

ηελ επηβνιή ησλ ηειψλ ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ  ή θαη πξνζηίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

Δπίζεο ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θνπβνπθιίνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηέο δελ είλαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηπηέξνπ απνζηέιιεη ζρεηηθφ έγγξαθν ζηελ Τπεξεζία Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ γηα λα θηλεζνχλ νη 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, ζην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη ξχζκηζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

ην άξζξν 14 ε παξάγξαθνο 14.2.2: 

14.2.2 Άδεηα ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξνπ ζε ηζρχ θαη άδεηα πψιεζεο ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ (Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 96967/12 (2718 

Β’/08.10.2012) 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

14.2.2 Άδεηα ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξνπ ζε ηζρχ θαη άδεηα πψιεζεο ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ (απφθαζε Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/2017 

(ΦΔΚ 2161 Β’/23.06.2017). 

 

ην άξζξν 14, ζηελ παξάγξαθν 14.2.5 ην εδάθην: 

 Απνηχπσζε, φπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ πεξηπηέξνπ, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα ησλ 

θαηνηθηψλ, ην πιάηνο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνχ. Δπίζεο, ζα εκθαίλεηαη ε ηπρφλ ππάξρνπζα φδεπζε ηπθιψλ, 

ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θχηεπζε ζηνλ πξνηεηλφκελν ρψξν ηνπνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ ζηνλ ίδην ρψξν (ζηχινη ΓΔΖ, ΟΣΔ, δαξληηληέξεο ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθφζνλ 

βξίζθεηαη ζε πεξηνρή φπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην κε αλαγξαθφκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δεηνχκελνπ 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ’87. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
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 Απνηχπσζε, φπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ πεξηπηέξνπ, νη δηαζηάζεηο ηνπ θνπβνπθιίνπ (έσο θαη ηα ξνιά), ηα πξνζηεγάζκαηα 

ηνπ πεξηπηέξνπ, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα ησλ θαηνηθηψλ, ην πιάηνο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ην 

πιάηνο ηεο νδνχ. Δπίζεο, ζα εκθαίλεηαη ε ηπρφλ ππάξρνπζα φδεπζε ηπθιψλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θχηεπζε ζηνλ 

πξνηεηλφκελν ρψξν ηνπνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνλ ίδην ρψξν (ζηχινη ΓΔΖ, 

ΟΣΔ, δαξληηληέξεο ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθφζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή φπνπ έρεη πινπνηεζεί ην 

Δζληθφ Κηεκαηνιφγην κε αλαγξαθφκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δεηνχκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ’87. 

 

ην άξζξν 14, ζηελ παξάγξαθν 14.2 ην εδάθην: 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ε Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.)  εμεηάδεη ηα 

ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ. Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ε Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) εμεηάδεη ηα 

ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ. Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζην Γήκαξρν Υαλίσλ γηα ηελ ρνξήγεζε 

ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 

ην άξζξν 14 πξνζηίζεηαη ε παξάγξαθνο: 

14.3 Κνπβνχθιηα λέσλ πεξηπηέξσλ (άξζξν 76 ηνπ Ν.4257/14) θαη αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θνπβνπθιίσλ κε λέα 

Ζ παξνχζα παξάγξαθνο αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ θνπβνπθιίσλ πεξηπηέξσλ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ 

Ν.4257/2014, θαζψο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θνπβνπθιίσλ πεξηπηέξσλ κε λέα. 

14.3.1 Ζ ηνπνζέηεζε θνπβνπθιίνπ πεξηπηέξνπ δελ ζα εκπνδίδεη κε θαλέλα ηξφπν ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή κλεκείσλ ή ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζεκείσλ ηεο πφιεο. Γηα ηελ ρνξήγεζε  ηεο  άδεηαο εθκεηάιιεπζεο λένπ πεξηπηέξνπ, εθφζνλ απαηηείηαη, είλαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε ηεο 

Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο Υαλίσλ ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο. 

14.3.2 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θνπβνπθιίνπ πεξηπηέξνπ ζε πεδνδξφκηα πιάηνπο κηθξφηεξνπ ησλ ηξηψλ κέηξσλ (3,00 κ.) θαη εθφζνλ 

δελ εμαζθαιίδεηαη  ειάρηζην ειεχζεξν πιάηνο πεδνδξνκίνπ, ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ θαη πελήληα εθαηνζηψλ (1,50 κ.) γηα 

φδεπζε ησλ πεδψλ, αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ.  

14.3.3 Σα θνπβνχθιηα ησλ πεξηπηέξσλ ζα έρνπλ εκβαδφλ κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 5 η.κ. φηαλ απηά βξίζθνληαη ζε πιαηείεο ή πεδνδξφκηα 

πιάηνπο άλσ ησλ 4κ., θαη 4 η.κ. ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο. ε θάζε πεξίπησζε ε αλαινγία πιεπξψλ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1,5:1. Οη 

δηαζηάζεηο ηνπ πεξηπηέξνπ ζα ζπλερίδνληαη απφ ηε βάζε ηνπ κέρξη ηε βάζε ηεο ζηέγεο θαη γηα θάζε νξηδφληηα ηνκή ηνπ πεξηπηέξνπ. 

14.3.4 Σν κέγηζην χςνο ηνπ πεξηπηέξνπ δχλαηαη λα θζάζεη ην 2,85 κ., σο εμήο: Ύςνο βάζεσο πεξηπηέξνπ (απφ νπιηζκέλνπ ζθπξφδεκα κε 

ζηδεξνχλ πιέγκα) έσο 0,15 κ.. Ύςνο απφ ηελ βάζε κέρξη ηηο ζπξίδεο 0,90 κ. Ύςνο απφ ηελ βάζε ησλ ζπξίδσλ κέρξη ηελ ζηέγε 1,40 κ. 

Μέγηζην χςνο ζηέγεο 0,40 κ. Οπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε δηάζηαζεο ηνπ ζψκαηνο ηνπ πεξηπηέξνπ ζα ινγίδεηαη σο απζαίξεηε ρξήζε 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη σο απζαίξεηε θαηαζθεπή. 

14.3.5 Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θηλεηνχ πξνζηεγάζκαηνο (ηέληαο) κε ζηήξημε κφλν επάλσ ζην πεξίπηεξν, ρσξίο θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα 

ε νπνία λα πξνεμέρεη ην κέγηζην θαηά 1,50 κέηξα ζε νξηδφληηα πξνβνιή απφ απηφ θαη 0,50 κέηξα εζσηεξηθά ηνπ άθξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ 

θαη κε ειεχζεξν χςνο απαιιαγκέλν απφ θάζε εκπφδην ίζν κε 2,20 κ. 

14.3.6 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ, θσηεηλψλ ή κε, επί ησλ πεξηπηέξσλ. 

14.3.7 Σν πεξίπηεξν κπνξεί λα πξνζηαηεχεηαη απφ ξνιά πνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη εληφο ησλ επηηξεπφκελσλ δηαζηάζεσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη παξαπάλσ. 

14.3.8 Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε αλεκνθξαθηψλ ή θαηαθφξπθσλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο πέξημ ηνπ πεξηπηέξνπ. 

 
Σν άξζξν 15: 

15.1 Γεληθά 

15.1.1 Σα ηέιε ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ επηβάιινληαη, φπσο είλαη γλσζηφ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ απφ 

24-9/20.10.1958 Β.Γ., φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80 θαη θαηαιακβάλνπλ θάζε πεξίπησζε 

δηαξθνχο ή πξφζθαηξεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (πεδνδξνκίσλ, νδψλ, πιαηεηψλ θηι., θαζψο θαη ηνπ ππεδάθνπο απηψλ). 

15.1.2 Δπξχηαηε ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ, γίλεηαη απφ Οξγαληζκνχο, Φνξείο θαη Δπηρεηξήζεηο, 

πνπ κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ ηνπο (θαισδίσλ, ζσιελψζεσλ, νπηηθψλ ηλψλ, ζηάζεσλ ΚΣΔΛ-ΣΑΞΗ, ΑΣΜ ηξαπεδψλ, 

ηειεθσληθψλ ζαιάκσλ, πηλαθίδσλ, ΚΑΦΑΟ ΓΔΖ, ΟΣΔ, κεηαζρεκαηηζηέο ΓΔΖ, ζηχινη ΓΔΖ-ΟΣΔ, ππνζηαζκψλ θιπ.), 

εμππεξεηνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο, απνθνκίδνληαο θέξδε απφ ηνλ παξαρσξνχκελν ή ήδε ρξεζηκνπνηνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν 

ηνπ εδάθνπο ή ηνπ ππεδάθνπο. 

15.1.3 Ο ΟΣΔ δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επηβνιή ηειψλ ρξήζεσο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα  ηελ  εγθαηάζηαζε θαη  εθκεηάιιεπζε 

ηειεθσληθψλ ζαιάκσλ. (ηΔ 2958/2011 θαη 3571/2011). 

15.1.4 Ζ ΓΔΖ θαη ν ΟΣΔ απνηεινχλ πιένλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Α.Δ) πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο 

νηθνλνκίαο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξφζσπα εθείλα πνπ θαηά ην άξζξν 82 ηνπ Β.Γ. 24/9-20-10/1958 απαιιάζζνληαη απφ 

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&amp;SiteID=70674
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ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ηέιε. Αθνινχζσο δχλαηαη λα επηβιεζεί θαη επί απηψλ ην ηέινο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ φπσο πξνβιέπεηαη 

απφ ην άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ 1080 ηνπ 1980 (ΚΔΓΔ 3374/28.12.2012). χκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. 3374/28.12.2012 έγγξαθν ηεο 

ΚΔΓΔ, καο γίλεηαη γλσζηφ φηη «ε ΓΔΖ θαη ν ΟΣΔ απνηεινχλ πιένλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Α.Δ.) πνπ ιεηηνπξγνχλ 

θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξφζσπα εθείλα πνπ θαηά ην άξζξν 82 ηνπ Β.Γ 24/9-

20-10/1958 απαιιάζζνληαη απφ ηα δεκνηηθά ηέιε. Αθνινχζσο δχλαηαη λα επηβιεζεί θαη επί απηψλ ην ηέινο θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80. Με ηελ επηβνιή ζπλεπψο ηνπ πην πάλσ ηέινπο (ζχκθσλα  κε ηνπο 

νξηζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΚΓΚ) ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θάζε είδνπο δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, πνπ δηαηξέρνπλ ή 

είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηνπο Γήκνπο θαη πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαη ηα δεκνηηθά έζνδα 

θαηνρπξψλνληαη θαη νη Γεκνηηθέο Αξρέο επηηεινχλ ην θαζήθνλ ηνπο, ηεξψληαο απαξέγθιηηα ηε λνκηκφηεηα». 

15.1.5 Σν ηέινο νξίδεηαη εηήζην θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν αλεμαξηήησο ρξφλνπ ρξήζεσο θαη αλαιφγσο ηεο πεξηνρήο ηεο πφιεσο, 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο. Ζ επηβνιή ηνπ ηέινπο γίλεηαη αδηαθφξσο ηεο δηάξθεηαο ρξήζεο ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

15.1.6 ε θάζε πεξίπησζε ην αλαινγνχλ ηέινο θαηαβάιιεηαη είηε κεηξεηνίο είηε κε ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή ζην νηθείν Γεκνηηθφ 

Σακείν  πξν ηεο παξάδνζεο ηεο άδεηαο ρξήζεο αλαγξαθνκέλνπ επ' απηήο ηνπ αξηζκνχ ηνπ γξακκαηίνπ είζπξαμεο ή ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο. ηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ε είζπξαμε ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο γίλεηαη ζε 

δφζεηο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη κε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Δάλ δηαπηζησζεί θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ησλ, θαηά ηα αλσηέξσ, δφζεσλ ν Γήκνο 

πξνβαίλεη άκεζα ζηηο ελέξγεηεο θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 

15.2 Γηαδηθαζία 

15.2.1 Ζ άδεηα παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δίλεηαη κεηά απφ κειέηε ησλ αξκφδησλ Σ ερληθψλ Τ πεξεζηψλ ηνπ Φνξέα πνπ 

αηηείηαη θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

15.2.2 ηελ αίηεζε, πνπ ζα ππνβάιιεηαη ζην Σκήκα Δ ζ φ δ σ λ  ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ζα αλαγξάθνληαη: 

i. ην νλνκαηεπώλπκν ή ε επσλπκία ηνπ αηηνύληνο, 

ii. ην είδνο θαη ε δηεύζπλζε ηεο αζθνύκελεο επηρείξεζεο, 

iii. ε ζέζε, ε έθηαζε θαη ην είδνο ηνπ αηηνύκελνπ πξνο ρξήζε ρώξνπ  

iv. ε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ νπνία αηηείηαη ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ θαη 

v. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα (ε κε ύπαξμε, εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, βεβαησκέλσλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο 

απηνύο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία). 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο, άξζξν 28 Ν.4070/2012): 

χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ν ΟΣΔ, ε ΓΔΖ, ηα ΔΛΣΑ θαη νη ινηπνί πάξνρνη ελέξγεηαο, ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 

ηειεπηθνηλσληψλ θιπ. απαιιάζζνληαη απφ ηελ επηβνιή ηειψλ ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, απαηηείηαη φκσο θαηαβνιή ηειψλ δηέιεπζεο 

θαη ρνξήγεζε άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη εηήζηα θαηαβνιή ηειψλ ρξήζεο 

δηθαησκάησλ δηέιεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν.4070/2012 (ΦΔΚ82/Α/10-4-2012) θαη ηελ ππ’ αξηζ. 874/2/3-12-2018 απφθαζε ηεο 

Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΦΔΚ6168/Β/31-12-2018). 

 
ην άξζξν 16 ε παξάγξαθνο 16.2: 

16.2 Κπξψζεηο 

16.2.1 ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, επηβάιιεηαη 

ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, εθηφο απφ ην αλαινγνχλ ηέινο θαη ηζφπνζν πξφζηηκν, αλεμάξηεηα 

απφ ην δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. 

16.2.2 Με φκνηα Απφθαζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ζε βάξνο εθείλνπ, πνπ πξνβαίλεη ζε απζαίξεηε ρξήζε ηνπ 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 νηθείνπ πκβνπιίνπ γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε γηα φκνηα 

ρξήζε. 

16.2.3 Ζ απζαίξεηε ρξήζε δηαπηζηψλεηαη απφ ην Γήκν ή ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο. ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ 

ρψξνπ θαζ' ππνηξνπή, ηα αλσηέξσ πξφζηηκα επηβάιινληαη κέρξη θαη δχν θνξέο θαη΄ έηνο θαη αλ δηαπηζησζεί γηα ηξίηε 

θνξά απζαίξεηε ρξήζε, ν Γήκνο κε ζπλεξγείν ηνπ πξνβαίλεη ζηελ αθαίξεζε θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ, δπλάκελνο λα δεηήζεη 

γηα ην ζθνπφ απηφλ ηε ζπλδξνκή ηεο νηθείαο Α ζηπλνκηθήο Α ξρήο. 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 ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο.  

Αλ ην αλσηέξσ εηδηθφ πξφζηηκν δελ εμνθιεζεί εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηεο 

αθαίξεζεο, ηα είδε θαηάζρνληαη θαη δχλαληαη λα δηαηίζεληαη, λα εθπνηνχληαη ή λα θαηαζηξέθνληαη απφ ην Γήκν θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 199 ηνπ λ. 3463/06 (άξζξν 13 παξ.8 ηνπ Β.Γ. 24-9/20.10.1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80 θαη ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ απφ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 26 Ν.1828/89, 2 Α’/1989 

θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 6 ηνπ Ν.1900/90, 125 Α’/1990, θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ 

Ν.4257/14). 

ΑΔΑ: Ψ9Λ5ΩΗ5-8ΒΠ
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16.2.4 Δπηπξνζζέησο, φηαλ δηαπηζηψλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαζ΄ ππνηξνπή θαη κεηά ηελ επηβνιή ησλ σο 

άλσ λνκίκσλ θπξψζεσλ, δελ λνκηκνπνηείηαη ν απζαίξεηνο ρξήζηεο ζηελ ρνξήγεζε αδείαο θαηάιεςεο ηνπ ηδίνπ ρψξνπ. 

Γειαδή, δελ είλαη πνηέ δπλαηφλ λα λνκηκνπνηεζεί εθ ησλ πζηέξσλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. 

16.2.5 Δπηπιένλ γηα ην επφκελν ηνπιάρηζηνλ έηνο δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ σο άλσ ρψξνπ απφ ηνλ παξαβαίλνληα. Μεηά ηελ 

παξέιεπζε ηνπ έηνπο εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ε δπλαηφηεηα ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο ρξήζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

16.2.6 Δάλ κεηά ηελ επηβνιή ησλ σο άλσ, θαηά Νφκν, πξνζηίκσλ θαη ηελ απνκάθξπλζε θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ απφ ηνλ εμσηεξηθφ 

ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο, δηαπηζησζεί ε εθ λένπ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο, 

αθαηξείηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

16.2.7 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά 

αληηθείκελα απηά θαζαηξνχληαη θαη απνκαθξχλνληαη κε ζπλεξγεία επζχλεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. Ζ πξνθχπηνπζα δαπάλε 

επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΔΓΔ, εηο βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ν 

νπνίνο ρνξεγεί κε ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο ηνπ αλέθθιεηε πξνο ηνχην εληνιή πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο θαη θαηά ηα σο άλσ ελέξγεηεο. 

16.2.8 ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο θαη δηαπίζησζεο γηα ηξίηε θνξά απζαίξεηεο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε ηελ αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ηνπνζέηεζε άιισλ θηλεηψλ αληηθεηκέλσλ ή θαηαζθεπψλ, πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή άδεηα ή θαζ’ 

ππέξβαζε ηεο ρνξεγεζείζεο ζρεηηθήο έγθξηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππφ ζηνηρεία 8.1. έσο 8.5. αλαθεξνκέλσλ ζηελ 

παξνχζα ζηνηρείσλ, αλαθαιείηαη άκεζα ε ρνξεγεζείζα άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ε άδεηα 

ηνπνζέηεζεο ιεηηνπξγηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ, ηα δε θαηαβιεζέληα θαη ζε ζρέζε κε ηελ 

άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ηέιε δελ επηζηξέθνληαη. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ επφκελε ρξνληά. 

16.2.9 ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο θαη δηαπίζησζεο γηα δεχηεξε θνξά απζαίξεηεο θαηάιεςεο, ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο (Σκήκα αδεηνδνηήζεσλ, Γηεχζπλζε Τπεξεζίαο 

Γφκεζεο, Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη ΔΛΑ) γηα ηελ επηβνιή ησλ αληίζηνηρσλ θπξψζεσλ. Ζ επηβνιή ησλ αλσηέξσ 

θπξψζεσλ δελ απνθιείεη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ή ηε ιήςε κέηξσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο 

κε απνθιεηνκέλεο ηεο πνηληθήο επζχλεο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (άξζξν 55 Ν.4483/2017): 

16.2.1 ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, επηβάιιεηαη 

ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε, κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, ην αλαινγνχλ ηέινο θαη ηζφπνζν πξφζηηκν, αλεμάξηεηα απφ ην 

δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. 

16.2.2 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 πκβνπιίνπ γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε γηα φκνηα 

ρξήζε. 

16.2.3 Ζ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ην Γήκν ή ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο κεηά απφ δηελέξγεηα απηνςίαο. 

ηελ νηθεία έθζεζε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ε θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ, νη επεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε απηφλ, ην είδνο ηεο 

ρξήζεο θαη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, επηζπλάπηεηαη δε ζρεηηθφ ζρεδηάγξακκα θαη, αλ απαηηείηαη, θσηνγξαθίεο, ή 

ειεθηξνληθφ αξρείν ηνπο. 

16.2.4 Αληίγξαθν ηεο εθζέζεσο παξαδίδεηαη ζηνλ ελεξγνχληα ηελ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απηνχ ή ζπξνθνιιείηαη ζην θαηάζηεκα ζε 

θάζε άιιε πεξίπησζε. Παξαιιήισο, επηδίδεηαη ζηνλ παξαβάηε εληνιή λα άξεη ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε ηνπ θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ, αθαηξψληαο ηα θάζε είδνπο αληηθείκελα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε απηφλ κέζα ζε επηά (7) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 

επηδφζεσο. 

16.2.5 Παξάιιεια, ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ελεκεξψλεη εγγξάθσο φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο (Σκήκα 

Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο 

θαη ΔΛΑ) γηα ηελ επηβνιή ησλ αληίζηνηρσλ θπξψζεσλ. Ζ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ δελ απνθιείεη ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ ή ηε ιήςε κέηξσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο κε απνθιεηνκέλεο ηεο πνηληθήο 

επζχλεο. 

16.2.6 Δπηπξνζζέησο, φηαλ δηαπηζηψλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη κεηά ηελ επηβνιή ησλ σο άλσ λνκίκσλ 

θπξψζεσλ, δελ λνκηκνπνηείηαη ν απζαίξεηνο ρξήζηεο ζηε ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο ηνπ ηδίνπ ρψξνπ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. Γειαδή, δελ είλαη πνηέ δπλαηφλ λα λνκηκνπνηεζεί εθ ησλ πζηέξσλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

απζαίξεηεο ρξήζεο. Μπνξεί φκσο ν απζαίξεηνο ρξήζηεο αθνχ θαηαβάιεη ηα παξαπάλσ πξφζηηκα πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί, λα 

αηηεζεί ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ηελ παξαρψξεζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ν νπνίνο δχλαηαη λα ηνπ παξαρσξεζεί ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε θαη ην ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο πνπ ηε ζπλνδεχεη. 

16.2.7. Αλ ν παξαβάηεο δελ ζπκκνξθσζεί θαη δελ άξεη ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε, ηα ελ ιφγσ αληηθείκελα απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ 

ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα δεηήζεη, πξνο ην ζθνπφ απηφ, ηελ άκεζε ζπλδξνκή ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε ηδηνθηήηεο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο κε ηελ ππνβνιή ηεο 

ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ γηα παξαρψξεζε ρψξνπ, ρνξεγεί αλέθθιεηε εληνιή θαη εμνπζηνδφηεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ είηε κε ζηαζεξέο 

θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα, λα ηα θαζαηξεί θαη λα ηα απνκαθξχλεη απφ ηνλ απζαίξεηα θαηαιακβαλφκελν 

ρψξν . 
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16.2.8 Σα αληηθείκελα πνπ αθαηξνχληαη θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή έθζεζε, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηθεθαιή ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ 

Γήκνπ πνπ ηα απνκαθξχλεη θαη δελ επηζηξέθνληαη αλ πξνεγνπκέλσο δελ θαηαβιεζεί εηδηθφ πξφζηηκν γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη 

απνζεθεχζεσο απηψλ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

16.2.9 Αλ ην αλσηέξσ εηδηθφ πξφζηηκν δελ εμνθιεζεί εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηεο 

αθαίξεζεο, ηα αθαηξεζέληα αληηθείκελα θαηάζρνληαη άκεζα θαη κπνξεί λα δηαηίζεληαη, λα εθπνηνχληαη ή λα θαηαζηξέθνληαη 

απφ ην Γήκν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 199 ηνπ Ν. 3463/06.  

16.2.10 Αλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ δηαπηζησζεί δεχηεξε παξάβαζε, αθαηξείηαη ε άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. Αλ ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ζπκπιεξψλεηαη εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 

πνπ αθνξά ε άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, δελ ρνξεγείηαη ζηνλ παξαβάηε λέα αληίζηνηρε άδεηα ζην επφκελν εκεξνινγηαθφ 

έηνο κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απηνχ. 

16.2.11 ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ εμέηαζε αίηεζεο 

ελδηαθεξνκέλνπ γηα παξαρψξεζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, δηαπηζηψζεη, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηελ χπαξμε απζαίξεησλ 

ζηαζεξψλ θαηαζθεπψλ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, παξαρσξνχκελν ή κε, δελ ζα εθδίδεη πξφηαζε παξαρψξεζεο θνηλνρξήζηνπ 

ρψξνπ θαη παξάιιεια ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηελ Γηεχζπλζε 

Τπεξεζίαο Γφκεζεο θαη ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο. 

16.2.12 Δπίζεο αλ ην Σκήκα Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο & Διέγρνπ Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ, 

δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε απζαίξεησλ ζηαζεξψλ θαηαζθεπψλ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, παξαρσξνχκελν ή κε, ζα ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηελ Γηεχζπλζε Τπεξεζίαο Γφκεζεο θαη ηε Γηεχζπλζε 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο. 

 

Σν άξζξν 18: 

Ζ παξνχζα Καλνληζηηθή Πξάμε θαζψο θαη ν ζπλεκκέλνο  ράξηεο ηεο Παιηάο Πφιεο, αληηθαζηζηνχλ ηνλ αληίζηνηρν πξνεγνχκελν 

θαλνληζκφ ρξήζεο παξαρσξνχκελσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, απνθάζεηο Γ.. 155/2001 θαη 514/2011, φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο-

ζπκπιεξψζεηο ηνπ, θαζψο θαη φιεο ηηο επηκέξνπο απνθάζεηο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ παξαρψξεζε πξνο ρξήζε θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε εθδηδφκελα δηαηάγκαηα ρξήζεσλ γεο. 

Ζ αλσηέξσ Καλνληζηηθή Πξάμε λα δεκνζηεπζεί κία (01) θνξά ζε ηνπηθή εθεκεξίδα. 

Ζ ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο. 

Οπνηαδήπνηε επφκελε εηδηθή θαλνληζηηθή πξάμε πνπ αθνξά ζηε ξχζκηζε θαλφλσλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δελ επεξεάδεη 

ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο, σο πξνο ηηο γεληθέο ηεο δηαηάμεηο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Ζ παξνχζα η ξ ν π ν π ν ί ε ζ ε  η ν π  Κ α λ ν λ η ζ κ ν χ  Π α ξ α ρ ψ ξ ε ζ ε ο  Κ ν η λ ν ρ ξ ή ζ η σ λ  Υ ψ ξ σ λ  θαζψο θαη ν 

ηξνπνπνηεκέλνο ζπλεκκέλνο ράξηεο ηεο Παιηάο Πφιεο, ηξνπνπνηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνλ θαλνληζκφ παξαρψξεζεο 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ηνλ ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο πνπ ηνλ ζπλνδεχεη, απφθαζε 87/2017 Γ.., θαη ζα 

αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε εθδηδφκελα δηαηάγκαηα ρξήζεσλ γεο. 

Ζ αλσηέξσ Καλνληζηηθή Πξάμε λα δεκνζηεπζεί κία (01) θνξά ζε ηνπηθή εθεκεξίδα. 

Ζ ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο. 

Οπνηαδήπνηε επφκελε εηδηθή θαλνληζηηθή πξάμε πνπ αθνξά ζηε ξχζκηζε θαλφλσλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δελ επεξεάδεη ηελ ηζρχ 

ηεο παξνχζαο, σο πξνο ηηο γεληθέο ηεο δηαηάμεηο. 

 

 
Ζ απφθαζε λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

 

Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί εηδηθή πξνζθπγή θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 118 ηνπ Ν. 4555/2018 - Πξφγξακκα “ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η” 
 

                                                                                 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  26/2019                                
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ηε ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο Υαλίσλ θ. Αλαζηάζηνο Βάκβνπθαο είπε ηα εμήο: 
 
“Ο Καλνληζκφο Παξαρψξεζεο Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 87/2017 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υαλίσλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017, είρε σο ζηφρν ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο 
παξαρψξεζεο ηνπ δεκνζίνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη 
εκπνξεπκάησλ, πξνζηαηεχνληαο ηνλ ραξαθηήξα, ηελ εηθφλα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο πφιεο καο. Πιεξεί φιεο ηηο 
πξνυπνζέζεηο πξνζβαζηκφηεηαο κε βάζε θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη πξνβιέπεη ζαθείο θαλφλεο θαη δηάθαλν 
πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην Γήκν, ζε αξκνλία κε ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ 
επηζθεπηψλ κε ζηφρν ε πφιε καο λα απνθηήζεη έλα θηιηθφηεξν πξφζσπν, ην νπνίν θαη επεηεχρζε ζε πνιχ κεγάιν 
βαζκφ. 
Ζ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Παξαρψξεζεο Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ Γήκνπ Υαλίσλ γίλεηαη 
πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε νη παξαηεξήζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο/Σκήκα Γηνηθεηηθνχ-
Οηθνλνκηθνχ Ν. Υαλίσλ θαηά ηελ έγθξηζε ηεο 87/2017 απφθαζεο Γ.., νη αηηήζεηο θαη παξαηεξήζεηο πνπ 
θαηαηέζεθαλ απφ πνιίηεο, θαηαζηεκαηάξρεο θαη θνξείο ζην Γήκν Υαλίσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2017, νπφηε 
εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ν Καλνληζκφο θαη ηδηαίηεξα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 17 κέρξη ηηο 31 Οθησβξίνπ 
2017, ην νπνίν είρε νξηζηεί απφ ην Γήκν Υαλίσλ γηα παξαηεξήζεηο επί ηνπ θαλνληζκνχ, θαζψο θαη νη απνθάζεηο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε ηηο νπνίεο απνξξίπηνληαη αληίζηνηρεο αηηήζεηο αθπξψζεσο 3 θαηαζηεκαηαξρψλ θαηά 
ηνπ Καλνληζκνχ, νη νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ ζην Γήκν Υαλίσλ ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2018. 
Θα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη ε θηινζνθία θαη ην γεληθφ πιαίζην ηνπ πθηζηάκελνπ θαλνληζκνχ παξακέλεη ην ίδην θαη ε 
πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε αθνξά ζπγθεθξηκέλεο βειηηψζεηο θαη αιιαγέο ζηνλ θαλνληζκφ θαη ζην ζπλεκκέλν ζ’ 
απηφλ ράξηε πνπ αθνξά ηελ Παιηά Πφιε Υαλίσλ. 
Έηζη κεηά θαη ηελ νκφθσλε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο γηα ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε, θηάλεη 
ζήκεξα γηα ςήθηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην”. 
 
Δπαθνινπζεί κηθξή ζπδήηεζε θαη ηέινο αθνχ δελ ππήξμε αληίξξεζε 

 

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
Αθνχ άθνπζε ηα παξαπάλσ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010  

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 87/2017 απφθαζεο Γ.. πεξί ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΩΝ, ε νπνία αθνξά ζπγθεθξηκέλεο βειηηψζεηο θαη αιιαγέο ζηνλ θαλνληζκφ 
θαη ζην ζπλεκκέλν ζ’ απηφλ ράξηε πνπ αθνξά ηελ Παιηά Πφιε Υαλίσλ. Οη βειηηψζεηο-αιιαγέο ζην θείκελν ηνπ 
θαλνληζκνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, ελψ νη βειηηψζεηο-αιιαγέο ζην ζπλεκκέλν ζηνλ θαλνληζκφ ράξηε 
πνπ αθνξά ηελ Παιηά Πφιε Υαλίσλ, θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ράξηε πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα απφθαζε. 
 

Οη βειηηψζεηο-αιιαγέο ζην θείκελν ηνπ θαλνληζκνχ αλαιπηηθά είλαη νη εμήο: 

 
ην άξζξν 3 ε παξάγξαθνο 3.3.1: 

3.3.1 Σν Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ρνξεγεί η η ο  άδεηεο ηεο παξνχζαο Καλνληζηηθήο Πξάμεο, φπσο 

πεξηγξάθνληαη εηδηθφηεξα ζηα άξζξα πνπ αθνξνχλ ζηελ αδεηνδφηεζε. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

3.3.1 Ο Γήκαξρνο Υαλίσλ ρνξεγεί η η ο  άδεηεο ηεο παξνχζαο Καλνληζηηθήο Πξάμεο, φπσο πεξηγξάθνληαη εηδηθφηεξα ζηα άξζξα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αδεηνδφηεζε. 

 

ην άξζξν 3 ε παξάγξαθνο 3.3.4:  

3.3.4 Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΛ.Α), ρνξεγεί «ζύκθσλε γλώκε» εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηεο παξαιαβήο εξσηήκαηνο 

ηεο, ζην πιαίζην εζσηεξηθήο ππεξεζηαθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο Καηάιεςεο ηνπ Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ θαη 

ηνπ Οδνζηξψκαηνο. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε ελ ιφγσ πξνζεζκία ε άδεηα ρνξεγείηαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο ΔΛΑ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

3.3.4 Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΛ.Α), ρνξεγεί «ζύκθσλε γλώκε» εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο παξαιαβήο εξσηήκαηνο ηεο, 

ζην πιαίζην εζσηεξηθήο ππεξεζηαθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο Καηάιεςεο ηνπ Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ θαη ηνπ 

Οδνζηξψκαηνο. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε ελ ιφγσ πξνζεζκία ε άδεηα ρνξεγείηαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο ΔΛΑ. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 4: 

4) ηα θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο ρνξεγείηαη εηεζίσο άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, κφλν εθφζνλ απηφο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο ή ηελ πξφζζεηε πξάμε πξνζδηνξηζκνχ εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ, φπσο 

αλαιχεηαη ζηελ παξ. 8.2. 
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ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

4) ηα θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο ρνξεγείηαη εηεζίσο άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, κφλν εθφζνλ απηφο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεχεη, φπσο αλαιχεηαη ζηελ παξ. 8.2. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 6: 

6) ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ε άδεηα αθνξά ζε πιαηείεο, ζε εμέδξεο ή ζε ρψξνπο, φπνπ ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαηαιακβάλνπλ αμηφινγε 

έθηαζε ή θαη ζε επαίζζεηα απφ άπνςε αηζζεηηθήο εηθφλαο ζεκεία ηνπ Γήκνπ, ηφζν ν ρψξνο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ, φζν θαη ε 

κνξθή θαη ε έθηαζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζα πξνθχπηεη κεηά απφ ζπλνιηθή κειέηε ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο, πνπ ζπληάζζεηαη είηε εγθξίλεηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαηφπηλ έγθξηζεο ησλ 

ζρεηηθψλ Αξκφδησλ Οξγάλσλ. Ζ ηειηθή εγθεθξηκέλε Μειέηε ελέρεη ζέζε Δηδηθήο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

6) ε πεξηνρέο ή δψλεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, φπνπ ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαηαιακβάλνπλ αμηφινγε έθηαζε ή θαη ζε 

επαίζζεηα απφ άπνςε αηζζεηηθήο εηθφλαο ζεκεία ηνπ Γήκνπ, ηφζν ν ρψξνο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ, φζν θαη ε κνξθή θαη ε 

έθηαζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ νθείιεη λα πξνθχπηεη κεηά απφ ζχληαμε ζπλνιηθήο κειέηεο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 

εθφζνλ ππάξρνπλ ρψξνη πξαζίλνπ ή θαηφπηλ αλάζεζεο ηεο κειέηεο απφ ην Γήκν, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα εγθξίλεηαη απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζα απνζηέιιεηαη γηα έγθξηζε ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο θαη ζε άιια αξκφδηα ζρεηηθά φξγαλα (Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Υαλίσλ, Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο θιπ.) εθφζνλ απαηηείηαη. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 7: 

7) Οη δηάδξνκνη, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη εκπξφο ηεο εηζφδνπ ησλ θαηαζηεκάησλ, πνπ 

εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

7) Οη δηάδξνκνη πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ 

εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαζψο εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, εμαηξνπκέλνπ γηα ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα κφλν ηνπ ρψξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ είζνδν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη κφλν 

γηα κία είζνδν κε πιάηνο έσο 1κ., εθφζνλ απηφ δεηεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 14: 

14) Ζ ζθίαζε ησλ ρψξσλ, εθφζνλ δελ θαιχπηεηαη απφ πθηζηάκελα δέληξα, ζα γίλεηαη κφλν κε νκπξέιεο, πνπ ζα θαιχπηνπλ επηθάλεηα 

ην πνιχ ίζε κε απηή ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Κηλεηά ή ζηαζεξά ζπζηήκαηα 

ζθίαζεο ζηεξηδφκελα ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο Πνιενδνκηθήο 

Ννκνζεζίαο (άξζξν 16 4067/12) θαη θαηφπηλ εμαζθάιηζεο ηεο απαξαίηεηεο άδεηαο απφ ηελ ΤΓΟΜ (Τπεξεζία Γφκεζεο). Γελ 

επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε  ζπζηεκάησλ ζθ ίαζεο  πνπ θέξνπλ επηγξαθέο ή δηαθεκίζεηο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δελ ζα πξέπεη 

λα βιάπηεηαη ην πθηζηάκελν πξάζηλν. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

14) Ζ ζθίαζε ησλ ρψξσλ, εθφζνλ δελ θαιχπηεηαη απφ πθηζηάκελα δέληξα, ζα γίλεηαη κφλν κε νκπξέιεο, πνπ ζα θαιχπηνπλ επηθάλεηα 

ην πνιχ ίζε κε απηή ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Κηλεηά ή ζηαζεξά ζπζηήκαηα 

ζθίαζεο ζηεξηδφκελα ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο Πνιενδνκηθήο 

Ννκνζεζίαο (άξζξν 16 Ν.4067/12 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) θαη θαηφπηλ εμαζθάιηζεο ηεο απαξαίηεηεο άδεηαο απφ ηελ ΤΓΟΜ 

(Τπεξεζία Γφκεζεο). Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε  ζπζηεκάησλ ζθ ίαζεο  πνπ θέξνπλ επηγξαθέο ή δηαθεκίζεηο. ε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο δελ ζα πξέπεη λα βιάπηεηαη ην πθηζηάκελν πξάζηλν. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 16: 

16) Σν ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ είλαη ηα 3,00κ. θαη εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη αθελφο ειάρηζην 

πιάηνο παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο Κ.Υ. ηα 1,20κ. (εμνπιηζκφο ζε πιήξε αλάπηπμε) επί ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, αθεηέξνπ 

ειάρηζηε φδεπζε πεδψλ 1,50κ. αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ 

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο δελ ππεξβαίλεη ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο ηνπ 

πεδνδξνκίνπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

16) Σν ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ είλαη ηα 3,00κ. θαη εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη αθελφο ειάρηζην 

πιάηνο παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο Κ.Υ. ηα 1,20κ. (εμνπιηζκφο ζε πιήξε αλάπηπμε) επί ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, αθεηέξνπ 

ειάρηζηε φδεπζε πεδψλ 1,50κ. αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ 

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο δελ ππεξβαίλεη ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο ηνπ 

πεδνδξνκίνπ γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Υαλίσλ θαη ην 50% γηα ηηο ππφινηπεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο. 
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ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 17: 

17) Σν ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ είλαη ηα 2,20κ. κε ζηαζεξφ πιάηνο παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο 

Κ.Υ. ηα 0,50κ. επί ηεο πξφζνςεο θαη κφλν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζε χςνο έσο 1,50κ, εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ειάρηζηε φδεπζε πεδψλ 

1,50κ. αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. Σα 

εκπνξεχκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

17) Σν ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ είλαη ηα 2,20κ. κε ζηαζεξφ πιάηνο παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο 

Κ.Υ. ηα 0,50κ. επί φιεο ηεο πξφζνςεο θαη κφλν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζε χςνο έσο 1,70κ., εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ειάρηζηε φδεπζε 

πεδψλ 1,50κ. αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Σα εκπνξεχκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 20: 

20) ε πεδνδξφκνπο κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ππνρξεσηηθά 

ειάρηζην πιάηνο θίλεζεο νρεκάησλ 3,00 κέηξσλ ελψ ην ζπλνιηθφ πιάηνο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην 

50% ηνπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο ηνπ πεδνδξφκνπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

20) ε πεδνδξφκνπο κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ππνρξεσηηθά 

ειάρηζην πιάηνο θίλεζεο νρεκάησλ 3,50 κέηξσλ ελψ ην ζπλνιηθφ πιάηνο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην 

50% ηνπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο ηνπ πεδνδξφκνπ. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 22: 

22) Δπηπιένλ, εηδηθά γηα ηηο νδνχο Μνπζνχξσλ, Σζνπδεξψλ, Υξπζάλζνπ Δπηζθφπνπ θαη Υάιεδσλ ζηελ Παιηά Πφιε θαη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπζεί ν πθηζηάκελνο ραξαθηήξαο ηνπο, ε ρξήζε ηεο θαηνηθίαο θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο 

πφιεο, δελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηκεκάησλ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζε θαηαζηήκαηα γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ή 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ πιελ ησλ πθηζηάκελσλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απηά πθίζηαληαη κε ην απηφ αληηθείκελν. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

22) Δπηπιένλ, εηδηθά γηα ηηο νδνχο Μνπζνχξσλ, Σζνπδεξψλ, Υξπζάλζνπ Δπηζθφπνπ θαη Υάιεδσλ ζηελ Παιηά Πφιε θαη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπζεί ν πθηζηάκελνο ραξαθηήξαο ηνπο, ε ρξήζε ηεο θαηνηθίαο θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο 

πφιεο, δελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηκεκάησλ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζε θαηαζηήκαηα γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ή 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ πιελ ησλ πθηζηάκελσλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο κέρξη ηελ 17-2-2017 (εκεξνκελία έγθξηζεο 

απφ ην Γ.. ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ), εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζήκεξα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απηά ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη κε ην απηφ αληηθείκελν.  

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 27: 

27) Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ θαη θάζε είδνπο άιιεο θαηαζθεπήο επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ πιελ ηεο νδνχ 

θξχδισθ, φπνπ επηηξέπεηαη κφλν ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ιφγσ ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ελ ιφγσ νδνχ. Δπηπιένλ 

επηηξέπεηαη θαη εμαίξεζε ιφγσ πξνζηαζίαο ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο γηα ηε πεξηνρή ησλ “Μαραηξάδηθσλ” ε 

αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ζε πξνζήθεο επί ηεο πξφζνςεο ησλ θηηξίσλ θαη κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή ρξήζε.  

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

27) Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ θαη θάζε είδνπο άιιεο θαηαζθεπήο επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ πιελ ηεο νδνχ 

θξχδισθ, φπνπ επηηξέπεηαη κφλν ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ιφγσ ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ελ ιφγσ νδνχ.  

Δπηηξέπεηαη επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο παιηάο πφιεο, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηεο, θαη κφλν ζηνπο δξφκνπο 

ή πεδφδξνκνπο φπνπ κε βάζε ην ζπλεκκέλν ράξηε επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε εκπνξεπκάησλ, ε αλάξηεζε μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ 

πξνζεθψλ κε εκπνξεχκαηα. Οη πξνζήθεο ζα έρνπλ κέγηζηεο δηαζηάζεηο 1,20εθ. χςνο Υ 0,80εθ. πιάηνο Υ 0,20εθ. βάζνο, ελψ ην 

ζπλνιηθφ πιάηνο φισλ ησλ αλαξηεκέλσλ πξνζεθψλ ζα θαηαιακβάλεη κέρξη ην 25% ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάξηεζε ησλ πξνζεθψλ είλαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ. 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 36β: 

β. Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13α ηεο Απνθ-Τ1γ)ΓΠ)96967)12, 

πιελ νπσξνπσιείσλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

β. Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13.1 ηεο απφθαζεο 

Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/2017 (ΦΔΚ 2161Β’/23-06-2017), πιελ νπσξνπσιείσλ. 
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ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 43: 

43) ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κ.Τ.Δ. ζε άιιν πξφζσπν, είλαη δπλαηή θαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο 

άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε λέαο άδεηαο θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 

Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ππνβάιινληαη αίηεζε, ε λέα άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ λένπ επηρεηξεκαηία, δεκνηηθή ελεκεξφηεηα θαη ην πξνβιεπφκελν ηέινο θαηάιεςεο ηνπ ρψξνπ. Ζ ζρεηηθή αίηεζε πξέπεη 

λα γίλεηαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο λέαο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Ζ αληηθαηάζηαζε γίλεηαη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξψλ. Αλ ε πξναλαθεξφκελε πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ινγίδεηαη φηη ε άδεηα έρεη αληηθαηαζηαζεί. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί κε 

αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ηνλ Γήκν (άξζξν 6 ΚΤΑ ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 3106 

Β’/09.12.2013). 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (ππ’ αξηζκ. 16228/17-5-2017 ΚΤΑ - 1723 Β’/18.05.2017) 

43) ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο Κ.Τ.Δ. κε αιιαγή θνξέα είλαη δπλαηή θαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο 

ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε λέαο άδεηαο. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε άδεηαο ρξήζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ππνβάιιεηαη αίηεζε αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαβιεζεί ην πνζφ ηνπ εηήζηνπ ηέινπο πνπ ηπρφλ ππνιείπεηαη 

εθηφο θη αλ έρεη πιήξσο εμνθιεζεί απφ ηνλ πξνεγνχκελν θνξέα. Ζ αληηθαηάζηαζε γίλεηαη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ. Αλ ε 

πξναλαθεξφκελε πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ινγίδεηαη φηη ε άδεηα έρεη αληηθαηαζηαζεί. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί κε αίηεζή ηνπ λα 

δεηήζεη ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ην δήκν. (άξζξν 8 παξ.2 ηεο ππ’ αξηζκ. 16228/17-5-2017 ΚΤΑ - 1723 Β’/18.05.2017). 

 

ην άξζξν 4 ε παξάγξαθνο 47: 

47) Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο, ε Αζηπλνκηθή Αξρή γλσκαηεχεη, αλ πθίζηαληαη ιφγνη αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή 

ηξνρνθφξσλ, πνπ επηβάιινπλ ηε κε ρνξήγεζε ηεο αηηνπκέλεο αδείαο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ, πνπ 

ηίζεηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα Αζηπλνκηθή Αξρή, ε άδεηα ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηε γλσκάηεπζή ηεο (άξζξν 13 παξ. 6 ηνπ Β.Γ. 24-

9/20.10.1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 16 παξ. 4 ηνπ Ν.3254/04).  

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

47) Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο, ε Αζηπλνκηθή Αξρή γλσκαηεχεη, αλ πθίζηαληαη ιφγνη αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή 

ηξνρνθφξσλ, πνπ επηβάιινπλ ηε κε ρνξήγεζε ηεο αηηνπκέλεο αδείαο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία πέληε εκεξψλ, πνπ ηίζεηαη 

φηαλ πξφθεηηαη γηα Αζηπλνκηθή Αξρή, ε άδεηα ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηε γλσκάηεπζή ηεο (άξζξν 13 παξ. 6 ηνπ Β.Γ. 24-9/20.10.1958, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 30 παξ. 4 ηνπ Ν.4442/16). 

 

ην άξζξν 4 πξνζηίζεληαη νη δχν παξαθάησ παξάγξαθνη πνπ αθαηξνχληαη απφ ην άξζξν 7 (7.7, 7.8) 

49) ηα παξαρσξνχκελα ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή εκπνξεπκάησλ δελ επηηξέπεηαη ε 

θάιπςε κε νπνηνδήπνηε πιηθφ ή ε αιινίσζε ησλ δαπεδνζηξψζεσλ, ν απνθιεηζκφο ή ε ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ 

δηθηχσλ ππνδνκήο θαη ε θάιπςε ησλ ιάθθσλ ησλ δέλδξσλ. 

50) Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαρσξηζηηθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ  παξαρσξνχκελσλ ηκεκάησλ ζε πεδνδξφκηα, πεδφδξνκνπο θαη 

πιαηείεο γηα ηελ νξηνζέηεζή - δηαρσξηζκφ ηνπο  απφ ηα φκνξα ή ζε ζρέζε κε ηνλ ειεχζεξν θνηλφρξεζην ρψξν, φπσο γιάζηξεο, 

δαξληηληέξεο, θξάθηεο, παινπεηάζκαηα θαη γεληθά νπνηαδήπνηε κφληκε ή θηλεηή θαηαζθεπή γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 

ην άξζξν 4 πξνζηίζεηαη ε επφκελε παξάγξαθνο 51: 

51) Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε γιαζηξψλ ζηελ πξφζνςε ησλ θαηαζηεκάησλ αηειψο, κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: Οη γιάζηξεο λα 

ηνπνζεηνχληαη ζε επαθή κε ηελ πξφζνςε ησλ θαηαζηεκάησλ, ην πιάηνο πνπ ζα θαηαιακβάλνπλ λα είλαη ην κέγηζην 0,50κ., λα κελ 

νξηνζεηνχλ ηνλ ηπρφλ παξαρσξνχκελν ζην θαηάζηεκα ρψξν θαη λα πιεξνχληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θίλεζεο πεδψλ 

θαη νρεκάησλ, φπσο λα παξακέλεη ζην πεδνδξφκην ή πεδφδξνκν ειάρηζηε φδεπζε πεδψλ 1,50κ. αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο 

(δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, λα παξακέλεη ζηνλ πεδφδξνκν φπνπ 

δηέξρνληαη νρήκαηα ειάρηζην πιάηνο φδεπζεο 3,50 κ. θιπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απηέο, ε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ ηπρφλ έρεη εθδνζεί γηα ην 

θαηάζηεκα ζα αλαθαιείηαη απφ ην Γήκν, δηαθνξεηηθά ζα επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 

ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Δπίζεο ε Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ έρεη ην 

δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ θαηαζηεκαηάξρε ηελ αθαίξεζε γιαζηξψλ απφ ηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ, εθφζνλ ην θξίλεη 

ζθφπηκν. 

 

ην άξζξν 5 ε παξάγξαθνο 5.1.4:  

5.1.4 ε θακία πεξίπησζε ην πιάηνο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 40% ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

5.1.4 ε θακία πεξίπησζε ην πιάηνο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 40% ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα 

ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Υαλίσλ θαη ην 50% γηα ηηο ππφινηπεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο. 
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ην άξζξν 5 ε παξάγξαθνο 5.2.2: 

5.2.2 Σν ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ ηκήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ θαη είθνζη εθαηνζηψλ  

(1,20κ.). Δηδηθά εληφο ησλ νξίσλ ηεο Παιηάο Πφιεο γηα ηνπο πεδφδξνκνπο Γσξνζένπ Δπηζθφπνπ, Αγ. Γέθα, Δηζνδίσλ θαη 

Εακπειίνπ, νη νπνίνη δελ έρνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο νρήκαηνο θαη ζηνπο νπνίνπο έρεη επηιεγεί λα παξαρσξείηαη ρψξνο γηα 

ηξαπεδνθαζίζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε γξαθηθφηεηα θαη ν ραξαθηήξαο ηνπο ην ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ 

ηκήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ (1,00κ.), εθφζνλ ηεξνχληαη φιεο νη άιιεο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, φπσο εκθαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

5.2.2 Σν ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ ηκήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ θαη είθνζη εθαηνζηψλ 

(1,20κ.). Δηδηθά εληφο ησλ νξίσλ ηεο Παιηάο Πφιεο γηα ηα πεδνδξφκηα θαη ηνπο πεδφδξνκνπο ζηνπο νπνίνπο έρεη επηιεγεί λα 

παξαρσξείηαη ρψξνο γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα κε βάζε ην ζπλεκκέλν ράξηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε γξαθηθφηεηα θαη ν 

ραξαθηήξαο ηνπο ην ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ ηκήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ (1,00κ.), 

εθφζνλ ηεξνχληαη φιεο νη άιιεο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, φπσο εκθαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο. 

 

ην άξζξν 5 ε παξάγξαθνο 5.3.1: 

5.3.1 Ζ παξαρσξνχκελε γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζπλαθή ζηνηρεία επηθάλεηα, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%) ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδφδξνκνπ θαη π ξ έ π ε η  λα αθήλεη ειεχζεξε, θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ ηελ δψλε ησλ ηξηψλ 

ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ (3,00κ.), ε νπνία απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ πεδφδξνκνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θαη ηελ 

εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο (ππξνζβεζηηθά, αζζελνθφξα, νρήκαηα κεηαθνξάο αηφκσλ κε αλαπεξία θιπ.), ηελ 

ηξνθνδνζία θαη ηελ πξφζβαζε ζε λφκηκνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο παξφδησλ θηηξίσλ θιπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

5.3.1 Ζ παξαρσξνχκελε γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζπλαθή ζηνηρεία επηθάλεηα, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%) ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδφδξνκνπ θαη π ξ έ π ε η  λα αθήλεη ειεχζεξε, θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ ηελ δψλε ησλ ηξηψλ 

ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ θαη πελήληα εθαηνζηψλ (3,50κ.), ε νπνία απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ πεδφδξνκνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ δηέιεπζε 

πεδψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο (ππξνζβεζηηθά, αζζελνθφξα, νρήκαηα κεηαθνξάο αηφκσλ κε 

αλαπεξία θιπ.), ηελ ηξνθνδνζία θαη ηελ πξφζβαζε ζε λφκηκνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο παξφδησλ θηηξίσλ θιπ. 

 

ην άξζξν 5 ε παξάγξαθνο 5.4.1: 

5.4.1 ηηο πιαηείεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηηο ζέζεηο θαη ηελ έθηαζε πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 

δηακφξθσζεο ε νπνία έρεη εθπνλεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα εηδηθά θξηηήξηα ηεο εθάζηνηε πιαηείαο (ηνπηθά, ηνπξηζηηθά, θπθινθνξηαθά, 

πξαζίλνπ) ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία (Ν. 1080/80, άξζξν 3, παξ. 4, 5). ε πεξίπησζε πνπ ζηε ζρεηηθή κειέηε δελ έρεη 

πξνβιεθζεί ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή δελ έρεη εγθξηζεί κειέηε, εθαξκφδεηαη ε παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε. Αλαιπηηθά, ζηα 

θαηαζηήκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζε απηέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλε κειέηε, παξαρσξείηαη ε ρξήζε πνζνζηνχ 70% 

ηνπ ρψξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε πξνβνιή ηνπ επί ηεο πιαηείαο, ην δε ππφινηπν 30% παξαρσξείηαη ζηνπο ίδηνπο εθκεηαιιεπηέο εθφζνλ κεηά 

απφ εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο αξκφδηαο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή ηνπ θξίλεη φηη δελ παξαθσιχεηαη νπζησδψο ε ειεχζεξε θίλεζε πεδψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

παξαρσξνχκελνο ρψξνο βξίζθεηαη ζηελ πξνβνιή ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηελ πιαηεία, ην κήθνο ηνπ είλαη απηφ πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ 

θάζεησλ πξνβνιψλ ησλ δχν άθξσλ ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

5.4.1 ηηο πιαηείεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηηο ζέζεηο θαη ηελ έθηαζε πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 

δηακφξθσζεο ε νπνία έρεη εθπνλεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα εηδηθά θξηηήξηα ηεο εθάζηνηε πιαηείαο (ηνπηθά, ηνπξηζηηθά, θπθινθνξηαθά, 

πξαζίλνπ) ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία (Ν. 1080/80, άξζξν 3, παξ. 4, 5). ε πεξίπησζε πνπ ζηε ζρεηηθή κειέηε δελ έρεη 

πξνβιεθζεί ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή δελ έρεη εγθξηζεί κειέηε, εθαξκφδεηαη ε παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε. Αλαιπηηθά, ζηα 

θαηαζηήκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζε απηέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλε κειέηε, παξαρσξείηαη ε ρξήζε πνζνζηνχ 70% 

ηνπ ρψξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε πξνβνιή ηνπ επί ηεο πιαηείαο, ην δε ππφινηπν 30% παξαρσξείηαη ζηνπο ίδηνπο εθκεηαιιεπηέο απφ ηνλ 

Γήκαξρν Υαλίσλ κε απφθαζή ηνπ εθφζνλ θξίλεη φηη δελ παξαθσιχεηαη νπζησδψο ε ειεχζεξε θίλεζε πεδψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

παξαρσξνχκελνο ρψξνο βξίζθεηαη ζηελ πξνβνιή ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηελ πιαηεία, ην κήθνο ηνπ είλαη απηφ πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ 

θάζεησλ πξνβνιψλ ησλ δχν άθξσλ ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 
ην άξζξν 5 ε παξάγξαθνο 5.4.2: 

5.4.2 Ζ παξαρσξνχκελε γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζπλαθή ζηνηρεία επηθάλεηα πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ 

(30%) ηεο επηθάλεηαο ε νπνία είλαη δηακνξθσκέλε γηα θίλεζε θαη ζηάζε πεδψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πεδνδξνκίσλ ζε ζπλέρεηα πιαηείαο. Ζ παξαρψξεζε ζα γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ 

ηφζν πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο φζν θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ δηθηχνπ ησλ πεδνδξνκίσλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

5.4.2 Ζ παξαρσξνχκελε γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζπλαθή ζηνηρεία επηθάλεηα πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ 

(30%) ηεο επηθάλεηαο ε νπνία είλαη δηακνξθσκέλε γηα θίλεζε θαη ζηάζε πεδψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεδνδξνκίσλ ζε 
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ζπλέρεηα πιαηείαο. Ζ παξαρψξεζε ζα γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ ηφζν 

πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο φζν θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ δηθηχνπ ησλ πεδνδξνκίσλ. 

 

ην άξζξν 7 ε παξάγξαθνο 7.1.2: 

7.1.2 Ζ άδεηα γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ έγθξηζε ηνπνζέηεζεο θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ, 

δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

7.1.2 Ζ άδεηα παξαρψξεζεο γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ έγθξηζε ηνπνζέηεζεο θαη ινηπψλ 

ιεηηνπξγηθψλ, δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

ην άξζξν 7 ε παξάγξαθνο 7.1.4: 

7.1.4 Ζ άδεηα ηνπνζέηεζεο δηαθνζκεηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλαθψλ κε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, ρνξεγείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Τ πεξεζία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ (Οηθνλνκηθή Τπεξεζία), πάληα κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πξάζηλν εθφζνλ ππάξρνπλ ρψξνη πξαζίλνπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

7.1.4 Ζ άδεηα ηνπνζέηεζεο δηαθνζκεηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλαθψλ κε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, ρνξεγείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Τ πεξεζία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ (Οηθνλνκηθή Τπεξεζία) αηειψο, πάληα κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ εθφζνλ ππάξρνπλ ρψξνη πξαζίλνπ. 

 

ην άξζξν 7 ε παξάγξαθνο 7.1.5: 

7.1.5 ε πεξηνρέο ή δψλεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο - κηζζσηέο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ- ηα 

ιεηηνπξγηθά θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα αληηκεησπίδνληαη εληαία σο πξνο ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία 

ηνπο, ην κέγεζφο ηνπο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηελ αξκνληθή έληαμή ηνπο ζην ρψξν, θαηφπηλ ζχληαμεο ζπλνιηθήο κειέηεο ε 

νπνία είηε ζπληάζζεηαη είηε εγθξίλεηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ  ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ εθφζνλ ππάξρνπλ ρψξνη πξαζίλνπ θαη  κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκνδίσλ ζρεηηθψλ 

Οξγάλσλ εθφζνλ απαηηείηαη. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

7.1.5 ε πεξηνρέο ή δψλεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο - κηζζσηέο θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ- ηα ιεηηνπξγηθά θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ παξφληνο άξζξνπ νθείινπλ λα αληηκεησπίδνληαη εληαία σο πξνο ηα 

κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπο, ην κέγεζφο ηνπο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηελ αξκνληθή έληαμή ηνπο ζην ρψξν, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 20 ηνπ Ν.4067/2012, θαηφπηλ ζχληαμεο ζπλνιηθήο κειέηεο απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη 

ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ εθφζνλ ππάξρνπλ ρψξνη πξαζίλνπ ή θαηφπηλ αλάζεζεο ηεο κειέηεο απφ ην Γήκν, ε 

νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζα απνζηέιιεηαη γηα έγθξηζε ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο θαη 

ζε άιια αξκφδηα ζρεηηθά φξγαλα (Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ, Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο θιπ.) εθφζνλ απαηηείηαη. 

 

ην άξζξν 7 ε παξάγξαθνο 7.4: 

Ζ ηνπνζέηεζε θηλεηψλ ή ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ ειηνπξνζηαζίαο επί ησλ φςεσλ ησλ θηηξίσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο  

ηζρχνπζαο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο (άξζξν 16 λ.4067/2012) θαη θαηφπηλ ηεο έθδνζεο ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία 

Γφκεζεο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Ζ ηνπνζέηεζε θηλεηψλ ή ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ ζθίαζεο-ειηνπξνζηαζίαο επί ησλ φςεσλ ησλ θηηξίσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηεο  ηζρχνπζαο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο (άξζξν 16 Ν.4067/2012 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) θαη θαηφπηλ ηεο έθδνζεο ησλ 

απαξαίηεησλ αδεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο. 

 

ην άξζξν 7 νη παξάγξαθνη 7.7 θαη 7.8 αθαηξνχληαη θαη πξνζηίζεληαη ζην άξζξν 4 (παξ. 49, 50). 

 

ην άξζξν 8 ε παξάγξαθνο 8.1.2: 

8.1.2 Σν ηέινο πνπ ζα αληηζηνηρεί θαηά πεξίπησζε δχλαηαη λα θαηαβιεζεί ζε 3 ηζφπνζεο δφζεηο, ήηνη: 

 Α’ Γφζε: κε ηελ έθδνζε απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 Β’ Γφζε: 31/5. 

 Γ’  Γφζε: 30/6.  

ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ ζπλφινπ ησλ δφζεσλ, ηελ 1/7 απηνδίθαηα αίξεηαη ε ηζρχο ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ 

ρψξνπ. 

ΑΔΑ: Ψ9Λ5ΩΗ5-8ΒΠ



 

          Αξ. Απφθαζεο: 155 
 

47 
 

Δηδηθά γηα ην έηνο 2017 νη δφζεηο θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

 Α’ Γφζε: κε ηελ έθδνζε απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 Β’ Γφζε: 31/7/2017. 

 Γ’  Γφζε: 31/8/2017.  

ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ ζπλφινπ ησλ δφζεσλ, ηελ 1/9/2017 απηνδίθαηα αίξεηαη ε ηζρχο ηεο άδεηαο ρξήζεο 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

8.1.2. Σν ηέινο πνπ ζα αληηζηνηρεί θαηά πεξίπησζε δχλαηαη λα θαηαβιεζεί ζε 3 ηζφπνζεο δφζεηο, ήηνη: 

 Α’ Γφζε: κε ηελ έθδνζε απφ ηoλ Γήκαξρν Υαλίσλ ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 Β’ Γφζε: 31/5. 

 Γ’  Γφζε: 30/6.  

ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ή κε θαηαβνιήο έζησ θαη κίαο εθ ησλ δφζεσλ, απηνδίθαηα θαη ρσξίο λα απαηηείηαη 

άιιε δηαηχπσζε αλαθαιείηαη ε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη ππάξρεη απζαίξεηε ρξήζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ απφ 24-9/20-10-58 Β.Γ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ παξ. 1  ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν.4257/2014. 

 

ην άξζξν 8 ε παξάγξαθνο 8.1.4 θαηαξγείηαη: 

8.1.4 Ζ ε η ή ζ η α  αλαλέσζε ηεο άδεηαο γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη εθ λένπ γλψκε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο Ο ξ η ν ζ έ η ε ζ ε ο  Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη δελ έρνπλ κεηαβιεζεί ηα 

γεσκεηξηθά θαη κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ. ή ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη λα κελ ππάξρεη βεβαησκέλε 

παξάβαζε ζε ηζρχ.  

 

ην άξζξν 8 ε παξάγξαθνο 8.2: 

8.2.1 Γηαδηθαζία 

Ο ελδηαθεξφκελνο θαηαξρήλ αηηείηαη ηελ έθδνζε βεβαίσζεο γηα ηνλ δπλεηηθά παξαρσξνχκελν ρψξν γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ. Ο Γήκνο Υαλίσλ ζα ρνξεγεί βεβαίσζε γηα ηνλ ρψξν πνπ δχλαηαη λα παξαρσξεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα, 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε θαη ηνλ ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο πνπ ηελ ζπλνδεχεη. Σκήκα ή θαη ην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ 

απηνχ κπνξεί λα παξαρσξεζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν εθφζνλ ν ρψξνο απηφο δελ ππεξβαίλεη ηνλ εγθεθξηκέλν ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο αξηζκφ θαζηζκάησλ επί ηνλ ζπληειεζηή 1,2.  

Με βάζε ηε βεβαίσζε απηή ν ελδηαθεξφκελνο ζα αηηείηαη ζην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ είηε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

πθηζηάκελεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή ηελ πξφζζεηε πξάμε πξνζδηνξηζκνχ εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ ζχκθσλα κε 

ην λέν παξαρσξνχκελν ρψξν, είηε ηελ έθδνζε λέαο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα λεντδξπφκελν θαηάζηεκα.  

8.2.2 Τπνβαιιφκελα  Γηθαηνινγεηηθά  

8.2.2.1 Γηα έθδνζε βεβαίσζεο γηα ηνλ δπλεηηθά παξαρσξνύκελν ρώξν ζε θαηάζηεκα Υ.Δ ππνβάιινληαη: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο βεβαίσζεο γηα ηνλ δπλεηηθά παξαρσξνύκελν ρώξν ζην θαηάζηεκα Υ.Δ.  

ii. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα ησλ 

θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο 

ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87.  

 Ο αηηνύκελνο θνηλόρξεζηνο ρώξνο ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλνο κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο 

θαλνληζηηθήο απόθαζεο θαη ηνπ ράξηε θνηλνρξήζησλ  ρώξσλ πξνο παξαρώξεζε ηεο Παιηάο Πόιεο πνπ ηελ ζπλνδεύεη.  

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ε Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.)  εμεηάδεη 

ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ζην Σκήκα 

Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. 

8.2.2.2 Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ανάπηςξη ηπαπεζοκαθιζμάηων, ν ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη  ζην 

Τκήκα Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα Υ.Δ.  

ΑΔΑ: Ψ9Λ5ΩΗ5-8ΒΠ



 

          Αξ. Απφθαζεο: 155 
 

48 
 

ii. Φσηναληίγξαθν άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ζε ηζρύ κε ην ζεσξεκέλν από ηε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Υγείαο 

ζρεηηθό ζρεδηάγξακκα ή ηελ πξόζζεηε πξάμε πξνζδηνξηζκνύ εμππεξεηνύκελσλ αηόκσλ ζε ηζρύ, όπνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν 

δπλεηηθά παξαρσξνύκελνο από ην Γήκν ρώξνο. 

iii. Δλεκέξσζε από ην Τακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιώλ ζην Γήκν (Γεκνηηθή  Δλεκεξόηεηα). 

iv. Σύκθσλε γλώκε Δθνξείαο Αξραηνηήησλ (γηα θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο εληόο αξραηνινγηθνύ ρώξνπ θαη επί ινηπώλ αμηόινγσλ 

Οηθηζηηθώλ Σπλόισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ). 

v. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο Υ.Δ. 

vi. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα ησλ 

θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο 

ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

 Πξόηαζε θαζνξηζκνύ (νξηνζέηεζεο) αηηνύκελνπ ρώξνπ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ (δηαζηάζεηο ρώξνπ κε εκβαδόλ 

πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα εγθεθξηκέλα από ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Υγείαο θαζίζκαηα 

πνιιαπιαζηαδόκελα κε ην ζπληειεζηή 1,2 αλά θάζηζκα). 

 Αλαιπηηθό ππνινγηζκό ζε κέηξα (νιηθό εκβαδόλ = κήθνο Φ πιάηνο) ηνπ αλσηέξσ ρώξνπ. 

vii. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

viii. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο  κε ην εμήο πεξηερόκελν: «Παξέρσ ζην Γήκν Φαλίσλ αλέθθιεηε εληνιή θαη 

εμνπζηνδόηεζε, όπσο ν Γήκνο Φαλίσλ δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηώλεηαη απζαίξεηε 

θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα, λα ηα θαζαηξεί θαη λα ηα απνκαθξύλεη κε 

ζπλεξγεία επζύλεο ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ». Η πξνθύπηνπζα δαπάλε επηβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. 

Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηειηθά παξαρσξνχκελνο ρψξνο κε ηελ άδεηα ρξήζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ δπλεηηθά παξαρσξνχκελν ρψξν, ην 

Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο ζα πξέπεη απηνδίθαηα λα ελεκεξψλνπλ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο Τ.Δ. ψζηε απηή λα αλαγξάθεη ηνλ ηειηθά παξαρσξνχκελν ρψξν γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (ΚΤΑ 16228/17-5-2017 πεξί απινχζηεπζεο θαη πξνηππνπνίεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο, άξζξν 30 Ν.4442/2016, απφθαζε 567/3-5-2017 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

8.2.1 Γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα νπνία έρεη δνζεί άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε. 

Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά 

Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ανάπηςξη ηπαπεζοκαθιζμάηων, ν ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη  ζην Τκήκα 

Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

ii. Γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαρσξνύκελν από ην Γήκν 

θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξν θαη ηε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζ’ απηόλ, θαζώο θαη ην αληίζηνηρν 

ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηε γλσζηνπνίεζε όπνπ επίζεο ζα απνηππώλεηαη επαθξηβώο ν παξαρσξνύκελνο 

από ην Γήκν θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξνο. 

iii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο Υ.Δ. 

iv. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θάπνην από ηα ζηνηρεία πνπ  πεξηιακβάλεη ην ζρεδηάγξακκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα ησλ 

θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο 

ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

 Τνλ παξαρσξνύκελν από ην Γήκν θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξν κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ. 

ΑΔΑ: Ψ9Λ5ΩΗ5-8ΒΠ
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v. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο 

Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) ηνλ ζρεηηθφ θάθειν. Ζ επηηξνπή εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη 

ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη εληφο 7 εκεξψλ ζην Σκήκα Δζφδσλ θαη θαηά πεξίπησζε (γηα θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο εληφο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη επί ινηπψλ αμηφινγσλ Οηθηζηηθψλ πλφισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ) ζηελ Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ζηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο ηα νπνία απνζηέιινπλ ηελ 

έγθξηζή ηνπο ή ηελ κε έγθξηζή ηνπο ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη δνζεί, θαη δελ έρεη 

αλαθιεζεί, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηεο Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο γηα 

ην θαηάζηεκα Τ.Δ. ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, δειαδή απφ ηελ 3-5-2017 (εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο 87/2017 απφθαζεο Γ.. απφ 

ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο) θαη κεηά, ε επηηξνπή δελ απνζηέιιεη ζηηο ππεξεζίεο απηέο ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, 

εθφζνλ ν πξνο παξαρψξεζε ρψξνο παξακέλεη ν ίδηνο, θαζψο ηζρχεη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξφηαζε παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ θαζηζκάησλ-αηφκσλ ζηνλ 

εμσηεξηθφ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ αλαγξάθεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο επί ηνλ 

ζπληειεζηή 1,2 η.κ./θάζηζκα-άηνκν. Με βάζε δε ηελ πξφηαζε παξαρψξεζεο θ.ρ. ζα ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε 

γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο θαη ην ζρεδηάγξακκα θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεχεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή πεξηιακβάλεη  

δηαθνξεηηθφ εκβαδφλ παξαρσξνχκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ απφ ην εκβαδφλ ηεο πξφηαζεο παξαρψξεζεο θ.ρ. 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε (γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, απφδεημε ηακεηαθήο 

κεραλήο, ζρεδηάγξακκα κεραληθνχ, δεκνηηθή ελεκεξφηεηα, ππεχζπλε δήισζε, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο 

Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο φηαλ απηή απαηηείηαη) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 

16.2 ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο, εθδίδεηαη απφ ην Γήκαξρν ε αληίζηνηρε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ.  

Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηελ Τπεξεζία  

Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

8.2.2 Γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα νπνία δελ έρεη δνζεί άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

λεντδξπφκελσλ θαηαζηεκάησλ 

Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά 

Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ανάπηςξη ηπαπεζοκαθιζμάηων, ν ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη  ζην Τκήκα 

Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

ii. Φσηναληίγξαθν άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ζε ηζρύ κε ην ζεσξεκέλν από ηε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Υγείαο 

αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεύεη θαη ηελ ηπρόλ πξόζζεηε πξάμε πξνζδηνξηζκνύ 

εμππεξεηνύκελσλ αηόκσλ ζε ηζρύ κε ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα πνπ ηε ζπλνδεύεη, ή ηελ γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεύεη. 

iii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο Υ.Δ. 

iv. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα 

ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο 

ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

 Τνλ αηηνύκελν παξαρσξνύκελν θνηλόρξεζην ρώξν κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζύκθσλνο κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο θαλνληζηηθήο απόθαζεο θαη ηνλ ράξηε ησλ δπλεηηθά 

παξαρσξνύκελσλ ρώξσλ ηεο Παιηάο Πόιεο πνπ ηελ ζπλνδεύεη. 

v. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

vi. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο  κε ην εμήο πεξηερόκελν: «Παξέρσ ζην Γήκν Φαλίσλ αλέθθιεηε εληνιή θαη 

εμνπζηνδόηεζε, όπσο ν Γήκνο Φαλίσλ δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηώλεηαη 

απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα, λα ηα θαζαηξεί θαη λα ηα 

απνκαθξύλεη κε ζπλεξγεία επζύλεο ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ». Η πξνθύπηνπζα δαπάλε επηβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο 

επηρείξεζεο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο 

Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) ηνλ ζρεηηθφ θάθειν. Ζ επηηξνπή εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη  

ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ζην Σκήκα Δζφδσλ θαη θαηά πεξίπησζε (γηα 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εληφο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη επί ινηπψλ αμηφινγσλ Οηθηζηηθψλ πλφισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ) ζηελ 
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Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ζηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο Υαλίσλ ή/θαη ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο ηα νπνία 

απνζηέιινπλ ηελ έγθξηζή ηνπο ή ηελ κε έγθξηζή ηνπο ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο.  

Με βάζε ηελ Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ., ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξνβαίλεη ζηε γλσζηνπνίεζε, ή ζηελ ηξνπνπνίεζε γλσζηνπνίεζεο, 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνλ πξνο παξαρψξεζε ρψξν θαη ηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζ’ απηφλ, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο φπνπ επίζεο ζα απνηππψλεηαη 

επαθξηβψο ν πξνο παξαρψξεζε απφ ην Γήκν ρψξνο, ηα νπνία ζα θαηαζέηεη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξφηαζε παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ θαζηζκάησλ-αηφκσλ ζηνλ 

εμσηεξηθφ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ αλαγξάθεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο επί ηνλ 

ζπληειεζηή 1,2 η.κ./θάζηζκα-άηνκν. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξφηαζε παξαρψξεζεο θ.ρ. ππεξβαίλεη ην εκβαδφλ απηφ, ηφηε απηή ζα 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα απφ ηελ Δ.Ο.Π.Κ.Υ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ θαη αληίζηνηρα ζα ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν ε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο θαη ην ζρεδηάγξακκα θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεχεη. 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε (γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, απφδεημε ηακεηαθήο 

κεραλήο, ζρεδηάγξακκα κεραληθνχ, δεκνηηθή ελεκεξφηεηα, ππεχζπλε δήισζε, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο 

Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο φηαλ απηή απαηηείηαη) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 

16.2 ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο, εθδίδεηαη απφ ην Γήκαξρν ε αληίζηνηρε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ.  

Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηελ Τπεξεζία  

Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

 
ην άξζξν 8 ε παξάγξαθνο 8.3.1: 

8.3.1 Γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθνζκεηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλαθψλ κε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, πξναπαηηείηαη ε έθδνζε, 

απφ ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, 

Άδεηαο Σνπνζέηεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, ε νπνία έπεηαη ηεο Άδεηαο Υξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε  

ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

8.3.1 Γηα ηελ ηνπνζέηεζε εληφο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, δηαθνζκεηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ζπλαθψλ κε ηα 

ηξαπεδνθαζίζκαηα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο παξ. 7.2-7.6, πξναπαηηείηαη ε έθδνζε απφ ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, άδεηαο ηνπνζέηεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, αηειψο, ε νπνία 

έπεηαη ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε  ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

 

ην άξζξν 8 ζηελ παξάγξαθν 8.3.2 ηα δηθαηνινγεηηθά ii. θαη iv: 

ii. Αληίγξαθν ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ζην νπνίν ζα 

ζεκεηώλνληαη ππνρξεσηηθά: 

 νη πξνβνιέο  ησλ ζθηαδίσλ θαη ησλ ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ/δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ, γηα ηα νπνία αηηείηαη άδεηα ηνπνζέηεζεο, 

 ηα πεξηγξάκκαηα ηνπιάρηζηνλ ησλ όκνξσλ παξαρσξεκέλσλ ρώξσλ ησλ άιισλ θαηαζηεκάησλ, 

 ηα ζεκεία ιήςεο ησλ θσηνγξαθηώλ ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρώξνπ. 

iv. Φσηνγξαθίεο ή/θαη ζρέδηα (θάηνςε, όςε, ηνκή), ζε θιίκαθα 1:20, ησλ ζθηαδίσλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ, ζηα νπνία ζα θαίλνληαη νη 

δηαζηάζεηο, ηα πιηθά, ε ρξσκαηηθή πξόηαζε θαη ν ηξόπνο ζηήξημεο. 

ηξνπνπνηνχληαη σο εμήο: 

ii. Αληίγξαθν ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ζην νπνίν ζα 

ζεκεηώλνληαη ππνρξεσηηθά: 

 νη πξνβνιέο  ησλ θηλεηώλ ζηνηρείσλ ειηνπξνζηαζίαο (νκπξειώλ) θαη ησλ ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ/δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ, γηα ηα 

νπνία αηηείηαη άδεηα ηνπνζέηεζεο, 

 ηα πεξηγξάκκαηα ηνπιάρηζηνλ ησλ όκνξσλ παξαρσξεκέλσλ ρώξσλ ησλ άιισλ θαηαζηεκάησλ, 

 ηα ζεκεία ιήςεο ησλ θσηνγξαθηώλ ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρώξνπ. 

iv. Φσηνγξαθίεο ή/θαη ζρέδηα (θάηνςε, όςε, ηνκή), ζε θιίκαθα 1:20, ησλ θηλεηώλ ζηνηρείσλ ειηνπξνζηαζίαο (νκπξειώλ) θαη ινηπώλ 

ζηνηρείσλ, ζηα νπνία ζα θαίλνληαη νη δηαζηάζεηο, ηα πιηθά, ε ρξσκαηηθή πξόηαζε θαη ν ηξόπνο ζηήξημεο. 

 
ην άξζξν 8 ζηελ παξάγξαθν 8.3.2 θαη ζηελ παξάγξαθν 8.4.1 αθαηξείηαη ην δηθαηνινγεηηθφ viii θαη iv αληίζηνηρα: 

Αληίγξαθν ηνπ δηπιφηππνπ είζπξαμεο ηνπ ηέινπο, πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ιεηηνπξγηθψλ – δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. 
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ην άξζξν 8 ε παξάγξαθνο 8.4.2: 

8.4.2 Ζ άδεηα αλαλεψλεηαη κε ηε βαζηθή πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρεη θακία  κεηαβνιή σο πξνο ηα ζηνηρεία, πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ 

αξρηθή άδεηα (εγθεθξηκέλε επηθάλεηα γηα ρξήζε  ηξαπεδνθαζηζκάησλ, αξηζκφο δηαθνζκεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ θιπ.) 

βάζεη ππεχζπλεο δήισζεο πνπ ζπκπιεξψλεη ν ελδηαθεξφκελνο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη παξάβαζε. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

8.4.2 Ζ άδεηα αλαλεψλεηαη κε ηε βαζηθή πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρεη θακία κεηαβνιή σο πξνο ηα ζηνηρεία, πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ 

αξρηθή άδεηα (εγθεθξηκέλε επηθάλεηα γηα ρξήζε  ηξαπεδνθαζηζκάησλ, αξηζκφο δηαθνζκεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ θιπ.) 

βάζεη ππεχζπλεο δήισζεο πνπ ζπκπιεξψλεη ν ελδηαθεξφκελνο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε θαηαγεγξακκέλε 

παξάβαζε (θηλεηέο ή ζηαζεξέο θαηαζθεπέο θιπ.). 

 

ην άξζξν 9 ε παξάγξαθνο 9.1: 

9.1    Όξνη θαη δηαδηθαζία παξαρψξεζεο ρψξνπ 

Οη αηηήζεηο παξαρψξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζα θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ απφ ηελ 1
 
Ννεκβξίνπ κέρξη ηελ 31

 
Γεθεκβξίνπ γηα ην επφκελν έηνο. Ζ άδεηα ρξήζεο 

είλαη εηήζηα θαη ιήγεη ηελ 31
 
Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν έθδνζήο ηεο. Δηδηθά γηα ην έηνο 2017 νη αηηήζεηο 

παξαρψξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ 30
 
Απξηιίνπ 2017. 

9.1.1 Γηα ηελ θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε εκπνξεχκαηα o ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, πξνζθνκίδνληαο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα. 

ii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο. 

iii. Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, ι ηαλ ηθήο δ ηάζεζεο ηξνθίκσλ θα η  πνηώλ  (κόλν  νπσξνπσιεία, 

νπσξνιαραλνπσιεία) θαη κηθηά θαηαζηήκαηα (πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο). 

iv. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ, πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηνύο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία. 

v. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, 

εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Αποηύπωζη, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα 

ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο 

ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

Ο αηηνύκελνο θνηλόρξεζηνο ρώξνο ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλνο κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο 

θαλνληζηηθήο απόθαζεο θαη ηνπ ράξηε θνηλνρξήζησλ  ρώξσλ πξνο παξαρώξεζε ηεο Παιηάο Πόιεο πνπ ηελ ζπλνδεύεη. 

 Ππόηαζη σωποθέηηζηρ εκπνξεπκάησλ ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν.  

 Αναλςηικό ςπολογιζμό ζε κέηξα (νιηθό εκβαδόλ = κήθνο Φ πιάηνο) ηνπ αλσηέξσ ρώξνπ. 

Αθνχ θαηαβιεζεί άπαμ ην ηέινο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν, ην Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα ρνξεγεί ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, ηελ νπνία ζα απνζηέιιεη πξνο ελεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο, 

φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

9.1.2 Παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, κφλν ζηελ πξφζνςή ηνπο, ζε 

πιάηνο πελήληα εθαηνζηψλ (0,50κ.) θαη κφλν εθφζνλ ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη πάλσ απφ δχν κέηξα θαη είθνζη εθαηνζηά 

(2,20κ.). Ζ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1,50κ. ζε χςνο. 

9.1.3 Ζ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα εκπνξεχκαηα δελ απνηειεί ιφγν γηα ηελ αιιαγή ηεο 

δηακφξθσζήο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

9.1.4 Ζ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκήκαηνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα εθζέκαηα- εκπνξεχκαηα, δελ πξέπεη λα δπζρεξαίλεη ηελ πξφζβαζε 

ζε Μλεκεία θαη Γεκφζηα Κηίξηα. ε θάζε πεξίπησζε ζε πεξηβάιινλ Μλεκείσλ απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 

9.1.5 Δηδηθά επί ηεο νδνχ θξχδισθ, φπνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα εζηκηθά λφκηκα λα ηνπνζεηνχληαη εκπνξεχκαηα ζε παξαρσξνχκελν 

θνηλφρξεζην ρψξν πιένλ ησλ 0,50 κ.  θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαηεξείηαη θαη εμαζθαιίδεηαη πιάηνο 3,00 κ. γηα ηελ ειεχζεξε  

φδεπζε, επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε θ.ρ. φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ράξηε. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (ΚΤΑ 16228/17-5-2017 πεξί απινχζηεπζεο θαη πξνηππνπνίεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο, άξζξν 30 Ν.4442/2016, απφθαζε 567/3-5-2017 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 
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9.1  Όξνη θαη δηαδηθαζία παξαρψξεζεο ρψξνπ 

Οη αηηήζεηο παξαρψξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζα θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ απφ ηελ 1
 
Ννεκβξίνπ κέρξη ηελ 31

 
Γεθεκβξίνπ γηα ην επφκελν έηνο. Ζ άδεηα ρξήζεο 

είλαη εηήζηα θαη ιήγεη ηελ 31
 
Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν έθδνζήο ηεο. 

9.1.1 Γηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία έρεη δνζεί άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε. 

Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά 

Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ηοποθέηηζη εμποπεςμάηων, ν ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη  ζην Τκήκα 

Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα. 

ii. Γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ (κόλν γηα 

νπσξνπσιεία θαη κηθηά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο) ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαρσξνύκελν από ην Γήκν 

θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξν θαη ηε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο εκπνξεπκάησλ ζ’ απηόλ, θαζώο θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηε γλσζηνπνίεζε όπνπ επίζεο ζα απνηππώλεηαη επαθξηβώο ν παξαρσξνύκελνο από ην Γήκν θαηά 

ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξνο. 

iii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

iv. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζέκα 

ζρεδίνπ, εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θάπνην από ηα ζηνηρεία πνπ  πεξηιακβάλεη ην ζρεδηάγξακκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα 

ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο ή 

παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

 Τνλ παξαρσξνύκελν από ην Γήκν θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξν κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ. 

v. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο 

Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) ηνλ ζρεηηθφ θάθειν. Ζ επηηξνπή εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη 

ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη εληφο 7 εκεξψλ ζην Σκήκα Δζφδσλ θαη θαηά πεξίπησζε (γηα θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο εληφο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη επί ινηπψλ αμηφινγσλ Οηθηζηηθψλ πλφισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ) ζηελ Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ζηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο ηα νπνία απνζηέιινπλ ηελ 

έγθξηζή ηνπο ή ηελ κε έγθξηζή ηνπο ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη δνζεί, θαη δελ έρεη 

αλαθιεζεί, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηεο Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο γηα 

ην θαηάζηεκα ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, δειαδή απφ ηελ 3-5-2017 (εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο 87/2017 απφθαζεο Γ.. απφ ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο) θαη κεηά, ε επηηξνπή δελ απνζηέιιεη ζηηο ππεξεζίεο απηέο ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, εθφζνλ 

ν πξνο παξαρψξεζε ρψξνο παξακέλεη ν ίδηνο, θαζψο ηζρχεη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπο. 

Με βάζε ηελ πξφηαζε παξαρψξεζεο θ.ρ. ζα ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (κφλν γηα νπσξνπσιεία θαη κηθηά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο) θαη ην ζρεδηάγξακκα θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεχεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθφ εκβαδφλ 

παξαρσξνχκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ απφ ην εκβαδφλ ηεο πξφηαζεο παξαρψξεζεο θ.ρ. 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε (γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, απφδεημε ηακεηαθήο 

κεραλήο, ζρεδηάγξακκα κεραληθνχ, δεκνηηθή ελεκεξφηεηα, ππεχζπλε δήισζε, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο 

Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο φηαλ απηή απαηηείηαη) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 

16.2 ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο θαη αθνχ θαηαβιεζεί άπαμ ην ηέινο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν, εθδίδεηαη 

απφ ην Γήκαξρν ε αληίζηνηρε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ.  

Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηελ Τπεξεζία 

Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

9.1.2 Γηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία δελ έρεη δνζεί άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε εκπνξεπκάησλ θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λεντδξπφκελσλ 

θαηαζηεκάησλ 

Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά 

Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ανάπηςξη εμποπεςμάηων, ν ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη  ζην Τκήκα 

Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα. 
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ii. Φσηναληίγξαθν άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη 

πνηώλ ζε ηζρύ (κόλν γηα νπσξνπσιεία θαη κηθηά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο) κε ην ζεσξεκέλν από ηε 

Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Υγείαο αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεύεη ή γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ (κόλν γηα νπσξνπσιεία θαη κηθηά 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο) θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεύεη. 

iii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

iv. Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηώλ από ηε ΓΟΥ Φαλίσλ. 

v. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζέκα 

ζρεδίνπ, εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνύ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα 

ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα 

εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν 

ηνπνζέηεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, δαξληηληέξεο ή 

παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό 

Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

 Τνλ αηηνύκελν παξαρσξνύκελν θνηλόρξεζην ρώξν κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζύκθσλνο κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο θαλνληζηηθήο απόθαζεο θαη ηνλ ράξηε ησλ δπλεηηθά 

παξαρσξνύκελσλ ρώξσλ ηεο Παιηάο Πόιεο πνπ ηελ ζπλνδεύεη. 

vi. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

vii. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο  κε ην εμήο πεξηερόκελν: «Παξέρσ ζην Γήκν Φαλίσλ αλέθθιεηε εληνιή θαη 

εμνπζηνδόηεζε, όπσο ν Γήκνο Φαλίσλ δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηώλεηαη 

απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα, λα ηα θαζαηξεί θαη λα ηα 

απνκαθξύλεη κε ζπλεξγεία επζύλεο ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ». Η πξνθύπηνπζα δαπάλε επηβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο 

επηρείξεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο 

Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) ηνλ ζρεηηθφ θάθειν. Ζ επηηξνπή εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη  

ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ζην Σκήκα Δζφδσλ θαη θαηά πεξίπησζε (γηα 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εληφο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη επί ινηπψλ αμηφινγσλ Οηθηζηηθψλ πλφισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ) ζηελ 

Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ζηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο ηα νπνία 

απνζηέιινπλ ηελ έγθξηζή ηνπο ή ηελ κε έγθξηζή ηνπο ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο.  

Με βάζε ηελ Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ., ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξνβαίλεη ζηε γλσζηνπνίεζε, ή ζηελ ηξνπνπνίεζε γλσζηνπνίεζεο, 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (κφλν γηα νπσξνπσιεία θαη κηθηά 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο) ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνλ πξνο παξαρψξεζε θνηλφρξεζην ρψξν θαη ηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο εκπνξεπκάησλ ζ’ απηφλ, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο φπνπ επίζεο ζα απνηππψλεηαη επαθξηβψο 

ν πξνο παξαρψξεζε απφ ην Γήκν ρψξνο, ηα νπνία ζα θαηαζέηεη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ. 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε (γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, απφδεημε ηακεηαθήο 

κεραλήο, ζρεδηάγξακκα κεραληθνχ, δεκνηηθή ελεκεξφηεηα, ππεχζπλε δήισζε, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο 

Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο φηαλ απηή απαηηείηαη) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 

16.2 ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο θαη αθνχ θαηαβιεζεί άπαμ ην ηέινο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν, εθδίδεηαη 

απφ ην Γήκαξρν ε αληίζηνηρε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ.  

Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηελ Τπεξεζία  

Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

9.1.3 Παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, κφλν ζηελ πξφζνςή ηνπο, ζε 

πιάηνο πελήληα εθαηνζηψλ (0,50κ.) θαη κφλν εθφζνλ ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη πάλσ απφ δχν κέηξα θαη είθνζη εθαηνζηά 

(2,20κ.). Ζ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1,70 κ. ζε χςνο. Μφλν 

ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο φκνξνπ θελνχ θαηαζηήκαηνο, θαη κφλν γηα έλα φκνξν θελφ θαηάζηεκα, είλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε ζην 

εκπνξηθφ θαηάζηεκα ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξφζνςε ηνπ φκνξνπ θελνχ θαηαζηήκαηνο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε χπαξμεο έγγξαθεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ. 

9.1.4 Ζ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα εκπνξεχκαηα δελ απνηειεί ιφγν γηα ηελ αιιαγή ηεο 

δηακφξθσζήο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

9.1.5 Ζ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκήκαηνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα εθζέκαηα- εκπνξεχκαηα, δελ πξέπεη λα δπζρεξαίλεη ηελ πξφζβαζε 

ζε Μλεκεία θαη Γεκφζηα Κηίξηα. ε θάζε πεξίπησζε ζε πεξηβάιινλ Μλεκείσλ απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 

9.1.6 Δηδηθά επί ηεο νδνχ θξχδισθ, φπνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα εζηκηθά λφκηκα λα ηνπνζεηνχληαη εκπνξεχκαηα ζε παξαρσξνχκελν 

θνηλφρξεζην ρψξν πιένλ ησλ 0,50 κ. θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαηεξείηαη θαη εμαζθαιίδεηαη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 3,50 κ. γηα 

ηελ ειεχζεξε φδεπζε, επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ ράξηε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ παξάιιειε νδφ Μπεηφιν φπνπ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη εκπνξεχκαηα ζε 
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παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν πιένλ ησλ 0,50 κ. θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαηεξείηαη θαη εμαζθαιίδεηαη πιάηνο 

ηνπιάρηζηνλ 3,50 κ. γηα ηελ ειεχζεξε φδεπζε, ζχκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ράξηε. 

 

ην άξζξν 9 ε παξάγξαθνο 9.2.7: 

9.2.7 ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ.96967/08.10.2012 

Τ γεηνλνκηθή Γ ηάηαμε, πιελ ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ έρνπλ ηκήκαηα νπσξνπσιεία, 

νπσξνιαραλνπσιεία. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

9.2.7 ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13.1 ηεο απφθαζεο 

Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/2017 (ΦΔΚ 2161Β’/23-06-2017), πιελ νπσξνπσιείσλ. 

 

ην άξζξν 9 ε παξάγξαθνο 9.2.9: 

9.2.9 Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ θαη θάζε είδνπο άιιεο θαηαζθεπήο επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ πιελ ηεο νδνχ 

θξχδισθ, φπνπ επηηξέπεηαη κφλν ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ιφγσ ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ελ ιφγσ νδνχ. Δπηπιένλ 

επηηξέπεηαη θαη εμαίξεζε ιφγσ πξνζηαζίαο ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο γηα ηε πεξηνρή ησλ “Μαραηξάδηθσλ”, ε 

αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ζε πξνζήθεο επί ηεο πξφζνςεο ησλ θηηξίσλ θαη κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή ρξήζε. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

9.2.9 Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ θαη θάζε είδνπο άιιεο θαηαζθεπήο επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ πιελ ηεο νδνχ 

θξχδισθ, φπνπ επηηξέπεηαη κφλν ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ιφγσ ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ελ ιφγσ νδνχ. 

Δπηηξέπεηαη επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο παιηάο πφιεο, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηεο, θαη κφλν ζηνπο 

δξφκνπο ή πεδφδξνκνπο φπνπ κε βάζε ην ζπλεκκέλν ράξηε επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε εκπνξεπκάησλ, ε αλάξηεζε μχιηλσλ ή 

κεηαιιηθψλ πξνζεθψλ κε εκπνξεχκαηα. Οη πξνζήθεο ζα έρνπλ κέγηζηεο δηαζηάζεηο 1,20εθ. χςνο Υ 0,80εθ. πιάηνο Υ 0,20εθ. 

βάζνο, ελψ ην ζπλνιηθφ πιάηνο φισλ ησλ αλαξηεκέλσλ πξνζεθψλ ζα θαηαιακβάλεη κέρξη ην 25% ηεο πξφζνςεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάξηεζε ησλ πξνζεθψλ είλαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ Υαλίσλ. 

 

ην άξζξν 10 ε παξάγξαθνο 10.2.1: 

Οη άδεηεο πνπ εθδίδνληαη δηαθξίλνληαη ζε: 

10.2.1 Άδεηα Υξήζεο Κάδνπ Αδξαλψλ Τιηθψλ. Δθδίδεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θάδνο ηνπνζεηείηαη ζε μχιηλε βάζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη κε εβδνκαδηαίν ηέινο ρξήζεο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

10.2.1 Άδεηα Υξήζεο Κάδνπ Αδξαλψλ Τιηθψλ. Δθδίδεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θάδνο ηνπνζεηείηαη ζε μχιηλε βάζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη κε κεληαίν ηέινο ρξήζεο. 

 

ην άξζξν 10 ζηελ παξάγξαθν 10.2.3, ην εδάθην: 

Ο ελδηαθεξφκελνο (ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ ή εξγνιάβνο) θαηαζέηεη ηελ ελ ηζρχ άδεηα νηθνδνκήο ή άδεηα κηθξήο θιίκαθαο ή 48σξε 

γλσζηνπνίεζε εξγαζηψλ γηα ηελ έγθξηζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ ( ΤΓΟΜ) θαη ππνρξεψλεηαη : 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Ο ελδηαθεξφκελνο (ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ ή εξγνιάβνο) θαηαζέηεη ηελ ελ ηζρχ άδεηα νηθνδνκήο ή άδεηα κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ (ΤΓΟΜ) θαη ππνρξεψλεηαη : 

 

ην άξζξν 10 ζηελ παξάγξαθν 10.3, ην δηθαηνινγεηηθφ: 

ii. Άδεηα δφκεζεο ή άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ή 48σξε γλσζηνπνίεζε εξγαζηψλ, κε ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

ii. Άδεηα δφκεζεο ή άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο φπνπ απαηηείηαη, κε ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη ή ηερληθή έθζεζε κεραληθνχ 

γηα εξγαζίεο πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 30 ηνπ Ν.4495/2017. 

 

ην άξζξν 13 ζηελ παξάγξαθν 13.2.2 ην δηθαηνινγεηηθφ: 

 χκθσλε γλψκε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηε Παιηά Πφιε Υαλίσλ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 

 Έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηε Παιηά Πφιε Υαλίσλ. 

ΑΔΑ: Ψ9Λ5ΩΗ5-8ΒΠ



 

          Αξ. Απφθαζεο: 155 
 

55 
 

ην άξζξν 14 ε παξάγξαθνο 14.1.2: 

Καηά εθαξκνγή ηεο παξ.5 εδ.3 ηνπ άξζξνπ 47 ηεο Αηβ/8577/83 ( ΦΔΚ Β 526/24-09-83 ) νη δηαζηάζεηο ησλ ηνπνζεηνπκέλσλ έμσ απφ ηα 

αλαπεξηθά πεξίπηεξα ςπγείσλ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο ησλ 1,10 x 0,60κ. πξνθεηκέλνπ γηα πεξίπηεξα πνπ βξίζθνληαη ζε θεληξηθά 

ζεκεία ηεο πφιεο, ή 1,35 x 0,60κ.,αλ ηα πεξίπηεξα βξίζθνληαη ζε αθξαίεο ζπλνηθίεο ή πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ. Σα ςπγεία πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε κηα  πιεπξά ηνπο λα εθάπηεηαη κε ην ζψκα ηνπ πεξηπηέξνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θαηά 

ηέηνην ηξφπν ηνπνζέηεζε ησλ ςπγείσλ δελ εκπνδίδεη ηε θπθινθνξία πεδψλ θαη δελ απαγνξεχεηαη απφ ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία άιιεο 

Κξαηηθήο Αξρήο( Αζηπλνκηθή, Σνπξηζηηθή, θ.ι.π.).Δπίζεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δχν (2) ζηαλη (εκπνξεπκάησλ, πεξηνδηθψλ θαη ηχπνπ 

δηαζηάζεσλ 0,50κ. έθαζην θαη κέγηζηνπ χςνπο 1,50κ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Σα ςπγεία πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε κηα  πιεπξά ηνπο λα εθάπηεηαη κε ην ζψκα ηνπ πεξηπηέξνπ θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε θαηά ηέηνην ηξφπν ηνπνζέηεζε ησλ ςπγείσλ δελ εκπνδίδεη ηε θπθινθνξία πεδψλ θαη δελ απαγνξεχεηαη απφ ηε ζρεηηθή 

Ννκνζεζία άιιεο Κξαηηθήο Αξρήο (Αζηπλνκηθή, Σνπξηζηηθή, θ.ι.π.). Δπίζεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δχν (2) ζηαλη (εκπνξεπκάησλ, 

πεξηνδηθψλ θαη ηχπνπ) δηαζηάζεσλ 0,50κ. έθαζην θαη κέγηζηνπ χςνπο 1,70κ. 

 

ην άξζξν 14 ε παξάγξαθνο 14.1.4: 

14.1.4 Σν Σκήκα Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο & Διέγρνπ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηεο  Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  παξαθνινπζεί 

θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ εθκίζζσζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, πνπ θαηαιακβάλεη θάζε πεξίπηεξν, σο 

θαη ηελ επηβνιή ησλ ηειψλ ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ  ή θαη πξνζηίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

14.1.4 Σν Σκήκα Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο & Διέγρνπ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηεο  Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ παξαθνινπζεί 

θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ εθκίζζσζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, πνπ θαηαιακβάλεη θάζε πεξίπηεξν, σο θαη 

ηελ επηβνιή ησλ ηειψλ ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ  ή θαη πξνζηίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

Δπίζεο ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θνπβνπθιίνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηέο δελ είλαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηπηέξνπ απνζηέιιεη ζρεηηθφ έγγξαθν ζηελ Τπεξεζία Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ γηα λα θηλεζνχλ νη 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, ζην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη ξχζκηζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

ην άξζξν 14 ε παξάγξαθνο 14.2.2: 

14.2.2 Άδεηα ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξνπ ζε ηζρχ θαη άδεηα πψιεζεο ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ (Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 96967/12 (2718 

Β’/08.10.2012) 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

14.2.2 Άδεηα ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξνπ ζε ηζρχ θαη άδεηα πψιεζεο ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ (απφθαζε Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/2017 

(ΦΔΚ 2161Β’/23-06-2017). 

 

ην άξζξν 14, ζηελ παξάγξαθν 14.2.5 ην εδάθην: 

 Απνηχπσζε, φπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ πεξηπηέξνπ, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα ησλ 

θαηνηθηψλ, ην πιάηνο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνχ. Δπίζεο, ζα εκθαίλεηαη ε ηπρφλ ππάξρνπζα φδεπζε ηπθιψλ, 

ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θχηεπζε ζηνλ πξνηεηλφκελν ρψξν ηνπνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ ζηνλ ίδην ρψξν (ζηχινη ΓΔΖ, ΟΣΔ, δαξληηληέξεο ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθφζνλ 

βξίζθεηαη ζε πεξηνρή φπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην κε αλαγξαθφκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δεηνχκελνπ 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ’87. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 Απνηχπσζε, φπνπ ζα  απεηθνλίδεηαη ε  ζέζε ηνπ πεξηπηέξνπ, νη δηαζηάζεηο ηνπ θνπβνπθιίνπ (έσο θαη ηα ξνιά), ηα πξνζηεγάζκαηα 

ηνπ πεξηπηέξνπ, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα ησλ θαηνηθηψλ, ην πιάηνο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ην 

πιάηνο ηεο νδνχ. Δπίζεο, ζα εκθαίλεηαη ε ηπρφλ ππάξρνπζα φδεπζε ηπθιψλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θχηεπζε ζηνλ 

πξνηεηλφκελν ρψξν ηνπνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνλ ίδην ρψξν (ζηχινη ΓΔΖ, 

ΟΣΔ, δαξληηληέξεο ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθφζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή φπνπ έρεη πινπνηεζεί ην 

Δζληθφ Κηεκαηνιφγην κε αλαγξαθφκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δεηνχκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ’87. 

 

ην άξζξν 14, ζηελ παξάγξαθν 14.2 ην εδάθην: 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ε Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.)  εμεηάδεη ηα 

ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ. Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο): 
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Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ε Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) εμεηάδεη ηα 

ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ. Υ.”, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζην Γήκαξρν Υαλίσλ γηα ηελ ρνξήγεζε 

ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 

ην άξζξν 14 πξνζηίζεηαη ε παξάγξαθνο: 

14.3 Κνπβνχθιηα λέσλ πεξηπηέξσλ (άξζξν 76 ηνπ Ν.4257/14) θαη αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θνπβνπθιίσλ κε λέα 

Ζ παξνχζα παξάγξαθνο αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ θνπβνπθιίσλ πεξηπηέξσλ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ 

Ν.4257/2014, θαζψο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θνπβνπθιίσλ πεξηπηέξσλ κε λέα. 

14.3.1 Ζ ηνπνζέηεζε θνπβνπθιίνπ πεξηπηέξνπ δελ ζα εκπνδίδεη κε θαλέλα ηξφπν ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή κλεκείσλ ή ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζεκείσλ ηεο πφιεο. Γηα ηελ ρνξήγεζε  ηεο  άδεηαο εθκεηάιιεπζεο λένπ πεξηπηέξνπ, εθφζνλ απαηηείηαη, είλαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε ηεο 

Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο Υαλίσλ ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο. 

14.3.2 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θνπβνπθιίνπ πεξηπηέξνπ ζε πεδνδξφκηα πιάηνπο κηθξφηεξνπ ησλ ηξηψλ κέηξσλ (3,00 κ.) θαη εθφζνλ 

δελ εμαζθαιίδεηαη  ειάρηζην ειεχζεξν πιάηνο πεδνδξνκίνπ, ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ θαη πελήληα εθαηνζηψλ (1,50 κ.) γηα 

φδεπζε ησλ πεδψλ, αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ.  

14.3.3 Σα θνπβνχθιηα ησλ πεξηπηέξσλ ζα έρνπλ εκβαδφλ κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 5 η.κ. φηαλ απηά βξίζθνληαη ζε πιαηείεο ή πεδνδξφκηα 

πιάηνπο άλσ ησλ 4κ., θαη 4 η.κ. ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο. ε θάζε πεξίπησζε ε αλαινγία πιεπξψλ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1,5:1. Οη 

δηαζηάζεηο ηνπ πεξηπηέξνπ ζα ζπλερίδνληαη απφ ηε βάζε ηνπ κέρξη ηε βάζε ηεο ζηέγεο θαη γηα θάζε νξηδφληηα ηνκή ηνπ πεξηπηέξνπ. 

14.3.4 Σν κέγηζην χςνο ηνπ πεξηπηέξνπ δχλαηαη λα θζάζεη ην 2,85 κ., σο εμήο: Ύςνο βάζεσο πεξηπηέξνπ (απφ νπιηζκέλνπ ζθπξφδεκα κε 

ζηδεξνχλ πιέγκα) έσο 0,15 κ.. Ύςνο απφ ηελ βάζε κέρξη ηηο ζπξίδεο 0,90 κ. Ύςνο απφ ηελ βάζε ησλ ζπξίδσλ κέρξη ηελ ζηέγε 1,40 κ. 

Μέγηζην χςνο ζηέγεο 0,40 κ. Οπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε δηάζηαζεο ηνπ ζψκαηνο ηνπ πεξηπηέξνπ ζα ινγίδεηαη σο απζαίξεηε ρξήζε 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη σο απζαίξεηε θαηαζθεπή. 

14.3.5 Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θηλεηνχ πξνζηεγάζκαηνο (ηέληαο) κε ζηήξημε κφλν επάλσ ζην πεξίπηεξν, ρσξίο θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα 

ε νπνία λα πξνεμέρεη ην κέγηζην θαηά 1,50 κέηξα ζε νξηδφληηα πξνβνιή απφ απηφ θαη 0,50 κέηξα εζσηεξηθά ηνπ άθξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ 

θαη κε ειεχζεξν χςνο απαιιαγκέλν απφ θάζε εκπφδην ίζν κε 2,20 κ. 

14.3.6 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ, θσηεηλψλ ή κε, επί ησλ πεξηπηέξσλ. 

14.3.7 Σν πεξίπηεξν κπνξεί λα πξνζηαηεχεηαη απφ ξνιά πνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη εληφο ησλ επηηξεπφκελσλ δηαζηάζεσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη παξαπάλσ. 

14.3.8 Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε αλεκνθξαθηψλ ή θαηαθφξπθσλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο πέξημ ηνπ πεξηπηέξνπ. 

 
Σν άξζξν 15: 

15.1 Γεληθά 

15.1.1 Σα ηέιε ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ επηβάιινληαη, φπσο είλαη γλσζηφ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ απφ 

24-9/20.10.1958 Β.Γ., φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80 θαη θαηαιακβάλνπλ θάζε πεξίπησζε 

δηαξθνχο ή πξφζθαηξεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (πεδνδξνκίσλ, νδψλ, πιαηεηψλ θηι., θαζψο θαη ηνπ ππεδάθνπο απηψλ). 

15.1.2 Δπξχηαηε ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ, γίλεηαη απφ Οξγαληζκνχο, Φνξείο θαη Δπηρεηξήζεηο, 

πνπ κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ ηνπο (θαισδίσλ, ζσιελψζεσλ, νπηηθψλ ηλψλ, ζηάζεσλ ΚΣΔΛ-ΣΑΞΗ, ΑΣΜ ηξαπεδψλ, 

ηειεθσληθψλ ζαιάκσλ, πηλαθίδσλ, ΚΑΦΑΟ ΓΔΖ, ΟΣΔ, κεηαζρεκαηηζηέο ΓΔΖ, ζηχινη ΓΔΖ-ΟΣΔ, ππνζηαζκψλ θιπ.), 

εμππεξεηνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο, απνθνκίδνληαο θέξδε απφ ηνλ παξαρσξνχκελν ή ήδε ρξεζηκνπνηνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν 

ηνπ εδάθνπο ή ηνπ ππεδάθνπο. 

15.1.3 Ο ΟΣΔ δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επηβνιή ηειψλ ρξήζεσο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα  ηελ  εγθαηάζηαζε θαη  εθκεηάιιεπζε 

ηειεθσληθψλ ζαιάκσλ. (ηΔ 2958/2011 θαη 3571/2011). 

15.1.4 Ζ ΓΔΖ θαη ν ΟΣΔ απνηεινχλ πιένλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Α.Δ) πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο 

νηθνλνκίαο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξφζσπα εθείλα πνπ θαηά ην άξζξν 82 ηνπ Β.Γ. 24/9-20-10/1958 απαιιάζζνληαη απφ 

ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ηέιε. Αθνινχζσο δχλαηαη λα επηβιεζεί θαη επί απηψλ ην ηέινο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ φπσο πξνβιέπεηαη 

απφ ην άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ 1080 ηνπ 1980 (ΚΔΓΔ 3374/28.12.2012). χκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. 3374/28.12.2012 έγγξαθν ηεο 

ΚΔΓΔ, καο γίλεηαη γλσζηφ φηη «ε ΓΔΖ θαη ν ΟΣΔ απνηεινχλ πιένλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Α.Δ.) πνπ ιεηηνπξγνχλ 

θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξφζσπα εθείλα πνπ θαηά ην άξζξν 82 ηνπ Β.Γ 24/9-

20-10/1958 απαιιάζζνληαη απφ ηα δεκνηηθά ηέιε. Αθνινχζσο δχλαηαη λα επηβιεζεί θαη επί απηψλ ην ηέινο θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80. Με ηελ επηβνιή ζπλεπψο ηνπ πην πάλσ ηέινπο (ζχκθσλα  κε ηνπο 

νξηζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΚΓΚ) ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θάζε είδνπο δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, πνπ δηαηξέρνπλ ή 

είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηνπο Γήκνπο θαη πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαη ηα δεκνηηθά έζνδα 

θαηνρπξψλνληαη θαη νη Γεκνηηθέο Αξρέο επηηεινχλ ην θαζήθνλ ηνπο, ηεξψληαο απαξέγθιηηα ηε λνκηκφηεηα». 

15.1.5 Σν ηέινο νξίδεηαη εηήζην θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν αλεμαξηήησο ρξφλνπ ρξήζεσο θαη αλαιφγσο ηεο πεξηνρήο ηεο πφιεσο, 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο. Ζ επηβνιή ηνπ ηέινπο γίλεηαη αδηαθφξσο ηεο δηάξθεηαο ρξήζεο ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

15.1.6 ε θάζε πεξίπησζε ην αλαινγνχλ ηέινο θαηαβάιιεηαη είηε κεηξεηνίο είηε κε ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή ζην νηθείν Γεκνηηθφ 

Σακείν  πξν ηεο παξάδνζεο ηεο άδεηαο ρξήζεο αλαγξαθνκέλνπ επ' απηήο ηνπ αξηζκνχ ηνπ γξακκαηίνπ είζπξαμεο ή ηεο 

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&amp;SiteID=70674
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εγγπεηηθήο επηζηνιήο. ηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ε είζπξαμε ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο γίλεηαη ζε 

δφζεηο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη κε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Δάλ δηαπηζησζεί θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ησλ, θαηά ηα αλσηέξσ, δφζεσλ ν Γήκνο 

πξνβαίλεη άκεζα ζηηο ελέξγεηεο θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 

15.2 Γηαδηθαζία 

15.2.1 Ζ άδεηα παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δίλεηαη κεηά απφ κειέηε ησλ αξκφδησλ Σ ερληθψλ Τ πεξεζηψλ ηνπ Φνξέα πνπ 

αηηείηαη θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

15.2.2 ηελ αίηεζε, πνπ ζα ππνβάιιεηαη ζην Σκήκα Δ ζ φ δ σ λ  ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ζα αλαγξάθνληαη: 

i. ην νλνκαηεπώλπκν ή ε επσλπκία ηνπ αηηνύληνο, 

ii. ην είδνο θαη ε δηεύζπλζε ηεο αζθνύκελεο επηρείξεζεο, 

iii. ε ζέζε, ε έθηαζε θαη ην είδνο ηνπ αηηνύκελνπ πξνο ρξήζε ρώξνπ  

iv. ε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ νπνία αηηείηαη ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ θαη 

v. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα (ε κε ύπαξμε, εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, βεβαησκέλσλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο 

απηνύο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία). 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (απφθαζε 567/3-5-2017 Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο, άξζξν 28 Ν.4070/2012): 

χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ν ΟΣΔ, ε ΓΔΖ, ηα ΔΛΣΑ θαη νη ινηπνί πάξνρνη ελέξγεηαο, ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 

ηειεπηθνηλσληψλ θιπ. απαιιάζζνληαη απφ ηελ επηβνιή ηειψλ ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, απαηηείηαη φκσο θαηαβνιή ηειψλ δηέιεπζεο 

θαη ρνξήγεζε άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη εηήζηα θαηαβνιή ηειψλ ρξήζεο 

δηθαησκάησλ δηέιεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν.4070/2012 (ΦΔΚ 82Α’/10-4-2012) θαη ηελ ππ’ αξηζ. 874/2/3-12-2018 απφθαζε ηεο 

Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΦΔΚ 6168Β’/31-12-2018). 

 
ην άξζξν 16 ε παξάγξαθνο 16.2: 

16.2 Κπξψζεηο 

16.2.1 ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, επηβάιιεηαη 

ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, εθηφο απφ ην αλαινγνχλ ηέινο θαη ηζφπνζν πξφζηηκν, αλεμάξηεηα 

απφ ην δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. 

16.2.2 Με φκνηα Απφθαζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ζε βάξνο εθείλνπ, πνπ πξνβαίλεη ζε απζαίξεηε ρξήζε ηνπ 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 νηθείνπ πκβνπιίνπ γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε γηα φκνηα 

ρξήζε. 

16.2.3 Ζ απζαίξεηε ρξήζε δηαπηζηψλεηαη απφ ην Γήκν ή ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο. ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ 

ρψξνπ θαζ' ππνηξνπή, ηα αλσηέξσ πξφζηηκα επηβάιινληαη κέρξη θαη δχν θνξέο θαη΄ έηνο θαη αλ δηαπηζησζεί γηα ηξίηε 

θνξά απζαίξεηε ρξήζε, ν Γήκνο κε ζπλεξγείν ηνπ πξνβαίλεη ζηελ αθαίξεζε θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ, δπλάκελνο λα δεηήζεη 

γηα ην ζθνπφ απηφλ ηε ζπλδξνκή ηεο νηθείαο Α ζηπλνκηθήο Α ξρήο. 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 ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο.  

Αλ ην αλσηέξσ εηδηθφ πξφζηηκν δελ εμνθιεζεί εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηεο 

αθαίξεζεο, ηα είδε θαηάζρνληαη θαη δχλαληαη λα δηαηίζεληαη, λα εθπνηνχληαη ή λα θαηαζηξέθνληαη απφ ην Γήκν θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 199 ηνπ λ. 3463/06 (άξζξν 13 παξ.8 ηνπ Β.Γ. 24-9/20.10.1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80 θαη ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ απφ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 26 Ν.1828/89, 2 Α’/1989 

θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 6 ηνπ Ν.1900/90, 125 Α’/1990, θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ 

Ν.4257/14). 

16.2.4 Δπηπξνζζέησο, φηαλ δηαπηζηψλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαζ΄ ππνηξνπή θαη κεηά ηελ επηβνιή ησλ σο 

άλσ λνκίκσλ θπξψζεσλ, δελ λνκηκνπνηείηαη ν απζαίξεηνο ρξήζηεο ζηελ ρνξήγεζε αδείαο θαηάιεςεο ηνπ ηδίνπ ρψξνπ. 

Γειαδή, δελ είλαη πνηέ δπλαηφλ λα λνκηκνπνηεζεί εθ ησλ πζηέξσλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. 

16.2.5 Δπηπιένλ γηα ην επφκελν ηνπιάρηζηνλ έηνο δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ σο άλσ ρψξνπ απφ ηνλ παξαβαίλνληα. Μεηά ηελ 

παξέιεπζε ηνπ έηνπο εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ε δπλαηφηεηα ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο ρξήζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

16.2.6 Δάλ κεηά ηελ επηβνιή ησλ σο άλσ, θαηά Νφκν, πξνζηίκσλ θαη ηελ απνκάθξπλζε θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ απφ ηνλ εμσηεξηθφ 

ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο, δηαπηζησζεί ε εθ λένπ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο, 

αθαηξείηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

16.2.7 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά 

αληηθείκελα απηά θαζαηξνχληαη θαη απνκαθξχλνληαη κε ζπλεξγεία επζχλεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. Ζ πξνθχπηνπζα δαπάλε 

επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΔΓΔ, εηο βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ν 
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νπνίνο ρνξεγεί κε ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο ηνπ αλέθθιεηε πξνο ηνχην εληνιή πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο θαη θαηά ηα σο άλσ ελέξγεηεο. 

16.2.8 ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο θαη δηαπίζησζεο γηα ηξίηε θνξά απζαίξεηεο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε ηελ αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ηνπνζέηεζε άιισλ θηλεηψλ αληηθεηκέλσλ ή θαηαζθεπψλ, πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή άδεηα ή θαζ’ 

ππέξβαζε ηεο ρνξεγεζείζεο ζρεηηθήο έγθξηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππφ ζηνηρεία 8.1. έσο 8.5. αλαθεξνκέλσλ ζηελ 

παξνχζα ζηνηρείσλ, αλαθαιείηαη άκεζα ε ρνξεγεζείζα άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ε άδεηα 

ηνπνζέηεζεο ιεηηνπξγηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ, ηα δε θαηαβιεζέληα θαη ζε ζρέζε κε ηελ 

άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ηέιε δελ επηζηξέθνληαη. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ επφκελε ρξνληά. 

16.2.9 ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο θαη δηαπίζησζεο γηα δεχηεξε θνξά απζαίξεηεο θαηάιεςεο, ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο (Σκήκα αδεηνδνηήζεσλ, Γηεχζπλζε Τπεξεζίαο 

Γφκεζεο, Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη ΔΛΑ) γηα ηελ επηβνιή ησλ αληίζηνηρσλ θπξψζεσλ. Ζ επηβνιή ησλ αλσηέξσ 

θπξψζεσλ δελ απνθιείεη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ή ηε ιήςε κέηξσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο 

κε απνθιεηνκέλεο ηεο πνηληθήο επζχλεο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο (άξζξν 55 Ν.4483/2017): 

16.2.1 ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, επηβάιιεηαη 

ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε, κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, ην αλαινγνχλ ηέινο θαη ηζφπνζν πξφζηηκν, αλεμάξηεηα απφ ην 

δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. 

16.2.2 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 πκβνπιίνπ γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε γηα φκνηα 

ρξήζε. 

16.2.3 Ζ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ην Γήκν ή ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο κεηά απφ δηελέξγεηα απηνςίαο. 

ηελ νηθεία έθζεζε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ε θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ, νη επεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε απηφλ, ην είδνο ηεο 

ρξήζεο θαη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, επηζπλάπηεηαη δε ζρεηηθφ ζρεδηάγξακκα θαη, αλ απαηηείηαη, θσηνγξαθίεο, ή 

ειεθηξνληθφ αξρείν ηνπο. 

16.2.4 Αληίγξαθν ηεο εθζέζεσο παξαδίδεηαη ζηνλ ελεξγνχληα ηελ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απηνχ ή ζπξνθνιιείηαη ζην θαηάζηεκα ζε 

θάζε άιιε πεξίπησζε. Παξαιιήισο, επηδίδεηαη ζηνλ παξαβάηε εληνιή λα άξεη ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε ηνπ θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ, αθαηξψληαο ηα θάζε είδνπο αληηθείκελα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε απηφλ κέζα ζε επηά (7) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 

επηδφζεσο. 

16.2.5 Παξάιιεια, ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ελεκεξψλεη εγγξάθσο φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο (Σκήκα 

Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο 

θαη ΔΛΑ) γηα ηελ επηβνιή ησλ αληίζηνηρσλ θπξψζεσλ. Ζ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ δελ απνθιείεη ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ ή ηε ιήςε κέηξσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο κε απνθιεηνκέλεο ηεο πνηληθήο 

επζχλεο. 

16.2.6 Δπηπξνζζέησο, φηαλ δηαπηζηψλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη κεηά ηελ επηβνιή ησλ σο άλσ λνκίκσλ 

θπξψζεσλ, δελ λνκηκνπνηείηαη ν απζαίξεηνο ρξήζηεο ζηε ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο ηνπ ηδίνπ ρψξνπ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. Γειαδή, δελ είλαη πνηέ δπλαηφλ λα λνκηκνπνηεζεί εθ ησλ πζηέξσλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

απζαίξεηεο ρξήζεο. Μπνξεί φκσο ν απζαίξεηνο ρξήζηεο αθνχ θαηαβάιεη ηα παξαπάλσ πξφζηηκα πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί, λα 

αηηεζεί ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ηελ παξαρψξεζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ν νπνίνο δχλαηαη λα ηνπ παξαρσξεζεί ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε θαη ην ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο πνπ ηε ζπλνδεχεη. 

16.2.7 Αλ ν παξαβάηεο δελ ζπκκνξθσζεί θαη δελ άξεη ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε, ηα ελ ιφγσ αληηθείκελα απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ 

ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα δεηήζεη, πξνο ην ζθνπφ απηφ, ηελ άκεζε ζπλδξνκή ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε ηδηνθηήηεο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο κε ηελ ππνβνιή ηεο 

ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ γηα παξαρψξεζε ρψξνπ, ρνξεγεί αλέθθιεηε εληνιή θαη εμνπζηνδφηεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ είηε κε ζηαζεξέο 

θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα, λα ηα θαζαηξεί θαη λα ηα απνκαθξχλεη απφ ηνλ απζαίξεηα θαηαιακβαλφκελν 

ρψξν . 

16.2.8 Σα αληηθείκελα πνπ αθαηξνχληαη θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή έθζεζε, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηθεθαιή ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ 

Γήκνπ πνπ ηα απνκαθξχλεη θαη δελ επηζηξέθνληαη αλ πξνεγνπκέλσο δελ θαηαβιεζεί εηδηθφ πξφζηηκν γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη 

απνζεθεχζεσο απηψλ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

16.2.9 Αλ ην αλσηέξσ εηδηθφ πξφζηηκν δελ εμνθιεζεί εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηεο 

αθαίξεζεο, ηα αθαηξεζέληα αληηθείκελα θαηάζρνληαη άκεζα θαη κπνξεί λα δηαηίζεληαη, λα εθπνηνχληαη ή λα θαηαζηξέθνληαη 

απφ ην Γήκν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 199 ηνπ Ν. 3463/06.  

16.2.10 Αλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ δηαπηζησζεί δεχηεξε παξάβαζε, αθαηξείηαη ε άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. Αλ ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ζπκπιεξψλεηαη εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 

πνπ αθνξά ε άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, δελ ρνξεγείηαη ζηνλ παξαβάηε λέα αληίζηνηρε άδεηα ζην επφκελν εκεξνινγηαθφ 

έηνο κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απηνχ. 

16.2.11 ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ εμέηαζε αίηεζεο 

ελδηαθεξνκέλνπ γηα παξαρψξεζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, δηαπηζηψζεη, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηελ χπαξμε απζαίξεησλ 
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ζηαζεξψλ θαηαζθεπψλ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, παξαρσξνχκελν ή κε, δελ ζα εθδίδεη πξφηαζε παξαρψξεζεο θνηλνρξήζηνπ 

ρψξνπ θαη παξάιιεια ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηελ Γηεχζπλζε 

Τπεξεζίαο Γφκεζεο θαη ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο. 

16.2.12 Δπίζεο αλ ην Σκήκα Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο & Διέγρνπ Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ, 

δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε απζαίξεησλ ζηαζεξψλ θαηαζθεπψλ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, παξαρσξνχκελν ή κε, ζα ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηελ Γηεχζπλζε Τπεξεζίαο Γφκεζεο θαη ηε Γηεχζπλζε 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο. 

 

Σν άξζξν 18: 

Ζ παξνχζα Καλνληζηηθή Πξάμε θαζψο θαη ν ζπλεκκέλνο  ράξηεο ηεο Παιηάο Πφιεο, αληηθαζηζηνχλ ηνλ αληίζηνηρν πξνεγνχκελν 

θαλνληζκφ ρξήζεο παξαρσξνχκελσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, απνθάζεηο Γ.. 155/2001 θαη 514/2011, φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο-

ζπκπιεξψζεηο ηνπ, θαζψο θαη φιεο ηηο επηκέξνπο απνθάζεηο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ παξαρψξεζε πξνο ρξήζε θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε εθδηδφκελα δηαηάγκαηα ρξήζεσλ γεο. 

Ζ αλσηέξσ Καλνληζηηθή Πξάμε λα δεκνζηεπζεί κία (01) θνξά ζε ηνπηθή εθεκεξίδα. 

Ζ ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο. 

Οπνηαδήπνηε επφκελε εηδηθή θαλνληζηηθή πξάμε πνπ αθνξά ζηε ξχζκηζε θαλφλσλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δελ επεξεάδεη 

ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο, σο πξνο ηηο γεληθέο ηεο δηαηάμεηο. 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Ζ παξνχζα η ξ ν π ν π ν ί ε ζ ε  η ν π  Κ α λ ν λ η ζ κ ν χ  Π α ξ α ρ ψ ξ ε ζ ε ο  Κ ν η λ ν ρ ξ ή ζ η σ λ  Υ ψ ξ σ λ  θαζψο θαη ν 

ηξνπνπνηεκέλνο ζπλεκκέλνο ράξηεο ηεο Παιηάο Πφιεο, ηξνπνπνηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνλ θαλνληζκφ παξαρψξεζεο 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ηνλ ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο πνπ ηνλ ζπλνδεχεη (απφθαζε 87/2017 Γ..) θαη ζα 

αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε εθδηδφκελα δηαηάγκαηα ρξήζεσλ γεο. 

Ζ αλσηέξσ Καλνληζηηθή Πξάμε λα δεκνζηεπζεί κία (01) θνξά ζε ηνπηθή εθεκεξίδα. 

Ζ ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο. 

Οπνηαδήπνηε επφκελε εηδηθή θαλνληζηηθή πξάμε πνπ αθνξά ζηε ξχζκηζε θαλφλσλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δελ επεξεάδεη ηελ ηζρχ 

ηεο παξνχζαο, σο πξνο ηηο γεληθέο ηεο δηαηάμεηο. 
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Ο Καλνληζκφο Παξαρψξεζεο Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ Γήκνπ Υαλίσλ κεηά ηελ 
παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δηακνξθψλεηαη πιένλ σο εμήο: 

 

 

Καλνληζκφο Παξαρψξεζεο  

Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ  

Γήκνπ Υαλίσλ 
 

 

 

Απνθάζεηο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ: 87/2017 & 155/2019 
  

ΑΔΑ: Ψ9Λ5ΩΗ5-8ΒΠ



 

          Αξ. Απφθαζεο: 155 
 

62 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1 Άρκρο 1: Αντικείμενο & κοπόσ ......................................................................................................................................... 64 
2 Άρκρο 2: Νομικό πλαίςιο – Διάκεςθ κοινόχρθςτων χϊρων ............................................................................................. 65 

2.1 Νομικό Πλαίςιο ............................................................................................................................................................. 65 
2.2 Ιςχφουςα Νομοκεςία .................................................................................................................................................... 65 
2.3 Διάκεςθ των κοινόχρθςτων χϊρων .............................................................................................................................. 68 
2.4 Σζλοσ διάκεςθσ κοινοχριςτου ...................................................................................................................................... 69 

3 Άρκρο 3: Ζκταςθ εφαρμογισ – Οριςμοί – Αρμοδιότθτεσ .................................................................................................. 70 
3.1 Ζκταςθ Εφαρμογισ ....................................................................................................................................................... 70 
3.2 Οριςμοί .......................................................................................................................................................................... 70 
3.3 Αρμοδιότθτεσ ................................................................................................................................................................ 73 

4 Άρκρο 4: Γενικζσ Διατάξεισ ............................................................................................................................................... 74 
5 Άρκρο 5: Σεχνικζσ και λειτουργικζσ προχποκζςεισ παραχϊρθςθσ - χριςθσ τμιματοσ κοινόχρθςτου χϊρου για 

ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν λειτουργικϊν – διακοςμθτικϊν ςτοιχείων ............................. 79 
5.1 Πεηοδρόμια ................................................................................................................................................................... 79 
5.2 Πεηόδρομοι χωρίσ δυνατότθτα πρόςβαςθσ οχιματοσ λόγω κλίςθσ, μορφολογίασ, κυμαινόμενου πλάτουσ κτλ ...... 79 
5.3 Πεηόδρομοι ςτουσ οποίουσ επιτρζπεται θ διζλευςθ οχθμάτων εκτάκτου ανάγκθσ και τροφοδοςίασ ....................... 80 
5.4 Πλατείεσ ........................................................................................................................................................................ 80 
5.5 Χϊροι Πράςινου-Πάρκα-Άλςθ ......................................................................................................................................... 81 
5.6 τοζσ (ςφμφωνα με το ιςχφον Ρυμοτομικό χζδιο) .......................................................................................................... 81 
5.7 Γενικά ............................................................................................................................................................................. 81 

6 Άρκρο 6: Κίνθςθ οχθμάτων ςε πεηόδρομουσ και πλατείεσ .............................................................................................. 83 
7 Άρκρο 7: Εξοπλιςμόσ χϊρων ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν λειτουργικϊν, διακοςμθτικϊν ςτοιχείων 85 

7.1 Γενικά ............................................................................................................................................................................ 85 
7.2 Σραπεηοκακίςματα ....................................................................................................................................................... 86 
7.3 Κινθτά ςτοιχεία θλιοπροςταςίασ επί του κοινόχρθςτου χϊρου .................................................................................. 86 
7.4 τοιχεία θλιοπροςταςίασ επί τθσ πρόςοψθσ των κτιρίων ............................................................................................ 87 
7.5 Βοθκθτικοί πάγκοι ........................................................................................................................................................ 87 
7.6 Θερμαντικά ςϊματα ..................................................................................................................................................... 87 
7.7 Ειδικοί Όροι ................................................................................................................................................................... 87 
7.8 Μεταβατικι ρφκμιςθ .................................................................................................................................................... 87 

8 Άρκρο 8: Αδειοδότθςθ και ζλεγχοσ ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν λειτουργικϊν, διακοςμθτικϊν 
ςτοιχείων .......................................................................................................................................................... 89 

8.1 Γενικά ............................................................................................................................................................................ 89 
8.2 Χοριγθςθ Άδειασ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου για τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων ........................................... 89 
8.3 Άδεια Σοποκζτθςθσ λειτουργικϊν, διακοςμθτικϊν ςτοιχείων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, που ζχουν παραχωρθκεί 
για τθν ανάπτυξθ  τραπεηοκακιςμάτων ................................................................................................................................ 92 
8.4 Ανανζωςθ άδειασ τοποκζτθςθσ διακοςμθτικϊν και λειτουργικϊν ςτοιχείων ........................................................... 93 
8.5 Τποχρεϊςεισ .................................................................................................................................................................. 93 

9 Άρκρο 9: Χοριγθςθ άδειασ τοποκζτθςθσ εμπορευμάτων εμπορικϊν καταςτθμάτων & Κ.Τ.Ε. ...................................... 95 
9.1 Όροι και διαδικαςία παραχϊρθςθσ χϊρου .................................................................................................................. 95 
9.2 Μθ παραχϊρθςθ κοινοχριςτου χϊρου για εμπορεφματα .......................................................................................... 98 

10 Άρκρο 10: Χοριγθςθ άδειασ κατάλθψθσ Κοινόχρθςτου Χϊρου με οικοδομικά υλικά .................................................. 100 
10.1 Γενικά .......................................................................................................................................................................... 100 
10.2 Σφποι Αδειϊν ............................................................................................................................................................... 100 
10.3 Διαδικαςία .................................................................................................................................................................. 101 

11 Άρκρο 11: Χοριγθςθ άδειασ κατάλθψθσ Κοινόχρθςτου Χϊρου για φορτοεκφόρτωςθ βαρζων αντικειμζνων ........... 102 
11.1 Γενικά .......................................................................................................................................................................... 102 

12 Άρκρο 12: Χοριγθςθ άδειασ κατάλθψθσ Κοινόχρθςτου Χϊρου για τθν προςωρινι λειτουργία εργοταξίου .............. 103 
12.1 Γενικά .......................................................................................................................................................................... 103 

13 Άρκρο 13: Χοριγθςθ άδειασ προςωρινισ κατάλθψθσ Κοινόχρθςτου Χϊρου για τθ διενζργεια εκδθλϊςεων ............ 104 
13.1 Γενικά .......................................................................................................................................................................... 104 
13.2 Διαδικαςία .................................................................................................................................................................. 104 

14 Άρκρο 14: Χοριγθςθ άδειασ παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε Περιπτεριοφχουσ .............................................. 106 
14.1 Γενικά .......................................................................................................................................................................... 106 
14.2 Διαδικαςία .................................................................................................................................................................. 106 

ΑΔΑ: Ψ9Λ5ΩΗ5-8ΒΠ



 

          Αξ. Απφθαζεο: 155 
 

63 
 

14.3 Κουβοφκλια νζων περιπτζρων (άρκρο 76 του Ν.4257/14) και αντικατάςταςθ παλαιϊν κουβουκλίων με νζα ....... 107 
15 Άρκρο 15: Χοριγθςθ άδειασ χριςθσ παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτου χϊρου ςε Οργανιςμοφσ, Φορείσ, Εταιρείεσ (ΔΕΗ,   

ΟΣΕ, ΑΣΜ Σραπεηϊν, ΕΛΣΑ, Οπτικζσ ίνεσ κλπ.) ............................................................................................. 109 
16 Άρκρο 16: Αυκαίρετθ χριςθ – Κυρϊςεισ – Πρόςτιμα ..................................................................................................... 110 

16.1 Γενικά .......................................................................................................................................................................... 110 
16.2 Κυρϊςεισ ..................................................................................................................................................................... 110 

17 Άρκρο 17: Χάρτθσ κοινόχρθςτων χϊρων προσ παραχϊρθςθ........................................................................................ 112 
18 Άρκρο 18: Ζναρξθ Ιςχφοσ ................................................................................................................................................. 113 

ΑΔΑ: Ψ9Λ5ΩΗ5-8ΒΠ



 

          Αξ. Απφθαζεο: 155 
 

64 
 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Καλνληζηηθήο Πξάμεο είλαη ε θαζηέξσζε ελφο πιαηζίνπ γεληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ, πνπ ζα δηέπεη ηελ παξαρψξεζε ή κε ηεο ρξήζεο ηκεκάησλ ησλ πάζεο 

θχζεσο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, νη νπνίνη ζα δεζκεχνπλ ηε Γ ηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, 

θαζψο θαη ηνπο ρξήζηεο θαη εθκεηαιιεπηέο απηψλ. 

θνπφο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ είλαη: 

 Ζ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο θίλεζεο ησλ πεδψλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ησλ 

Αηφκσλ κε εηδηθέο Αλάγθεο (ΑκεΑ), θαζψο θαη φισλ ησλ εκπνδηδφκελσλ πξνζψπσλ, πνπ 

ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο, φπσο ειηθησκέλνη, κηθξά παηδηά, κεηέξεο κε θαξνηζάθηα θαη ελ 

γέλεη ε ήζπρε δηαβίσζε ησλ πνιηηψλ. 

 Ζ πξφιεςε θηλδχλσλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ αλεμέιεγθηε ελαπφζεζε αληηθεηκέλσλ ζε 

νδνχο, πεδνδξφκηα θιπ. 

 Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο π φιεο. Οη ρψξνη 

πξαζίλνπ, νη πιαηείεο, νη πεδφδξνκνη, ηα πάξθα, ηα άιζε, ηα πεδνδξφκηα ζπλδένληαη άκεζα κε 

ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο εμππεξέηεζε ή ζηελ αλαςπρή ηνπο. 

 Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 Ζ πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο Παιηάο Πφιεο Υαλίσλ  

αιιά θαη ινηπψλ αμηφινγσλ νηθηζηηθψλ ζπλφισλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ αιιά θαη κεκνλσκέλσλ 

κλεκείσλ απηνχ . 

 Ζ βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο εηθφλαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

 Ζ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ κέζα απφ εγθαηάζηαζε δηθηχσλ Ο ξγαληζκψλ θνηλήο 

σθειείαο, θάλνληαο ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ εδάθνπο ή ππεδάθνπο. 

 Ζ αλαγθαηφηεηα λα δνζεί έλα ζηίγκα αηζζεηηθήο θαη πνιηηηζκνχ ηνλψλνληαο παξάιιεια ηελ 

ηνπηθή νηθνλνκία. 

 Δηδηθφηεξα, ην θαζνξηδφκελν πιαίζην γεληθψλ θαλφλσλ απνβιέπεη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ζεηηθήο 

ζπκβνιήο, πνπ κπνξεί λα έρεη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηελ δσληάληα, αζθάιεηα θαη 

ειθπζηηθφηεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο πφιεο, εθφζνλ φκσο παξάιιεια δηαζθαιίδνληαη: 

o Ο βαζηθφο πξννξηζκφο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ε αλεκπφδηζηε ρξήζε ηνπο απφ φινπο 

ηνπο πνιίηεο. 

o Ζ πξνζηαζία ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηεο θχηεπζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ. 

o Ζ αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη πάλησο ε κε ππνβάζκηζή ηεο. 

o Ζ πξνζηαζία ηεο θαηνηθίαο θαη ηεο πνηθηιίαο φισλ ησλ θαηά πεξίπησζε επηηξεπφκελσλ 

ρξήζεσλ, θπξίσο ζηα ηζφγεηα ησλ θηηξίσλ. 

1 Άξζξν 1: Αληηθείκελν & θνπφο 
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2.1 Ννκηθφ Πιαίζην 

Ο παξψλ Καλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.3463/06 «Κύξσζε 

ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (114 Α’/08.06.2006) θαη ηνπ άξζξνπ 73 παξ.1Βλ) ηνπ Ν.3852/10 

«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (87 

Α’/07.06.2010). 

Δηδηθφηεξα, κε ηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 3463/06 νξίδνληαη ηα εμήο: 

«1. Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο εθδίδνληαο 

ηνπηθέο Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε ηηο νπνίεο:… δ) Καζνξίδνπλ 

ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο: … δ2. Γηα ηε ρξήζε ησλ αιζώλ θαη ησλ θήπσλ, ησλ πιαηεηώλ, ησλ 

παηδηθώλ ραξώλ θαη ησλ ινηπώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ.…3.  Με ηηο Καλνληζηηθέο Α πνθάζεηο ηεο παξ.1 

κπνξεί λα θαζνξίδνληαη νη πεξηπηώζεηο, γηα ηηο νπνίεο επηβάιινληαη δηνηθεηηθά κέηξα θαη πξόζηηκα, 

νξίδνληαο ην ύςνο ηνπ πξνζηίκνπ θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο….». 

2.2 Ηζρχνπζα Ννκνζεζία 

Ζ Καλνληζηηθή Πξάμε βαζίδεηαη ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Ννκνζεζία. ηηο δηαηάμεηο ηεο εκπεξηέρνληαη 

ξπζκίζεηο ησλ θάησζη λνκηθψλ θαλφλσλ: 

1) Σσλ άξζξσλ 5 παξ. 1, 21, 24 παξ. 1 θαη 2 θαη 25 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο. 

2) Σνπ Ν.1080/80 (246 Α’/22.10.1980) «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ 

ηεο πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο Ννκνζεζίαο θαη άιισλ ηηλψλ 

ζπλαθψλ δηαηάμεσλ», άξζξν 3 «Σέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ». 

3) Σνπ Ν.1337/83 (33 Α’) «Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο 

ξπζκίζεηο». 

4) Σνπ Ν.1416/84 (18 Α’/21.02.1984) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηεο δεκνηηθήο θαη 

θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Απνθέληξσζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο», άξζξν 54 «Σέινο επί ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, 

εζηηαηνξίσλ θιπ.». 

5) Σνπ Ν.1828/89 (2 Α’/03.01.1989) «Αλακφξθσζε ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», άξζξν 26 «Σξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα έζνδα ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ». 

6) Σνπ Ν.1900/90 (125 Α’/17.09.1990) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ 

θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα (Π.Γ. 323/1989), δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ν.1622/86), 

εζφδσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαη  άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 6 «πλέπεηεο απζαίξεηεο θαηάιεςεο 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ». 

7) Σνπ Ν.2696/99 (57 Α’/23.03.1999) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα  Οδηθήο Κπθινθνξίαο», άξζξν 2 

«Οξηζκνί», άξζξν 34 «ηάζε θαη ζηάζκεπζε», άξζξν 47 «Δξγαζίεο θαη ελαπφζεζε πιηθψλ ζηηο 

νδνχο» θαη άξζξν 48 «Καηάιεςε ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδφδξνκνπ». 

8) Σνπ Ν.2946/01 (224 Β’/08.10.2001) «Τπαίζξηα Γηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

9) Σνπ Ν.3028/02 (153 Α’/28.06.2002) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο». 

10) Σνπ Ν.3044/02 (197 Α’/27.08.2002) «Μεηαθνξά πληειεζηή Γφκεζεο θαη ξπζκίζεηο άιισλ 

ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Μ..Γ.)». 

11) Σνπ Ν.3254/04 (137 Α’/22.07.04) «Ρχζκηζε ζεκάησλ ησλ Οιπκπηαθψλ θαη Παξανιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ ηνπ 2004 θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 16 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ παξάλνκεο θαηάιεςεο 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ». 

2 Άξζξν 2: Ννκηθφ πιαίζην – Γηάζεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
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12) Σεο ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/85418/3811πέ/29-07-2011 (241 ΑΑΠ’/21.09.2011) Απφθαζε 

Τπνπξγνχ πεξί Κήξπμεο θαη Οξηνζέηεζεο Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Πφιεο Υαλίσλ. 

13) Σεο ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Β1/Φ47/67503/2099πέ/23-03-2012 (97 ΑΑΠ’/28.03.2012) Απφθαζε 

Τθππνπξγνχ πεξί Έγθξηζε Οξηνζέηεζεο Εσλψλ Α’ & Β’ Πξνζηαζίαο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ 

Πφιεο Υαλίσλ. 

14)  Σελ ππ’ αξηζ. 52907/28.12.2009 απφθαζε (2621 Β΄/31.12.2009), «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ». 

15) Σνπ Ν.3377/05 (202 Α’/19.08.2005) «Αξρέο θαη Καλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο». 

16) Σνπ Ν.3463/06 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

17) Σνπ Ν.3731/08 (263 Α’) άξζξν 21, παξ.2 «Αλαδηνξγάλσζε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη 

ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ». 

18) Σνπ Ν.3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

19) Σνπ Ν.3937/11 (60 Α’/31.03.2011) «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 

35 «Κχξσζε δηθηχνπ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ νηθηζκψλ ζηεξνχκελσλ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ 

ζρεδίνπ». 

20) Σνπ Ν.4067/2012 (79 Α’/09.04.2012) «Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο». 

21) Σνπ Ν.1577/1985 θαηά ηα άξζξα πνπ ηζρχνπλ. 

22) Σνπ Ν.4093/12 (222 Β’) άξζξν 1, ππνπαξ. Σ.2. «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016. Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/12 θαη ηνπ 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016», φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην άξζξν 76 ηνπ Ν.4257/14 (93 Α’) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ». 

23) Σνπ Ν.4495/2017 (167 Α’/03.11.2017) «Έιεγρνο θαη πξνζηαζία ηνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

24) Σνπ Ν.4257/14, Β' Κεθάιαην (93 Α’/14.04.2014), άξζξα 50 θαη 51 «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ». 

25) Σνπ Ν.4264/14 (118 Α’/15.05.2014) «Άζθεζε Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ εθηφο θαηαζηήκαηνο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

26) Σνπ Β.Γ.24-9/20.10.1958 «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ Νφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ 

δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ», άξζξν 13 «Σέινο ρξήζεσο 

πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ». 

27) Σνπ Π.Γ.267/98 (195 Α’) «Γηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ θαη θαηεδάθηζεο λέσλ απζαηξέησλ 

θαηαζθεπψλ, ηξφπνο εθηίκεζεο ηεο αμίαο θαη θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ησλ πξνζηίκσλ απηψλ». 

28) Σνπ Π.Γ.63/05 (98 Α’) άξζξν 90 «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα». 

29) Σσλ άξζξσλ 57, 966, 967, 968, 969 θαη 970 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

30) Σσλ άξζξσλ 292, παξ. 1 θαη 458 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 

31) Σεο ππ’ αξηζκ. 3046/304/30-1/03.02.1989 (59 Γ') απφθαζεο «Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο», άξζξν 

24 «Πεδνδξφκηα». 

32) Σεο ππ’ αξηζκ. νηθ. 52716/20.11.2001 (1663 Β’/13.12.2001) απφθαζεο «Καηαζθεπέο θαη 

εγθαηαζηάζεηο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα 

νηθνδνκήο». 
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33) Σεο ππ’ αξηζκ. 38110/02 (1255 Β’/25.09.2002) Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 

αλάξηεζεο παλφ ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ θαη δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο επηγξαθψλ ζε θηίξηα θαη 

δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο επηγξαθψλ ζε θηίξηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.2946/01». 

34) Σεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ (Ν.3304/05 - 16 Α’/27.01.2005) «Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ», κε ηελ νπνία νπζηαζηηθά 

εηζάγεηαη ε έλλνηα ησλ αλαγθαίσλ πξνζαξκνγψλ γηα ηε ζεκειίσζε κε δηάθξηζεο ζε βάξνο ησλ 

ΑκεΑ. 

35) Σεο ππ’ αξηζκ. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (2134 Β’) απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ήδε ΠΟΛ 1274/27.12.2013 3398 Β’/31.12.2013 ΤΠ.Δ. 

37945/17.11.2011) «πκπιήξσζε ηεο 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 απφθαζήο 

καο πεξί Απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε θαη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ην Γεκφζην». 

36) Σεο ππ’ αξηζκ. 52907/28-12-2009 (2621 Β’/31.12.2009) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Δηδηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ». 

37) Σεο ππ’ αξηζκ. 6952/11 (420 Β’/16.03.2011) Κ.Τ.Α. «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή 

δηέιεπζε ησλ πεδψλ, θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη 

νηθηζκψλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ». 

38) Σεο ππ’ αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/2017 (2161 Β’/23.06.2017), απφθαζεο Τπ. Τγείαο 

«Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ/πνηψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

39) Σεο ππ’ αξηζκ. 16228/17-5-2017 ΚΤΑ (1723 Β’/18.05.2017) «Απινχζηεπζε θαη πξνηππνπνίεζε 

ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο, Θεάηξσλ θαη Κηλεκαηνγξάθσλ». 

40) Σνπ Ν.4442/2016 (230 Α’/07.12.2016) «Νέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξα 27-38. 

41) Σνπ Ν.4483/2017 (107 Α’/31.07.2017) άξζξν 55 «Απνθαηάζηαζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ 

απζαίξεηε θαηάιεςε θαη πξνζσξηλή αθαίξεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ζε 

πεξίπησζε θαζ΄ ππνηξνπήλ απζαίξεηεο ρξήζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν». 

42) Σεο ππ’ αξηζκ. 268/2002 Γλσκνδφηεζεο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, 

43) Σεο ππ’ αξηζκ. 28492/09 (931Β’) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Καζνξηζκφο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

παηδηθψλ ραξψλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη 

ειέγρνπ ηνπο, ηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα». 

44)  Σελ νδεγία Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., Γξαθείν Μειεηψλ γηα άηνκα κε αλαπεξίεο: "ρεδηάδνληαο γηα Όινπο". 

45) Σελ θαζνξηζκέλε Υεξζαία Εψλε Ληκέλα Υαλίσλ, ΦΔΚ 430Β’/1968. 

46) Άιιεο θαζνξηζκέλεο Ληκεληθέο Εψλεο. 

47) Σελ ππ’ αξηζκ. 133384/6587/10.12.2015 απφθαζε (2828 Β’/23.12.2015) «Πξνδηαγξαθέο 

χληαμεο ησλ Μειεηψλ Γηαρείξηζεο Πάξθσλ θαη Αιζψλ» (πάξθα, άιζε, θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

πξαζίλνπ). 

48) Σνλ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ (φπσο θάζε θνξά ηζρχεη  ) 

49) Σν Γεληθφ Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο Πάξθσλ θαη Παηδηθψλ Υαξψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ (φπσο θάζε 

θνξά ηζρχεη). 

Ζ Καλνληζηηθή Πξάμε απνηειεί έλα Γ εληθφ Π ιαίζην γηα φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη 

αληηθαζηζηά ηνλ αληίζηνηρν πξνεγνχκελν Kαλνληζκφ, φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, θαζψο θαη φιεο ηηο 

επηκέξνπο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 
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Γηα εηδηθνχο ιφγνπο θαη θαηφπηλ Μειέηεο ε πξχηεξεο  πε ξ ηνρήο  κπνξεί λα εγθξίλεηαη Δηδηθή 

Καλνληζηηθή Πξάμε, πνπ αθνξά ζ η νπ ο  θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο απηήο.  

2.3 Γηάζεζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

Καη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Β.Γ 24-9/20.10.1958 (171 Α’/1958), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80 «επηηξέπεηαη ε ππέξ ηνπ Γ ήκνπ, επηβνιή ηέινπο εηο 

βάξνο ησλ ρξεζ ηκ νπν ηνχλ  ησ λ  δηαξθψο ή πξνζθαίξσο πεδνδξφκηα, νδνχο, πιαηείεο θαη ελ γέλεη 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο», ελψ ζηελ παξ. 2 ηεο σο άλσ δηάηαμεο νξίδεηαη φηη «ηα ηκήκαηα ησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

ή Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ». 

Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη παξαρσξνχληαη: 

2.3.1 Με δεκνπξαζία πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 270/81. Γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, 

πνπ δελ βξίζθνληαη πξν θαηαζηεκάησλ ή ζηελ πξνβνιή απηψλ, ε ρξήζε απηψλ επηηξέπεηαη 

κεηά απφ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο, ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 

Εσήο θαη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ' φζνλ δελ αλαηξείηαη  ε ηδηφηεηα ηνπ θνηλνρξήζηνπ, 

απαηηείηαη δε πάληνηε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο ε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο, ηεξνπκέλσλ ησλ 

εθάζηνηε δηαηάμεσλ πεξί φξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθψλ ή 

θνηλνηηθψλ αθηλήησλ. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο ζε πεξίπησζε 

αδηάζεησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (π.ρ. ζε πιαηεία θνθ.) γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

(άξζξν 13 παξ.10 ηνπ Β.Γ. 24-9/20.10.1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ 

Ν.1080/80). 

2.3.2 Υσξίο δεκνπξαζία ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

2.3.2.1 γηα ρώξνπο πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά από ηα θαηαζηήκαηα (άξζξν 13 παξ. 10 ηνπ Β.Γ. 24-

9/20.10.1958, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80). 

2.3.2.2 γηα πιαηείεο πνπ παξαρσξνύληαη ζηα θαηαζηήκαηα (θαθελεία, δαραξνπιαζηεία, εζηηαηόξηα 

θιπ.) πνπ έρνπλ πξόζνςε ή πξνβάιινληαη ζε απηήλ (άξζξν 13 παξ. 4,5 ηνπ Β.Γ. 24-

9/20.10.1958,  όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80). 

2.3.2.3 γηα ρώξνπο κπξνζηά από ηελ ππό αλέγεξζε νηθνδνκή γηα ρξήζε ηνπο από ηνπο 

αλνηθνδνκνύληεο (άξζξν 13 παξ. 3β ηνπ Β.Γ. 24-9/20.10.1958, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από 

ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80). 

2.3.2.4 γηα ρώξνπο πεξηκεηξηθά ησλ πεξηπηέξσλ. 

2.3.2.5 γηα ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηερληθώλ εξγαζηώλ (άξζξν 13 παξ. 3β 

ηνπ Β.Γ. 24-9/20.10.1958, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80). 

2.3.2.6 γηα ρξήζε εδάθνπο ή ππεδάθνπο από Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Ωθειείαο, Οξγαληζκνύο, Ννκηθά 

Πξόζσπα θνθ. (ΓΔΗ, ΟΤΔ, ΑΤΜ Τξαπεδώλ θιπ.), ησλ νπνίσλ ηα δίθηπα εθηείλνληαη εληόο 

δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. 

Γελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεσο ζπλερφκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, θαη' επέθηαζε 

απηνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξφζνςε ή ηελ πξνβνιή ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ζ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεσο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πξφζνςε ή ηελ πξνβνιή (ζε πεξίπησζε πιαηείαο) ηνπ θχξηνπ 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη φρη ζηελ πξφζνςε ή πξνβνιή ηπρφλ παξαθείκελνπ ή 

ζπλερφκελνπ κηζζσκέλνπ ή ηδηφθηεηνπ αθαιχπηνπ ή θηηξίνπ πνπ δελ απνηειεί θχξην ρψξν ηνπ 

θαηαζηήκαηνο.  

Ζ ρξήζε ησλ πιαηεηψλ δηαηίζεηαη ζηηο εθκεηαιιεπφκελεο ζε απηέο επηρεηξήζεηο φπσο θαθελεία, 

δαραξνπιαζηεία, εζηηαηφξηα, παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο θαη θαηαζηήκαηα (επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο 

πξφρεηξνπ θαη πιήξνπο γεχκαηνο, επηρεηξήζεηο αλαςπρήο θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο θαηά θχξην 

ιφγν νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/2017). Ο 

παξαρσξνχκελνο ρψξνο νξίδεηαη είηε βάζεη ηεο πξφζνςεο ή πξνβνιήο ζηελ πιαηεία ηεο φςεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, είηε βάζεη εγθεθξηκέλεο κειέηεο γηα ηελ πιαηεία.  
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H ηπρφλ παξεκβνιή κεηαμχ ησλ παξαπάλσ θαηαζηεκάησλ θαη ηεο πιαηείαο δξφκνπ δελ εκπνδίδεη 

ηελ παξαρψξεζε ζε απηά γηα εθκεηάιιεπζε ρψξνπ ηεο πιαηείαο, εθφζνλ ηα θαηαζηήκαηα απηά 

πξνβάιινληαη ζηελ πιαηεία, δεδνκέλνπ φηη ν Ννκνζέηεο δελ πξνβιέπεη ηέηνην πεξηνξηζκφ (ηΔ 2875/88).  

2.4 Σέινο δηάζεζεο θνηλνρξήζηνπ 

Σν ηέινο νξίδεηαη εηήζην δη' απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν 

αλεμαξηήησο ρξφλνπ πξαγκαηηθήο ρξήζεσο θαη αλαιφγσο ηεο πεξηνρήο ηεο Πφιεσο ή ηνπ Οηθηζκνχ, 

εηο ηελ νπνία θείηαη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο. 

Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ ή νδνχ απφ απηνχο πνπ εθηεινχλ νπνηαζδήπνηε 

θχζεσο ηερληθννηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ην ηέινο νξίδεηαη κεληαίν θαηά δψλεο, κε Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

θαη θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν (άξζξν 13 πεξηπη. α’ θαη β’ παξ.3 ηνπ Β.Γ. 24-9/20.10.1958, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.1828/89 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

Ν.3254/04). Ζ επηβνιή ηνπ ηέινπο γίλεηαη αδηαθφξσο ηεο δηάξθεηαο ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ (ηΔ 

2666/91 Σκ. Α’). Δπί πάζεο άιιεο πεξηπηψζεσο, ην ηέινο νξίδεηαη δη' Απνθάζεσο ηνπ νηθείνπ πκβνπιίνπ 

(άξζξν 13 πεξηπη. Γ, παξ. 3 ηνπ Β.Γ. 24-9/20.10.1958). 
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3.1 Έθηαζε Δθαξκνγήο 

Ζ παξνχζα Καλνληζηηθή Πξάμε αθνξά: 

3.1.1 ηελ ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ  ζε φιε ηελ  έθηαζε ηνπ  Γήκνπ Υαλίσλ πιελ ησλ Υεξζαίσλ 

Ληκεληθψλ Εσλψλ. 

3.1.2 ηελ πξνζσξηλή ή καθξνρξφληα θαηάιεςε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη κε 

θάζε άιινπ ζρεηηθνχ ιεηηνπξγηθνχ ή δηαθνζκεηηθνχ ζηνηρείνπ, εκπνξεχκαηα, πεξίπηεξα, 

νηθνδνκηθά πιηθά, θνξηνεθθφξησζε βαξέσλ αληηθεηκέλσλ, δεκηνπξγία πξνζσξηλψλ εξγνηαμίσλ, 

δηελέξγεηα εθδειψζεσλ, πψιεζε πξντφλησλ παξαγσγψλ θαη άιιεο ρξήζεηο, πνπ ελδερνκέλσο 

ζα απαηηεζεί λα παξαρσξεζνχλ ζην κέιινλ. 

3.1.3 ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ εδάθνπο ή ππεδάθνπο γηα εγθαηάζηαζε δηθηχσλ 

Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο. 

Δπίζεο, πεξηιακβάλεη: 

3.1.4 Σηο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνυπνζέζεηο, πνπ πξέπεη λα πθίζηαληαη, πξνθεηκέλνπ: 

 λα είλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε ηκεκάησλ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ, θαη 

 ε ζέζε θαη έθηαζε ησλ παξαρσξνχκελσλ ηκεκάησλ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ λα κελ αθπξψλεη ή 

πεξηνξίδεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηε κνξθή ηνπ. 

3.1.5 Σνλ εμνπιηζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζεί εληφο ηεο παξαρσξνχκελεο έθηαζεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

3.1.6 Σηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο άδεηαο θαηάιεςεο θαη ειέγρνπ ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ ηφζν σο 

πξνο ηελ ζέζε – έθηαζε, φζν θαη σο πξνο ηνλ εμνπιηζκφ. 

3.1.7 Σηο πξνυπνζέζεηο θίλεζεο επηηξεπφκελσλ νρεκάησλ εληφο ησλ Πεδφδξνκσλ - Πιαηεηψλ. 

3.2 Οξηζκνί 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟ ΥΧΡΟ: Ζ έλλνηα ησλ θνηλφρξεζησλ πξαγκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ 

Κψδηθα είλαη ηφζν επξεία, ψζηε λα θαηαιακβάλεη κεγάιν κέξνο ηνπ θπζηθνχ, αιιά θαη ηνπ νηθηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Σν άξζξν 967 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα νξίδεη φηη «πξάγκαηα θνηλήο ρξήζεσο είλαη ηδίσο ηα 

λεξά κε ειεύζεξε θαη αέλαε ξνή, νη δπόμοι, νη πλαηείερ, νη α ηγηαινί, ηα ιηκάληα θαη νη όξκνη, νη όρζεο 

πιεύζηκσλ πνηακώλ, νη κεγάιεο ιίκλεο θαη νη όρζεο ηνπο».  Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ είλαη φηη δηθαίσκα ρξήζεο επ'  απηψλ  έρεη  επξχηεξνο  αξηζκφο  πξνζψπσλ  θαη  φηη  ζηνηρείν ηεο 

είλαη  ε εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

Ωο θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζεσξνχληαη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 967 ηνπ Α.Κ., φρη κφλνλ νη εζληθνί 

δξφκνη, αιιά νη επαξρηαθνί, θαζψο θαη νη δεκνηηθνί δξφκνη, ηα πεδνδξφκηα θαη ηα θξάζπεδα. 

Κνηλήο ρξήζεο είλαη επίζεο θαη νη πεδφδξνκνη (2 παξ. 1 ΚΟΚ). Οη πιαηείεο, φπσο  θαη νη δεκνηηθνί 

δξφκνη - πεδφδξνκνη, είλαη επίζεο θνηλήο ρξήζεσο θαη απνηεινχλ πξνεθηάζεηο ή ζπλέρεηεο ησλ δξφκσλ, 

αλήθνπλ δε, φπσο νη δεκνηηθνί δξφκνη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ. Πξνο ηελ πιαηεία εμνκνηψλεηαη 

θαηά ην άξζξν 2 εδ. α΄ ηνπ Ν.Γ. 17.7.1923 «πεξί ζρεδίνπ πόιεσλ» θαη ν ρψξνο πνπ δηακνξθψλεηαη ζε 

άιζνο ή θήπν θιπ. 

Χο θνηλφρξεζηνο ρψξνο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ λνείηαη θαη ην δάπεδν 

ρψξσλ κεηαμχ ηεο ζέζεο ησλ πξνζφςεσλ ησλ ηζνγείσλ ησλ νηθνδνκψλ  θαη  ησλ  εγθεθξηκέλσλ  

νηθνδνκηθψλ  γξακκψλ  (ζηνέο θαη ην ππέδαθνο απηψλ, θαζψο θαη απνηκήζεηο γσληψλ νηθνδνκηθψλ 

ηεηξαγψλσλ), πνπ απνηεινχλ νη ρψξνη απηνί πξνεθηάζεηο πεδνδξνκίσλ θαη έρνπλ αθεζεί ζηελ θνηλή 

ρξήζε (άξζξν 13 παξ.1 ηνπ Β.Γ. 24-9/20.10.1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ 

Ν.1080/80). 

3 Άξζξν 3: Έθηαζε εθαξκνγήο – Οξηζκνί – Αξκνδηφηεηεο 
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Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 967 θαη 968 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πξνθχπηεη φηη ην Γεκφζην, νη Γήκνη 

θαη νη Κνηλφηεηεο, πνπ έρνπλ θπξηφηεηα ζηα θνηλφρξεζηα πξάγκαηα, φπσο δξφκνη, πιαηείεο 

θιπ. έρνπλ θαη λνκή θαη θαηνρή ζε απηά. Οη ηδηψηεο έρνπλ κφλνλ δηθαίσκα ρξήζεο ζηα 

θνηλφρξεζηα πξάγκαηα, πνπ απνξξέεη απφ ην δηθαίσκά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ην νπνίν 

εμαζθαιίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

Κνηλφρξεζηα, ινηπφλ, είλαη ηα πξάγκαηα ηα νπνία ζχκθσλα κε ην λφκν ή ηε βνχιεζε ηνπ 

ηδηνθηήηε ηνπο πξννξίδνληαη γηα θνηλή ρξήζε θαη ε θπξηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη ζην Γήκν 

Υαλίσλ. 

Σα θνηλφρξεζηα απνηεινχλ πξάγκαηα εθηφο ζπλαιιαγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 970 ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα, ελψ «ζε θνηλόρξεζηα πξάγκαηα κπνξνύλ λα απνθηεζνύλ κε παξαρώξεζε ηεο αξρήο, θαηά 

ηνπο όξνπο ηνπ λόκνπ, ηδηαίηεξα ηδησηηθά δηθαηώκαηα, εθόζνλ κε ηα δηθαηώκαηα απηά εμππεξεηείηαη ή δελ 

αλαηξείηαη ε θνηλή ρξήζε». 

ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ λννχληαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ιεηηνπξγηθέο βιάβεο, αληθαλφηεηεο, 

αδπλακίεο, αλαπεξίεο ή ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ.  

ΔΜΠΟΓΗΕΟΜΔΝΑ ΑΣΟΜΑ, λννχληαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαζψο επίζεο θαη ηα πξνεθεβηθά 

άηνκα, νη έγθπνη, νη ππεξήιηθεο θαη φζνη ρξεζηκνπνηνχλ ή νδεγνχλ ακαμίδην.  

ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΕΧΝΖ ΟΓΔΤΖ ΠΔΕΧΝ  νξίδεηαη ην απαξαίηεην ειάρηζην πιάηνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπλερή, αζθαιή θαη αλεκπφδηζηε θπθινθνξία θάζε 

θαηεγνξίαο ρξεζηψλ. 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ ΔΛΑΥΗΣΟ ΠΛΑΣΟ ΣΖ  ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΕΧΝΖ ΟΓΔΤΖ ΠΔΕΧΝ, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε Ννκνζεζία νξίδεηαη ην 1.50κ., δηάζηαζε πνπ απαηηείηαη θαη' ειάρηζηνλ γηα ηελ άλεηε δηαζηαχξσζε 

πεδνχ κε ρξήζηε ή νδεγφ ακαμηδίνπ νηαζδήπνηε κνξθήο (αλαπεξηθφ, παηδηθφ, αγνξάο θιπ) ή κε κεηαθνξέα 

παθέησλ. 

ε πεδφδξνκνπο ην ειάρηζην πιάηνο ειεχζεξεο φδεπζεο πεδψλ νξίδεηαη ζε 3.00κ. ηνπιάρηζηνλ, ψζηε 

εθηφο απφ ηελ αλεκπφδηζηε θπθινθνξία ησλ ρξεζηψλ ηνπ πεδνδξφκνπ λα είλαη  δπλαηή θαη ε δηέιεπζε ησλ 

εηδηθψλ νρεκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο. (ΥΔΓΗΑΕΟΝΣΑ ΓΗΑ ΟΛΟΤ άξζξν 2.2.2) 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΤΦΟ ΟΓΔΤΖ ΠΔΕΧΝ νξίδεηαη ην ειάρηζην πξαγκαηηθφ χςνο ζηελ ειεχζεξε δψλε 

φδεπζεο γηα ηελ απξφζθνπηε θίλεζε ησλ πεδψλ θαη νξίδεηαη ίζν κε 2.20κ. 

ΟΓΖΓΟ ΟΓΔΤΖ ΣΤΦΛΧΝ  νξίδεηαη ισξίδα ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ, δηαθνξεηηθήο 

πθήο θαη ρξψκαηνο απφ ην δάπεδφ ηεο, πνπ απνβιέπεη ζηελ θαζνδήγεζε θαη αζθαιή δηαθίλεζε ησλ 

αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε. 

ΚΑΦΔ (ΡΑΜΠΔ) είλαη εηδηθέο θαηαζθεπέο θεθιηκέλσλ επηπέδσλ ζηα ζεκεία πνπ επηβάιιεηαη ε 

ζχλδεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ πεδνδξνκίνπ κε ηελ ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο, (π.ρ. ζε δηαβάζεηο πεδψλ, 

λεζίδεο, εζνρέο θ.ιπ.) πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχληαη θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.  

ΑΣΘΚΟ ΕΞΟΠΛΘΜΟ νξίδνληαη νη πάζεο θχζεσο κφληκεο ή πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αζθάιεηα, πιεξνθφξεζε, εμππεξέηεζε θαη πγηεηλή φισλ ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ. ( φπνπ ζηε παξνχζα Καλνληζηηθή Απφθαζε αλαθέξεηαη Αζηηθφο Δμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη  

θαη ηα νξηδφκελα σο Μφληκα Δκπφδηα θαη ηα νξηδφκελα σο ήκαλζε θαη ηα νξηδφκελα σο Οδηθφο 

Δμνπιηζκφο). 

ΜΟΝΘΜΑ ΕΜΠΟΔΘΑ νξίδνληαη νη πάζεο θχζεσο ζηαζεξέο θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζνχλ θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ (πρ γξακκαηνθηβψηηα, 

δνρεία απνξξηκκάησλ, ηειεθσληθνί  ζάιακνη, θαζηζηηθά, δέλδξα, πηλαθίδεο ζήκαλζεο, θσηηζηηθά θιπ). 

ΠΡΟΩΡΘΝΑ ΕΜΠΟΔΘΑ νξίδνληαη ηα πάζεο κνξθήο ζηνηρεία πνπ θαηαιακβάλνπλ γηα πεξηνξηζκέλε 

ρξνληθή δηάξθεηα ην θνηλφρξεζην ρψξν ή ηκήκα απηνχ. 

ΗΜΑΝΗ ελλννχκε θάζε κέζνλ πνπ πξνζθέξεη ελδείμεηο, πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ 

πιεξνθφξεζε φισλ ησλ αηφκσλ πνπ θηλνχληαη ζην θνηλφρξεζην ρψξν. 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ νξίδεηαη ν δηακνξθσκέλνο ππαίζξηνο θνηλφρξεζηνο ειεχζεξνο ρψξνο, πνπ 

εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά ηελ ζπλερή, αζθαιή θαη ρσξίο εκπφδην θπθινθνξία ησλ πεδψλ θαη 
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εκπνδηδνκέλσλ αηφκσλ θαη επηηξέπεηαη λα  ρξεζηκνπνηεζεί κφλν απφ ηα νρήκαηα ηξνθνδνζίαο θαη ηα 

εηδηθά νρήκαηα (ππξνζβεζηηθά, αζζελνθφξα, ππεξεζηαθά θαη νρήκαηα θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, 

αζηπλνκηθά, νρήκαηα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ αλαγθψλ, νρεκάησλ 

πνπ εθηεινχλ κεηαθνκίζεηο νηθνζθεπψλ, νρεκάησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θιπ) ζχκθσλα πάληα κε ηηο 

θαζνξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο (νξηζκέλεο ψξεο, θαζνξηζκέλν αλψηαην φξην ηαρχηεηαο, νξηζκέλν κηθηφ 

βάξνο νρήκαηνο θιπ). 

ΠΛΑΣΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΤ νξίδεηαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν ξπκνηνκηθψλ γξακκψλ. 

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟ νξίδεηαη ην ππεξπςσκέλν ή κε άιιν ηξφπν δηαρσξηδφκελν ηκήκα ηεο νδνχ πνπ 

πξννξίδεηαη γηα πεδνχο. 

Ωρ πλάηορ πεζοδπομίος νξίδεηαη ε απφζηαζε απφ ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή κέρξη ηελ αθκή ηνπ 

θξαζπέδνπ. 

ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΟ νξίδεηαη ε νδφο ή ηκήκα νδνχ θπθινθνξίαο πνδειάησλ. 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ νξίδεηαη θάζε κνξθή ηξαπεδνθαζηζκάησλ, νκπξειψλ, 

ζθηάζηξσλ, πξνζεθψλ, πάγθσλ, εκπνξεπκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πειαηεία θαη ιεηηνπξγία ησλ 

θαηαζηεκάησλ, εγθαηαζηάζεηο πξαηεξίσλ βελδίλεο, κεραλεκάησλ έθδνζεο εηζηηεξίσλ θηι. 

ΚΑΣΑΣΖΜΑ νξίδεηαη ν απηνηειήο ρψξνο φπνπ ιεηηνπξγεί θάζε θχζεσο εκπνξηθή ή παξνρήο 

ππεξεζηψλ επηρείξεζε θαηά θχξην ιφγν  ζηνλ ηζφγεην ρψξν.  

ΚΑΣΟΗΚΗΑ νξίδεηαη ν απηνηειήο ρψξνο φπνπ θαηνηθνχλ άηνκα. 

Ν.Ο.Κ. νξίδεηαη ν Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο, Ν.4067/2012 (ΦΔΚ 79Α’/09-04-2012) 

ΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ νξίδεηαη νηηδήπνηε εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ νδψλ π.ρ. θαλνζηάηεο, 

πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ζεκαηνδφηεο θηι. 

ΟΥΖΜΑ νξίδεηαη ην κεραλνθίλεην φρεκα, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά 

πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ ή γηα ηε ξπκνχιθεζε ζηηο νδνχο νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

κεηαθνξά πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ. 

ΣΑΘΜΔΤΖ νξίδεηαη ε αθηλεζία ηνπ νρήκαηνο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πιελ α) ηεο αλάγθεο λα 

απνθχγεη ηελ ζχγθξνπζε κε άιιν φρεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ νδφ ή ηελ ζχγθξνπζε κε εκπφδην β) ηεο 

ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ηνπο θαλνληζκνχο θπθινθνξίαο, εθφζνλ ε ρξνληθή πεξίνδνο αθηλεηνπνίεζεο ηνπ 

νρήκαηνο δελ ππεξβαίλεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γ) ηεο επηβίβαζεο ή απνβίβαζεο επηβαηψλ θαη ηεο 

θνξηνεθθφξησζεο πξαγκάησλ. 

ΣΑΖ νξίδεηαη ε αθηλεζία ηνπ νρήκαηνο επί ρξφλν απαηηνχκελν γηα ηελ επηβίβαζε ή απνβίβαζε 

επηβαηψλ ή θνξηνεθθφξησζε πξαγκάησλ 

ΣΔΛΟ νξίδεηαη ε ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο έλαληη εηδηθνχ 

αληαιιάγκαηνο (αληηπαξνρήο), ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλνπ Γ εκνηηθνχ έξγνπ ή 

ππεξεζίαο. Πξφθεηηαη γηα ηέινο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ έλλνηα φηη είλαη αλάινγν ηνπ 

νθέινπο, πνπ απνθνκίδεη ν θνξνινγνχκελνο απφ ηε ρξήζε ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ (ηΔ 140/89, 

ΓηΓηθ 1990 ζει. 1228) θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεληθψλ ή Αλεηδίθεπησλ Δζφδσλ. 

ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡHΣΟΤ ΥΧΡΟΤ είλαη αηνκηθή Γ ηνηθεηηθή Π ξάμε, ε νπνία ππφθεηηαη ζε 

αλάθιεζε θαηά ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ θαη ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη θαηά 

ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/80, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε 

κεηαγελέζηεξα. Δηδηθφηεξα, ε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα θαη ηδίσο θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πξνυπνζέηεη ηελ λφκηκε 

ιεηηνπξγία απηψλ. 

ΠΡΟΣΑΗ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΟΤ ΥΩΡΟΤ νξίδεηαη ην δηάγξακκα πνπ ζπληάζζεηαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) κεηά απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα Υνξήγεζε Άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη απνηππψλεη αλαιπηηθά ηε 

γεσκεηξία ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ. 

ΑΝΑΚΛΖΖ ΑΓΔΗΑ ν ξ ί δ ε η α η  ε  Γ ηνηθεηηθή Πξάμε Κχξσζεο κε ηελ νπνία αίξεηαη ε ηζρχο 

κηαο άιιεο Γ ηνηθεηηθήο Π ξάμεο, είηε αλαδξνκηθά, είηε γηα ην κέιινλ. Απνζθνπεί φρη ζηελ πνηληθή 
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ηηκσξία αδηθήκαηνο, αιιά ζηελ ζπκκφξθσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ. 

ΑΤΘΑΗΡΔΣΖ ΥΡΖΖ ν ξ ί δ ε η α η  ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

άδεηα ηνπ Γ ή κ ν π .  Απζαίξεηε ζεσξείηαη επίζεο ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαηά 

παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγεζείζεο άδεηαο, είηε απηνί αθνξνχλ ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ηε ζέζε ή 

έθηαζε ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, είηε ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο. 

3.3 Αξκνδηφηεηεο 

Δθηφο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, θακία άιιε Αξρή ή Ννκηθφ Πξφζσπν ή Ίδξπκα δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα 

εθδίδεη άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν Υαλίσλ ή έρνπλ παξαρσξεζεί ζ’ 

απηφλ γηα εθκεηάιιεπζε. Δηδηθά γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εληφο ησλ Υεξζαίσλ Ληκεληθψλ 

Εσλψλ, αξκφδηνο Φνξέαο Γηαρείξηζήο ηνπο είλαη ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Υαλίσλ ή ην Ληκεληθφ 

Σακείν Ννκνχ Υαλίσλ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο αλαηίζεληαη νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

3.3.1 Ο Γήκαξρνο Υαλίσλ ρνξεγεί ηηο άδεηεο ηεο παξνχζαο Καλνληζηηθήο Πξάμεο, φπσο πεξηγξάθνληαη 

εηδηθφηεξα ζηα άξζξα πνπ αθνξνχλ ζηελ αδεηνδφηεζε. 

3.3.2 Ζ Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) πνπ 

απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ νξηζκνχ απηψλ κε Απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ 

(ζχκθσλα κε ηα νξηζζέληα ζηελ παξ.4, άξζξν 81, Ν.4172/13) θαζνξίδεη, νξηνζεηεί θαη εηζεγείηαη ηνλ 

δπλεηηθά παξαρσξνχκελν Κ.Υ. βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ζπληάζζεη ηελ 

Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ., απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ έθδνζε Άδεηαο Καηάιεςεο 

Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ θαη ζα εθαξκφδεη, εθφζνλ εγθξηζεί, επί ηφπνπ κε θαηάιιειε δηαγξάκκηζε ηνλ 

παξαρσξνχκελν ρψξν. 

3.3.3 Σν Σκήκα Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο & Διέγρνπ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο κεκνλσκέλα είηε απφ θνηλνχ κε άιιεο ππεξεζίεο σο 

πξνο ηελ δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ηεο νξζήο θαη λφκηκεο θαηαζθεπήο ηνπ ελ γέλεη εμνπιηζκνχ θαη 

ησλ ζπλαθψλ ιεηηνπξγηθψλ-δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ επί ηνπ παξαρσξνπκέλνπ θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ.  

3.3.4 Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΛ.Α), ρνξεγεί «ζύκθσλε γλώκε» εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο 

παξαιαβήο εξσηήκαηνο ηεο, ζην πιαίζην εζσηεξηθήο ππεξεζηαθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ρνξήγεζε 

ηεο Άδεηαο Καηάιεςεο ηνπ Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ θαη ηνπ Οδνζηξψκαηνο. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε 

ελ ιφγσ πξνζεζκία ε άδεηα ρνξεγείηαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο ΔΛΑ. 

3.3.5 Ζ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ρνξεγεί θάζε είδνπο 

εγθξίζεηο γηα ηα ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, 

Πξαζίλνπ θαη Καζαξηφηεηαο  (ΟΔΤ Γήκνπ άξζξν 15) ζπληάζζεη,  εγθξίλεη, ζεσξεί θαη εηζεγείηαη 

ηελ παξαιαβή κειεηψλ γηα ηε δηακφξθσζε δηεπξπκέλσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (πιαηείεο θιπ.), 

πνπ δηαηίζεληαη πξνο ρξήζε. 
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1) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ Ν.3463/06, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 

ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο αδεηψλ είλαη ε κε χπαξμε εηο βάξνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

βεβαησκέλσλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο απηνχο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθθξεκνδηθίαο 

θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ θαηαβνιήο απηψλ (Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα). 

2) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αηνκηθά ρξέε, θαζψο θαη ηα ρξέε ζπλππνρξέσζεο θαη 

ζπλππεπζπλφηεηαο, γηα ηα νπνία ην θπζηθφ πξφζσπν έρεη πξνζσπηθή επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ελψ γηα ηα Ν νκηθά Π ξφζσπα θαη ηηο Δ λψζεηο Π ξνζψπσλ, 

ιακβάλνληαη ππφςε αθελφο νη νθεηιέο ηνπο, αθεηέξνπ νη νθεηιέο πνπ έρνπλ βεβαησζεί ζε βάξνο 

άιισλ Πξνζψπσλ, αιιά παξάιιεια θέξνπλ ηα ίδηα ηελ επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζηνλ Δκπνξηθφ Νφκν θαη ζηνλ Αζηηθφ 

Κψδηθα (άξζξν 4 ππ’αξηζκ.1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, 2134Β’, Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ – ήδε άξζξν 4 ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (3398 Β’/31.12.2013) ΤΠ.Δ. 

37945/17.11.2011). 

3) Ζ παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ρξήζε είλαη δπλαηή, εθφζνλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν: 

α. δελ ππάξρεη ζρεηηθφο πεξηνξηζκφο απφ Δηδηθέο Πνιενδνκηθέο, Αξραηνινγηθέο ή άιιεο Ρπζκίζεηο. 

β. δελ έρεη εθδνζεί Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Σ. ή άιινπ αξκφδηνπ 

Τπνπξγείνπ, κε ηελ νπνία γηα εηδηθνχο ιφγνπο δελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε.  

γ. είλαη ζπκβαηή κε ηελ Πξνζηαζία ησλ Μλεκείσλ θαη ηνπ αμηφινγνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο θαη δελ 

εκπνδίδεη ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπο. 

δ. είλαη ζπκβαηή κε ηε πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ησλ Υψξσλ Πξαζίλνπ. 

ε. είλαη ζπκβαηή κε ηε κνξθνινγία θαη ηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο. 

4) ηα θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο ρνξεγείηαη εηεζίσο άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ 

ρψξνπ, κφλν εθφζνλ απηφο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεχεη, 

φπσο αλαιχεηαη ζηελ παξ. 8.2. 

5) Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν θάζε ιεηηνπξγηθνχ ή δηαθνζκεηηθνχ ζηνηρείνπ 

εμνπιηζκνχ, εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο ησλ ρψξσλ, νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα 

δεηνχλ, ππνβάιινληαο αίηεζε, κεηά ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 8 ηεο Π αξνχζαο απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ηελ απαηηνχκελε ρνξεγεζείζα ππφ ηνπ Γήκνπ άδεηα, αλεμαξηήησο απαίηεζεο ή φρη 

έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. 

6) ε πεξηνρέο ή δψλεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, φπνπ ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαηαιακβάλνπλ 

αμηφινγε έθηαζε ή θαη ζε επαίζζεηα απφ άπνςε αηζζεηηθήο εηθφλαο ζεκεία ηνπ Γήκνπ, ηφζν ν 

ρψξνο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ, φζν θαη ε κνξθή θαη ε έθηαζε ησλ  ιεηηνπξγηθψλ θαη 

δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ νθείιεη λα πξνθχπηεη κεηά απφ ζχληαμε ζπλνιηθήο κειέηεο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ εθφζνλ ππάξρνπλ ρψξνη πξαζίλνπ ή θαηφπηλ αλάζεζεο ηεο κειέηεο απφ 

ην Γήκν, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζα απνζηέιιεηαη γηα 

έγθξηζε ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο θαη ζε άιια αξκφδηα ζρεηηθά φξγαλα (Δθνξεία Αξραηνηήησλ 

Υαλίσλ, Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο θιπ.) εθφζνλ απαηηείηαη. 

7) Οη δηάδξνκνη πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο θαηάιεςε 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαζψο εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, εμαηξνπκέλνπ γηα ηα 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα κφλν ηνπ ρψξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ είζνδν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη κφλν γηα 

κία είζνδν κε πιάηνο έσο 1κ., εθφζνλ απηφ δεηεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

8) ε πεξίπησζε γσληαθνχ θαηαζηήκαηνο, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάιεςε ζα 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά γηα θάζε δξφκν. 

4 Άξζξν 4: Γεληθέο Γηαηάμεηο 
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9) Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ παξαρσξνπκέλνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ είλαη επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

10) Οη θαηαζηεκαηάξρεο επζχλνληαη γηα ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε ρψξνπ απφ πειάηεο, πέξαλ ηνπ 

παξαρσξεζέληνο. 

11) Ζ ζέζε θαη έθηαζε ησλ παξαρσξνχκελσλ ηκεκάησλ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηελ 

Πξνζηαζία θαη Αλάδεημε ζπλφισλ Μλεκείσλ ή κεκνλσκέλσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο πνπ βξίζθνληαη ζην άκεζν πεξηβάιινλ ησλ παξαρσξνχκελσλ ηκεκάησλ θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ. Ζ παξαρψξεζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ησλ 

αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ή ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο αλαιφγσο ηεο 

θήξπμεο ηνπ κλεκείνπ θαη  εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη φηη κε ηελ έγθξηζε δελ πξνθαιείηαη κε άκεζν ή 

έκκεζν ηξφπν βιάβε ζην Μλεκείν.  

12) Ζ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκήκαηνο Κ.Υ. γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαζψο θαη γηα εθζέκαηα - 

εκπνξεχκαηα, δελ πξέπεη λα βιάπηεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηα ζηνηρεία δηακφξθσζεο ηνπ Κ.Υ. 

(δάπεδν, θχηεπζε, εκπφδηα ζηάζκεπζεο, θσηηζκφο, αζηηθφο εμνπιηζκφο, θιπ) θαη δελ απνηειεί ιφγν 

γηα ηελ αιιαγή ηεο δηακφξθσζήο ηνπ. ε πεξίπησζε δε, θζνξάο ή θαηαζηξνθήο ηνπ ππνρξενχηαη 

ν ππαίηηνο λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο ηε βιάβε, είηε άκεζα ππφ ηελ επίβιεςε ππαιιήισλ ηεο 

Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ή ηεο Γ/λζεο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, είηε απνδεκηψλνληαο ηνλ 

Γήκν θαηαβάιινληαο ην πνζφ πνπ ζα απαηηεζεί γηα απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ. 

13) Απαγνξεχεηαη ξεηψο ε νπνηαδήπνηε θχηεπζε είηε επί ηνπ παξαρσξνπκέλνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ είηε 

φκνξνπ ζ' απηφλ ρψξνπ πξαζίλνπ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ.  

14) Ζ ζθίαζε ησλ ρψξσλ, εθφζνλ δελ θαιχπηεηαη απφ πθηζηάκελα δέληξα, ζα γίλεηαη κφλν κε νκπξέιεο, 

πνπ ζα θαιχπηνπλ επηθάλεηα ην πνιχ ίζε κε απηή ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

ρσξίο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Κηλεηά ή ζηαζεξά ζπζηήκαηα ζθίαζεο ζηεξηδφκελα ζε πξνζφςεηο 

θηηξίσλ θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο 

(άξζξν 16 Ν.4067/12 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) θαη θαηφπηλ εμαζθάιηζεο ηεο απαξαίηεηεο 

άδεηαο απφ ηελ ΤΓΟΜ (Τπεξεζία Γφκεζεο). Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ζθίαζεο  

πνπ θέξνπλ επηγξαθέο ή δηαθεκίζεηο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δελ ζα πξέπεη λα βιάπηεηαη ην 

πθηζηάκελν πξάζηλν. 

15) Σν ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ θαη ε ί θ ν ζ η  εθαηνζηψλ  (1,20κ.) ελψ γηα  ηνπνζέηεζε 

εκπνξεπκάησλ παξαρσξείηαη ζηαζεξφ πιάηνο πελήληα εθαηνζηψλ (0,50κ.) 

16) Σν ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ είλαη ηα 3,00κ. θαη εθφζνλ 

εμαζθαιίδεηαη αθελφο ειάρηζην πιάηνο παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο Κ.Υ. ηα 1,20κ. (εμνπιηζκφο ζε 

πιήξε αλάπηπμε) επί ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, αθεηέξνπ ειάρηζηε φδεπζε πεδψλ 1,50κ. 

αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ 

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν παξαρσξνχκελνο ρψξνο δελ ππεξβαίλεη ην 40% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιάηνπο ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Υαλίσλ θαη ην 50% γηα ηηο ππφινηπεο 

Γεκνηηθέο Δλφηεηεο. 

17) Σν ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ είλαη ηα 2,20κ. κε ζηαζεξφ πιάηνο 

παξαρσξνχκελνπ ηκήκαηνο Κ.Υ. ηα 0,50κ. επί φιεο ηεο πξφζνςεο θαη κφλν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζε 

χςνο έσο 1,70κ., εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ειάρηζηε φδεπζε πεδψλ 1,50κ. αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο 

(δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. Σα 

εκπνξεχκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

18) Ζ φδεπζε ηπθιψλ πξέπεη λα παξακέλεη ειεχζεξε, θαζψο θαη ηνπιάρηζηνλ 0,50κ. εθαηέξσζελ απηήο. 

19) Γελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε ε παξαρψξεζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ έκπξνζζελ 

ξακπψλ θαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 2,00 κέηξσλ απφ απηέο. 

20) ε πεδνδξφκνπο κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ππνρξεσηηθά ειάρηζην πιάηνο θίλεζεο νρεκάησλ 3,50 κέηξσλ ελψ ην ζπλνιηθφ πιάηνο 

ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο ηνπ πεδνδξφκνπ. 
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21) Πέξαλ ησλ ινηπψλ πεξηνξηζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε θίλεζε ησλ πεδψλ θαη λα απνθεπρζεί 

ν ππεξθνξεζκφο ησλ δξφκσλ ή πεδνδξφκσλ θαη λα πξνζηαηεπζεί ε πξνζβαζηκφηεηα γηα ηνπο 

θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο πφιεο, ην ζπλνιηθφ κήθνο παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα (κεηξνχκελν επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ), δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξλά ην 

30% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ έθαζηεο πιεπξάο ηνπ δξφκνπ ή 

πεδνδξφκνπ, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ νδφ αξπεδψλνο ζηελ Παιηά Πφιε πνπ ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ 

ραξαθηήξα ηεο, ηνπ κηθξνχ κήθνπο ηεο θαη ηεο άκεζεο γεηηλίαζεο ηεο κε ην παξαιηαθφ κέησπν ηνπ 

Δλεηηθνχ Ληκέλα, επηηξέπεηαη ην ζπλνιηθφ κήθνο παξαρσξνπκέλνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα 

ηξαπεδνθαζίζκαηα λα θηάλεη ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ έθαζηεο 

πιεπξάο ηνπ δξφκνπ.  

22) Δπηπιένλ, εηδηθά γηα ηηο νδνχο Μνπζνχξσλ, Σζνπδεξψλ, Υξπζάλζνπ Δπηζθφπνπ θαη Υάιεδσλ ζηελ 

Παιηά Πφιε θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ν πθηζηάκελνο ραξαθηήξαο ηνπο, ε ρξήζε ηεο θαηνηθίαο 

θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο πφιεο, δελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε 

ηκεκάησλ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζε θαηαζηήκαηα γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ή ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

πιελ ησλ πθηζηάκελσλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο κέρξη ηελ 17-2-2017 (εκεξνκελία 

έγθξηζεο απφ ην Γ.. ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ), εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζήκεξα θαη 

εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαη γηα φζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα απηά ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη κε ην απηφ αληηθείκελν. 

23) Δληφο ηεο Παιηάο Πφιεο ησλ Υαλίσλ δελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηκεκάησλ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

ζε δξφκνπο, πεδνδξφκνπο θαη πιαηείεο πέξαλ απηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ ζπλεκκέλν ζην παξφληα 

θαλνληζκφ ράξηε. Σν απηφ ζα ηζρχεη θαη γηα άιιεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κεηά ηε ζχληαμε 

αληίζηνηρσλ ραξηψλ γηα απηέο. 

24) Γελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε ε παξαρψξεζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε ρψξνπο 

παηδηθψλ ραξψλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Ρπκνηνκηθά ρέδηα Πφιεο ή ηελ δηακνξθσκέλε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζήκεξα. 

25) Γελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε ε παξαρψξεζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε θπηεκέλα 

παξηέξηα πξαζίλνπ. 

26) Γελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε ε παξαρψξεζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζηηο λεζίδεο 

ησλ νδψλ. 

27) Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ θαη θάζε είδνπο άιιεο θαηαζθεπήο επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ 

θηηξίσλ πιελ ηεο νδνχ θξχδισθ, φπνπ επηηξέπεηαη κφλν ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ιφγσ ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ελ ιφγσ νδνχ. 

Δπηηξέπεηαη επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο παιηάο πφιεο, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ 

ραξαθηήξα ηεο, θαη κφλν ζηνπο δξφκνπο ή πεδφδξνκνπο φπνπ κε βάζε ην ζπλεκκέλν ράξηε 

επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε εκπνξεπκάησλ, ε αλάξηεζε μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ πξνζεθψλ κε 

εκπνξεχκαηα. Οη πξνζήθεο ζα έρνπλ κέγηζηεο δηαζηάζεηο 1,20εθ. χςνο Υ 0,80εθ. πιάηνο Υ 0,20εθ. 

βάζνο, ελψ ην ζπλνιηθφ πιάηνο φισλ ησλ αλαξηεκέλσλ πξνζεθψλ ζα θαηαιακβάλεη κέρξη ην 25% ηεο 

πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάξηεζε ησλ πξνζεθψλ είλαη ε 

πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ.  

28) Δπηηξέπεηαη κφλν ζηηο πξνζφςεηο ησλ θηηξίσλ, ε ηνπνζέηεζε ινηπψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ (φπσο 

θιηκαηηζηηθά, ζηνηρεία εμαεξηζκνχ, θαπλαγσγνί θηι) κφλν κεηά απφ ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο (Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ, .Α). θαη ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ απφ ηελ Τ.ΓΟΜ.  

29) Απαγνξεχεηαη ε παξαρψξεζε  θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηνπνζέηεζε απηφκαησλ πσιεηψλ ηξνθίκσλ, 

πνηψλ, ηζηγάξσλ θ.ι.π. 

30) ε Κνηλφρξεζηνπο Υψξνπο πνπ δελ έρνπλ παξαρσξεζεί, δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε 

παξέκβαζε, αλεμαξηήησο απαίηεζεο ή φρη έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. 

31) Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη δηαθεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζε παξαρσξνχκελνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη εκπνξεπκάησλ. 

Οη κεγαθσληθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ θαηαζηήκαηνο. 
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Αθφκα, απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε επέθηαζε ησλ δηθηχσλ ηνπ θηηξίνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο (ειεθηξηθά 

δίθηπα, ζσιήλεο χδξεπζεο, αεξαγσγνί θηι) ζηνλ παξαρσξεκέλν θνηλφρξεζην ρψξν.  

32) Γελ επηηξέπεηαη ε αλάξηεζε νπνηνπδήπνηε ιεηηνπξγηθνχ, δηαθνζκεηηθνχ ζηνηρείνπ ζε πθηζηάκελα 

δέλδξα. 

33) Γελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηειενξάζεσλ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ πξνβνιήο ζε θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο, πνπ παξαρσξνχληαη. 

34) Οη εθκηζζσηέο παξαρσξνχκελσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ νθείινπλ θαη είλαη ππφρξενη λα δηεπθνιχλνπλ 

ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ζε πεξίπησζε ηπρφλ εξγαζηψλ επί ηνπ  παξαρσξνχκελνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

35) Γελ επηηξέπεηαη ζηνπο παξαρσξνχκελνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ε επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ησλ επηηεδεπκαηηψλ θάζε κνξθήο, φπσο ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, κνηνζπθιεηψλ, 

ζπλαξκνινγήζεηο επίπισλ, εμνπιηζκνχ βαξέσο ηχπνπ θ.α. 

36) Γελ παξαρσξείηαη Κ.Υ. ζηηο εμήο θαηεγνξίεο θαηαζηεκάησλ:  

α. Δκπνξίαο-ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ, κνηνπνδειάησλ, πνδειάησλ (κε εμαίξεζε ηνπο ζηαζκνχο 

θνηλφρξεζησλ πνδειάησλ). 

β. Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13.1 ηεο 

απφθαζεο Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/2017 (ΦΔΚ 2161Β’/23-06-2017), πιελ νπσξνπσιείσλ. 

37) Γελ παξαρσξείηαη Κ.Υ. γηα ηνπνζέηεζε ςπγείσλ, ςπρφκελσλ πάγθσλ θαη αλζξσπνδπγψλ. 

38) Γελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ έκπξνζζελ ηεο εηζφδνπ θαηνηθίαο ή 

πνιπθαηνηθίαο. 

39) Σα επηηξεπφκελα ιεηηνπξγηθά, δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη εληφο ηνπ 

παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ θαη ζα πξνζκεηξνχληαη θαη απηά θαλνληθά, σο θαηάιεςε. 

40) Δθφζνλ ζην ρψξν ππάξρεη ηνπνζεηεκέλν γιππηφ κλεκείν ή άιιν έξγν ηέρλεο, ε παξαρσξνχκελε 

επηθάλεηα πξέπεη λα νξηνζεηείηαη ζε ηθαλή απφζηαζε απφ απηφ, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ γιππηνχ θαη 

ζε θάζε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ 2,50  κέηξσλ. 

41) Ζ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκήκαηνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ δελ πξέπεη λα δπζρεξαίλεη ηελ πξφζβαζε 

ζε Μλεκεία θαη Γεκφζηα Κηίξηα. ε θάζε πεξίπησζε ζε πεξηβάιινλ Μλεκείσλ, νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ή ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, αλάινγα κε ηελ θήξπμε ηνπ κλεκείνπ, 

κπνξνχλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο λα απαγνξεχζνπλ ηε παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαζψο θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε δηαθνζκεηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη φηη κε ηελ παξαρψξεζε 

θαη ηε ηνπνζέηεζε πξνθαιείηαη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν βιάβε ζην Μλεκείν. 

42) Σα ηέιε ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαζνξίδνληαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. δ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10 

(87 Α’/07.06.2010) θαη κε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

43) ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο Κ.Τ.Δ. κε αιιαγή θνξέα είλαη δπλαηή θαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

έθδνζε λέαο άδεηαο. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ππνβάιιεηαη αίηεζε 

αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαβιεζεί ην πνζφ ηνπ εηήζηνπ ηέινπο πνπ ηπρφλ ππνιείπεηαη εθηφο θη αλ έρεη 

πιήξσο εμνθιεζεί απφ ηνλ πξνεγνχκελν θνξέα. Ζ αληηθαηάζηαζε γίλεηαη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξψλ. Αλ ε πξναλαθεξφκελε πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ινγίδεηαη φηη ε άδεηα έρεη 

αληηθαηαζηαζεί. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί κε αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο 

απφ ην δήκν. (άξζξν 8 παξ.2 ηεο ππ’ αξηζκ. 16228/17-5-2017 ΚΤΑ - 1723 Β’/18.05.2017). 

44) ε πεξίπησζε πνπ, κεηά ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο, ζπληαρζνχλ ράξηεο θαη 

γηα άιιεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, πέξαλ ηνπ ζπλεκκέλνπ ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο, γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηνπο ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ζα απαηηείηαη γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο αξκφδηαο 

Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο κεηά απφ εηζήγεζε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ, απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  
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45) ε πθηζηάκελα θαζηζηηθά (παγθάθηα) δελ παξαρσξείηαη Κ.Υ εθφζνλ δελ εμαζθαιίδεηαη ειεχζεξνο 

ρψξνο ηνπιάρηζηνλ 1,50 κέηξσλ πεξηκεηξηθά απηνχ θαη 3,00 κέηξσλ έκπξνζζελ (επί ηνπ θπξίνπ 

ρψξνπ δηέιεπζεο) ηνπ θαζηζηηθνχ. 

46) Οη κηζζσηέο ησλ ρψξσλ ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πξαζίλνπ πνπ 

εθηεινχληαη απφ ην αξκφδην Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Πξάζηλνπ.  

47) Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο, ε Αζηπλνκηθή Αξρή γλσκαηεχεη, αλ πθίζηαληαη ιφγνη αζθάιεηαο 

ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή ηξνρνθφξσλ, πνπ επηβάιινπλ ηε κε ρνξήγεζε ηεο αηηνπκέλεο αδείαο. Αλ 

παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία πέληε εκεξψλ, πνπ ηίζεηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα Αζηπλνκηθή Αξρή, ε 

άδεηα ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηε γλσκάηεπζή ηεο (άξζξν 13 παξ. 6 ηνπ Β.Γ. 24-9/20.10.1958, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 30 παξ. 4 ηνπ Ν.4442/16).  

Υνξεγεζείζα άδεηα αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Γήκν εληφο δεθαεκέξνπ απφ ηεο έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ηνπ απφ ηελ Αζηπλνκηθή Αξρή, φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή 

νρεκάησλ. 

48) Ζ Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ζα νξηνζεηεί επί εδάθνπο κε θαηάιιειε δηαγξάκκηζε ηνλ 

παξαρσξνχκελν ρψξν, ψζηε λα είλαη πην εχθνινο ν έιεγρνο ηήξεζεο ηεο παξαρψξεζεο απφ 

ην Σκήκα Διέγρνπ ηάζκεπζεο & Διέγρνπ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ. 

49) ηα παξαρσξνχκελα ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή 

εκπνξεπκάησλ δελ επηηξέπεηαη ε θάιπςε κε νπνηνδήπνηε πιηθφ ή ε αιινίσζε ησλ 

δαπεδνζηξψζεσλ, ν απνθιεηζκφο ή ε ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ δηθηχσλ ππνδνκήο θαη ε 

θάιπςε ησλ ιάθθσλ ησλ δέλδξσλ. 

50) Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαρσξηζηηθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ παξαρσξνχκελσλ ηκεκάησλ ζε 

πεδνδξφκηα, πεδφδξνκνπο θαη πιαηείεο γηα ηελ νξηνζέηεζή - δηαρσξηζκφ ηνπο  απφ ηα φκνξα ή ζε 

ζρέζε κε ηνλ ειεχζεξν θνηλφρξεζην ρψξν, φπσο γιάζηξεο, δαξληηληέξεο, θξάθηεο, παινπεηάζκαηα θαη 

γεληθά νπνηαδήπνηε κφληκε ή θηλεηή θαηαζθεπή γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

51) Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε γιαζηξψλ ζηελ πξφζνςε ησλ θαηαζηεκάησλ αηειψο, κε ηηο εμήο 

πξνυπνζέζεηο: Οη γιάζηξεο λα ηνπνζεηνχληαη ζε επαθή κε ηελ πξφζνςε ησλ θαηαζηεκάησλ, ην 

πιάηνο πνπ ζα θαηαιακβάλνπλ λα είλαη ην κέγηζην 0,50κ., λα κελ νξηνζεηνχλ ηνλ ηπρφλ 

παξαρσξνχκελν ζην θαηάζηεκα ρψξν θαη λα πιεξνχληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο 

θίλεζεο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φπσο λα παξακέλεη ζην πεδνδξφκην ή πεδφδξνκν ειάρηζηε φδεπζε 

πεδψλ 1,50κ. αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ 

ζηνηρείσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, λα παξακέλεη ζηνλ πεδφδξνκν φπνπ δηέξρνληαη νρήκαηα ειάρηζην 

πιάηνο φδεπζεο 3,50 κ. θιπ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απηέο, ε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ 

ηπρφλ έρεη εθδνζεί γηα ην θαηάζηεκα ζα αλαθαιείηαη απφ ην Γήκν, δηαθνξεηηθά ζα επηβάιινληαη νη 

θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Δπίζεο ε 

Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ έρεη ην δηθαίσκα 

λα δεηήζεη απφ θαηαζηεκαηάξρε ηελ απνκάθξπλζε γιαζηξψλ απφ ηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηφο 

ηνπ, εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν. 
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Κνηλφρξεζηνο ρψξνο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ παξαρσξείηαη ζε 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, κφλν ζηελ πξφζνςε ηνπο ή ζηελ πξνβνιή απηψλ ζε 

πεξίπησζε πιαηείαο γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλε κειέηε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη 

ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεσο ζπλερφκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, θαη' επέθηαζε απηνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

πξφζνςε ή ηελ πξνβνιή ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ζ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεσο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πξφζνςε ή ηελ πξνβνιή (ζε πεξίπησζε πιαηείαο) ηνπ θχξηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ 

ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη φρη ζηελ πξφζνςε ή πξνβνιή ηπρφλ παξαθείκελνπ ή ζπλερφκελνπ κηζζσκέλνπ ή 

ηδηφθηεηνπ αθαιχπηνπ ή θηηξίνπ πνπ δελ απνηειεί θχξην ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο.  

Μφλν ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο νκφξνπ θαηαζηήκαηνο, θαη κφλν γηα έλα φκνξν θαηάζηεκα, είλαη δπλαηή ε 

παξαρψξεζε ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξφζνςε ηνπ νκφξνπ θαηαζηήκαηνο, γηα ρξήζε θαηά ηηο ψξεο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε 

αθελφο χπαξμεο έγγξαθεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ κηζζσηή ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη 

αθεηέξνπ χπαξμεο ππνιεηπφκελνπ πνζνζηνχ κέρξη ηελ θάιπςε ηνπ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ησλ 

πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεπξάο ηνπ δξφκνπ ή πεδνδξφκνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ελψ 

έρεη θαιπθζεί ην 30% ζε έλα δξφκν ή πεδφδξνκν, θαηαηεζεί αίηεζε απφ λεντδξπφκελν θαηάζηεκα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα παξαρψξεζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζηελ πξφζνςή ηνπ, ζα αλαθαιείηαη ε 

ηπρφλ ρνξεγεζείζα παξαρψξεζε έκπξνζζελ νκφξνπ θαηαζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα παξαρσξεζεί ρψξνο 

ζην λεντδξπφκελν θαηάζηεκα. 

Πξνθεηκέλνπ λα παξαρσξεζεί θνηλφρξεζηνο ρψξνο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ γηα αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα εμαζθαιίδνληαη γηα θάζε θαηεγνξία θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ ηα αθφινπζα: 

5.1 Πεδνδξφκηα  

5.1.1 Ζ παξαρσξνχκελε γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζπλαθή ζηνηρεία επηθάλεηα, πξέπεη λα αθήλεη 

ειεχζεξν πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ θαη πελήληα εθαηνζηψλ 

(1,50κ.) γηα φδεπζε ησλ πεδψλ, αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη 

ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. Διάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ ζην νπνίν 

κπνξεί λα παξαρσξεζεί Κ.Υ. είλαη ηα 3,00κ. 

5.1.2 Σν ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ ηκήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ 

θαη είθνζη εθαηνζηψλ  (1,20κ.) 

5.1.3 Ο παξαρσξνχκελνο ρψξνο νξηνζεηείηαη ζε επαθή κε ηελ ξπκνηνκηθή-νηθνδνκηθή γξακκή. ε 

πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαην ή πξνβιέπεηαη ζε εγθεθξηκέλν ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ, ε παξαρψξεζε 

Κ.Υ. κπνξεί λα γίλεη ζε απφζηαζε  έσο ηξηάληα  (30) εθαηνζηψλ απφ ην θξάζπεδν θαη εθφζνλ 

αθελφο δελ ηίζεηαη ζέκα αζθαιείαο(θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο) αθεηέξνπ 

εμαζθαιίδεηαη ειεχζεξν πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ θαη πελήληα 

εθαηνζηψλ (1,50κ.) γηα φδεπζε ησλ πεδψλ, αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, 

παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ. 

5.1.4 ε θακία πεξίπησζε ην πιάηνο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 40% ηνπ 

πιάηνπο ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Υαλίσλ θαη ην 50% γηα ηηο ππφινηπεο Γεκνηηθέο 

Δλφηεηεο. 

5.2 Πεδφδξνκνη ρσξίο δπλαηφηεηα πξφζβαζεο νρήκαηνο ιφγσ θιίζεο, κνξθνινγίαο, 

θπκαηλφκελνπ πιάηνπο θηι  

5.2.1 Ζ παξαρσξνχκελε γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα επηθάλεηα πξέπεη λα αθήλεη ειεχζεξν πιάηνο ηνπ 

πεδφδξνκνπ, ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ θαη πελήληα εθαηνζηψλ (1,50κ.) γηα φδεπζε ησλ 

πεδψλ, πέξαλ ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ  

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

5 Άξζξν 5: Σερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνυπνζέζεηο παξαρψξεζεο - ρξήζεο 
ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ζπλαθψλ 
ιεηηνπξγηθψλ – δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ 

ΑΔΑ: Ψ9Λ5ΩΗ5-8ΒΠ



 

          Αξ. Απφθαζεο: 155 
 

80 
 

5.2.2 Σν ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ ηκήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ 

θαη είθνζη εθαηνζηψλ (1,20κ.). Δηδηθά εληφο ησλ νξίσλ ηεο Παιηάο Πφιεο γηα ηα πεδνδξφκηα θαη 

ηνπο πεδφδξνκνπο ζηνπο νπνίνπο έρεη επηιεγεί λα παξαρσξείηαη ρψξνο γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα κε 

βάζε ην ζπλεκκέλν ράξηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε γξαθηθφηεηα θαη ν ραξαθηήξαο ηνπο ην 

ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ ηκήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ 

(1,00κ.), εθφζνλ ηεξνχληαη φιεο νη άιιεο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, φπσο εκθαίλεηαη 

ζην ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο. 

5.2.3 Ο παξαρσξνχκελνο ρψξνο νξηνζεηείηαη ζε επαθή κε ηελ ξπκνηνκηθή-νηθνδνκηθή γξακκή ή ηελ 

δηακνξθσκέλε φςε ησλ θηηξίσλ. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαην ή πξνβιέπεηαη ζε εγθεθξηκέλν 

ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ, ε παξαρψξεζε Κ.Υ. κπνξεί λα γίλεη ζε απφζηαζε απφ ηελ φςε ή Ο.Ρ.Γ. 

5.2.4 Οη δηαζηαπξψζεηο  κε νδνχο ή πεδνδξφκνπο πξέπεη λα παξακέλνπλ ειεχζεξεο. 

5.3 Πεδφδξνκνη ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο θαη 

ηξνθνδνζίαο  

5.3.1 Ζ παξαρσξνχκελε γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζπλαθή ζηνηρεία επηθάλεηα, δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδφδξνκνπ θαη πξ έ πε η  λα αθήλεη 

ειεχζεξε, θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ ηελ δψλε ησλ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ θαη πελήληα εθαηνζηψλ 

(3,50κ.), ε νπνία απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ πεδφδξνκνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θαη ηελ 

εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο (ππξνζβεζηηθά, αζζελνθφξα, νρήκαηα κεηαθνξάο 

αηφκσλ κε αλαπεξία θιπ.), ηελ ηξνθνδνζία θαη ηελ πξφζβαζε ζε λφκηκνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο παξφδησλ θηηξίσλ θιπ. 

5.3.2 Σν ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ ηκήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ 

θαη ε ί θ ν ζ η  εθαηνζηψλ  (1,20κ.). 

5.3.3 Ο παξαρσξνχκελνο ρψξνο νξηνζεηείηαη ζε επαθή κε ηελ ξπκνηνκηθή-νηθνδνκηθή γξακκή ή ηελ 

δηακνξθσκέλε φςε ησλ θηηξίσλ. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαην ή πξνβιέπεηαη ζε εγθεθξηκέλν 

ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ, ε παξαρψξεζε Κ.Υ. κπνξεί λα γίλεη ζε απφζηαζε απφ ηελ φςε ή Ο.Ρ.Γ. 

5.4 Πιαηείεο 

5.4.1 ηηο πιαηείεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηηο ζέζεηο θαη ηελ έθηαζε πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε δηακφξθσζεο ε νπνία έρεη εθπνλεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

εηδηθά θξηηήξηα ηεο εθάζηνηε πιαηείαο (ηνπηθά, ηνπξηζηηθά, θπθινθνξηαθά, πξαζίλνπ) ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε Ννκνζεζία (Ν.1080/80, άξζξν 3, παξ. 4,5). ε πεξίπησζε πνπ ζηε ζρεηηθή κειέηε δελ 

έρεη πξνβιεθζεί ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή δελ έρεη εγθξηζεί κειέηε, εθαξκφδεηαη ε 

παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε. Αλαιπηηθά, ζηα θαηαζηήκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζε απηέο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλε κειέηε, παξαρσξείηαη ε ρξήζε πνζνζηνχ 70% ηνπ ρψξνπ 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνβνιή ηνπο επί ηεο πιαηείαο, ην δε ππφινηπν 30% παξαρσξείηαη ζηνπο 

ίδηνπο εθκεηαιιεπηέο απφ ηνλ Γήκαξρν Υαλίσλ κε απφθαζή ηνπ εθφζνλ θξίλεη φηη δελ 

παξαθσιχεηαη νπζησδψο ε ειεχζεξε θίλεζε πεδψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαρσξνχκελνο 

ρψξνο βξίζθεηαη ζηελ πξνβνιή ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηελ πιαηεία, ην κήθνο ηνπ είλαη απηφ πνπ 

πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ θάζεησλ πξνβνιψλ ησλ δχν άθξσλ ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο.  

5.4.2 Ζ παξαρσξνχκελε γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζπλαθή ζηνηρεία επηθάλεηα πξέπεη λα κελ 

ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο επηθάλεηαο ε νπνία είλαη δηακνξθσκέλε γηα 

θίλεζε θαη ζηάζε πεδψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεδνδξνκίσλ ζε ζπλέρεηα πιαηείαο. Ζ 

παξαρψξεζε ζα γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ ηφζν 

πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο φζν θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ δηθηχνπ ησλ πεδνδξνκίσλ. 

5.4.3 Γελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε ρψξνπο πξαζίλνπ πνπ 

ππάξρνπλ ζε πιαηεία. 

5.4.4 Γηα ηα έλαληη πεδνδξφκηα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 5.1. 

5.4.5 Γηα πεδφδξνκνπο ζε ζπλέρεηα - επαθή κε πιαηεία, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 5.2 ή 5.3. 
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5.5 Υψξνη Πξάζηλνπ-Πάξθα-Άιζε 

5.5.1 Γελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε ρψξνπο πξαζίλνπ, πάξθσλ θαη 

αιζψλ φπσο απηνί νξίδνληαη κε ηα ηζρχνληα Ρπκνηνκηθά ρέδηα Πφιεο ή ηελ δηακνξθσκέλε 

θαηάζηαζε ζήκεξα. ηελ πεξίπησζε πνπ ζε ρψξν πξαζίλνπ, πάξθνπ ή άιζνπο πξνβιέπεηαη 

θαηφπηλ ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Πνιενδνκηθή λνκνζεζία 

(Άξζξν 20, λ. 4067.2012) ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθνχ αλαςπθηεξίνπ ή ε ηνπνζέηεζε 

θηλεηήο θαληίλαο, ηφηε κεηά απφ Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, επηηξέπεηαη ε 

παξαρψξεζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ζε πνζνζηφ έσο ην 15% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο  

ε νπνία είλαη δηακνξθσκέλε γηα ηελ θίλεζε θαη ζηάζε πεδψλ, γηα ηελ αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνηηθνχ αλαςπθηεξίνπ ή θαληίλαο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεδνδξνκίσλ ζε ζπλέρεηα  ηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ, πάξθνπ θαη άιζνπο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν ρψξνο πξαζίλνπ, πάξθνπ ή άιζνπο λα είλαη  κεγαιχηεξνο ηνπ 

ελφο (1) ζηξέκκαηνο. 

5.5.2 Γηα ηα έλαληη πεδνδξφκηα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 5.1. 

5.5.3 Γηα πεδφδξνκνπο ζε ζπλέρεηα - επαθή κε ρψξν πξαζίλνπ, πάξθνπ θαη άιζνπο ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 5.2 ή 5.3. 

5.6 ηνέο (ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ Ρπκνηνκηθφ ρέδην)  

5.6.1 Ζ ειεχζεξε δψλε εληφο ηεο ζηνάο πξέπεη λα είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ ελφο κέηξνπ θαη 

πελήληα εθαηνζηψλ (1,50κ.), αλάινγα κε ην πιάηνο απηήο. 

5.6.2 Σν ειάρηζην πιάηνο ηνπ παξαρσξνπκέλνπ ηκήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 1,20 

κέηξσλ. 

5.7 Γεληθά 

5.7.1 Δθφζνλ ε παξαρσξνχκελε επηθάλεηα ζε θαηάζηεκα Τ.Δ. εκπίπηεη ζε δχν δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ (π.ρ. πεδφδξνκνο θαη πεδνδξφκην), γηα θάζε επηκέξνπο ηκήκα 

ηζρχνπλ αληίζηνηρα ηα νξηδφκελα γηα θάζε θαηεγνξία. 

5.7.2 Ζ παξαρσξνχκελε επηθάλεηα θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη 

κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία θαηά πεξίπησζε επηηξέπνληαη, θαζψο θαη ηνπο κεηαμχ ηνπο 

δηαδξφκνπο  

5.7.3 Αλεμάξηεηα ησλ πξναλαθεξφκελσλ, εθφζνλ o θνηλφρξεζηνο ρψξνο εκπίπηεη ζε πεξηνρή γηα ηελ 

νπνία ηζρχνπλ εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί, ππεξηζρχνπλ νη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί, ζην 

βαζκφ πνπ απηνί αθνξνχλ θαη ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν. 

5.7.4 Γελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε φιν ην κήθνο θεληξηθψλ νδψλ 

θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπο ζηηο παξαθάησ Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο:  

 Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Υαλίσλ: ζηηο νδνχο Α. Παπαλδξένπ, Κπδσλίαο, Δι. Βεληδέινπ, Ζξψσλ 

Πνιπηερλείνπ, Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε, θαιίδε, ηξ. Σδαλαθάθε, Απνθνξψλνπ, Πεηξαηψο, Νεάξρνπ,  

ζηελ πιαηεία νθνθιή Βεληδέινπ, θαζψο θαη ζηνπο δξφκνπο ζηνπο νπνίνπο ζχκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο δελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ.  

 Γεκνηηθή Κνηλφηεηα νχδαο: Λεσθφξνο Πνζεηδψλνο. 

 Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Βακβαθφπνπινπ: Λεσθφξνο Καδαληδάθε. 

 Σνπηθή Κνηλφηεηα Θεξίζνπ: Οδφο Δι. Βεληδέινπ. 

 Καηά κήθνο ηεο Παιαηάο Δζληθήο Οδνχ Υαληά-Γαιαηάο-Κνιπκπάξη ζην ηκήκα πνπ δηέξρεηαη απφ ηηο 

Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο Γαξάηζνπ, Γαιαηά, ηαινχ θαη Αγ. Μαξίλαο. 

5.7.5 Γελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε φιν ην κήθνο ηνπ πξσηεχνληνο, 

δεπηεξεχνληνο θαη ηξηηεχνληνο εζληθνχ δηθηχνπ θαη ζηηο ραξαθηεξηζκέλεο σο επαξρηαθέο νδνχο.  
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5.7.6 Δληφο ηεο Παιηάο Πφιεο ησλ Υαλίσλ δελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηκεκάησλ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε δξφκνπο, πεδνδξφκνπο θαη πιαηείεο πέξαλ απηψλ πνπ νξίδνληαη 

απφ ηνλ ζπλεκκέλν ζην παξφληα θαλνληζκφ ράξηε. Σν απηφ ζα ηζρχεη θαη γηα άιιεο 

πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κεηά ηε ζχληαμε αληίζηνηρσλ ραξηψλ γηα απηέο. 
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 Γελ επηηξέπεηαη ε θίλεζε θαη ε ζηάζκεπζε θάζε είδνπο νρεκάησλ, θαη κνηνπνδειάησλ ζε 

πεδφδξνκνπο θαη πιαηείεο. 

 Δπηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε ε δηέιεπζε ησλ πνδειάησλ θαη ησλ ειεθηξηθψλ παηηληψλ, ε ηαρχηεηα 

θίλεζεο ησλ νπνίσλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηε ηαρχηεηα θίλεζεο ησλ πεδψλ. Σα πνδήιαηα κπνξνχλ λα 

ζηαζκεχνπλ κφλν εθφζνλ ππάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλνη αληίζηνηρνη ρψξνη ζηάζκεπζεο. 

 Δπηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε, φιν ην 24σξν, ζηνπο πεδφδξνκνπο θαη ζηηο πιαηείεο ε θίλεζε νρεκάησλ 

παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ πνπ κεηαθέξνπλ αζζελείο, λεθξνθφξσλ, απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ινηπψλ 

ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ  ηνπ Γήκνπ, απηνθηλήησλ ηεο Αζηπλνκίαο θαη ηεο Ππξνζβεζηηθήο 

Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ησλ νρεκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΓΔΤΑΥ) γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ επείγνπζαο αλάγθεο. 

 Ζ θίλεζε ησλ επηηξεπνκέλσλ νρεκάησλ θαη ε πεξηνξηζκέλε ζηάζκεπζή ηνπο γίλεηαη βάζεη ησλ 

παξαθάησ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ: 

 Ζ ηαρχηεηα ηνπο δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ ηαρχηεηα θίλεζεο ησλ πεδψλ, νη νπνίνη έρνπλ πάληα 

πξνηεξαηφηεηα, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ κεηαθνξάο αζζελψλ θαη θίλεζεο νρεκάησλ 

Ππξνζβεζηηθήο θαη Αζηπλνκίαο. 

 Απαγνξεχεηαη ε νπηζζνπνξία νρεκάησλ θαη ε επηηφπηα ζηξνθή, εθηφο αλ απηή γίλεηαη κε ηελ 

θαζνδήγεζε πεδνχ. 

 Ο ρξφλνο ζηάζκεπζεο γηα ηξνθνδνζία ζα πεξηνξίδεηαη ζηνλ απνιχησο απαξαίηεην γηα ηελ 

θνξηνεθθφξησζε θαη κε ηνλ φξν φηη δε ζα παξεκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε ησλ πεδψλ. 

 Ζ θίλεζε ησλ νρεκάησλ Η.Υ. ή Γ.Υ. κηθηνχ βάξνπο έσο εθηά (7) ηφλνπο ζε φινπο ηνπο 

πεδφδξνκνπο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ γηα αλεθνδηαζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ–θαηνηθηψλ, 

θνξηνεθθφξησζε θιπ. ζα επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε μερσξηζηή εηδηθή απφθαζε πνπ ζα εθδίδεηαη. 

 Δπίζεο, επηηξέπεηαη φιν ην 24σξν, κε εηδηθή άδεηα ελφο έηνπο ε θίλεζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ 

κεηαθνξάο αλαπήξσλ θαη ππεξειίθσλ (κε δπλάκελνη κεηαθίλεζεο). 

 Κάζε θάηνρνο νρήκαηνο ππνρξενχηαη ζε απνδεκίσζε ηνπ Γήκνπ βάζεη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο (ζεσξεκέλνπ απφ ηνλ Γήκαξρν) γηα δεκηέο, πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθιεζνχλ 

απφ ηελ θπθινθνξία θαη ηε ζηάζκεπζή ηνπ νρήκαηνο εληφο πεδφδξνκσλ θαη πιαηεηψλ. 

 Απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ, δίθπθισλ (πνδειάησλ θαη κνηνπνδειάησλ) επί ησλ 

πεδφδξνκσλ θαη πιαηεηψλ (πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ έρεη πξνβιεθζεί θαηφπηλ κειέηεο 

ζπγθεθξηκέλνο θαη νξηνζεηεκέλνο ρψξνο ζηάζκεπζεο ). 

 Πξνζπέιαζε (είζνδνο–έμνδνο) νρεκάησλ ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο.  

ε θάζε θηίξην πνπ πθίζηαηαη ηδησηηθφο ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ζε ππισηέο, ππαίζξηνπο-

αθάιππηνπο ή ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο νηθνδνκψλ, ε πξφζβαζε ζ’ απηφλ πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε 

είζνδν – έμνδν πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 2,25κ. Σν άζξνηζκα ησλ αλνηγκάησλ εηζφδσλ – εμφδσλ ησλ 

ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζε θάζε πξφζσπν ηνπ νηθνπέδνπ, δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηνπ κήθνπο 

ηνπ πξνζψπνπ, ην νπνίν πάλησο δχλαηαη λα θζάλεη ηα 6,0κ εάλ ην πξνθχπηνλ άζξνηζκα είλαη 

κηθξφηεξν απφ ηνλ αξηζκφ απηφλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νηθνδνκηθή άδεηα ηνπ θηηξίνπ θαη ζ' 

απηήλ πξνβιέπνληαη ρψξνη ζηάζκεπζεο, γηα ηελ είζνδν-έμνδν νρεκάησλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ 

νηθνδνκηθή άδεηα.  

 Γηα θάζε νηθνδνκή επηηξέπεηαη ε ρξήζε κέρξη δχν ηκεκάησλ πεδνδξνκίνπ αλά πξφζσπν γηα ηελ 

είζνδν θαη έμνδν νρεκάησλ ζε ηδησηηθφ ρψξν ζηάζκεπζεο, ησλ νπνίσλ ην πιάηνο δε ζα ππεξβαίλεη ηα 

3,0κ. Οη πξνζβάζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο φπνπ δελ ππάξρνπλ δέλδξα επί ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

Καη’ εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε ρξήζε επηπιένλ ηκεκάησλ ηνπ πεδνδξνκίνπ, θαηά πεξίπησζε, εθφζνλ ε 

αλάγθε ηεθκαίξεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, ιακβάλνληαο ππφςε: 

 Σελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηε δηαηήξεζε επαξθνχο ειεχζεξνπ ρψξνπ 

πεδνδξνκίσλ γηα ηελ θίλεζε ησλ πεδψλ 

6 Άξζξν 6: Κίλεζε νρεκάησλ ζε πεδφδξνκνπο θαη πιαηείεο 
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 Σν κέγεζνο ηνπ νηθνπέδνπ θαη ησλ θηηξίσλ 

 Σνλ αξηζκφ ησλ εμππεξεηνχκελσλ θαηνηθηψλ (κέρξη κία ζέζε ζηάζκεπζεο αλά θαηνηθία) θαη  

 Σνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πνπ δεζκεχνληαη εληφο ηνπ νηθνπέδνπ ζχκθσλα κε ηελ άδεηα 

δφκεζεο 

 ε πεξίπησζε χπαξμεο δηακνξθσκέλνπ πεδνδξνκίνπ θαηά κήθνο ηνπ ρψξνπ εηζφδνπ – εμφδνπ, ζα 

ρνξεγείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κεηά απφ αίηεζε, άδεηα εξγαζηψλ ππνβηβαζκνχ ηεο ζηάζκεο ηνπ 

θξαζπέδνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ παξφληνο. 

 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ, κε δηθή ηνπο δαπάλε, θαηάιιειε πηλαθίδα ζήκαλζεο 

γηα ηελ ππφδεημε ηεο εηζφδνπ – εμφδνπ νρεκάησλ (πηλαθίδα P-40 ηνπ ΚΟΚ) θαη λα επηζεκάλνπλ ζην 

νδφζηξσκα κε θίηξηλν ρξψκα θαη ηεζιαζκέλε γξακκή κε γσλία 45ν (δηγθ – δαθ) ηε ζέζε ή ηηο ζέζεηο 

εηζφδνπ – εμφδνπ. 

 Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ηνπνζέηεζε ζηαζεξψλ ή θηλεηψλ εκπνδίσλ (αιπζίδεο, θνισλάθηα, θ.ι.π.) επί ηνπ 

νδνζηξψκαηνο ή ηνπ πεδνδξνκίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν. 2696/1999 (ΦΔΚ 57Α). 

 ε πεξίπησζε δηακφξθσζεο πεδνδξνκίνπ κε απζαίξεηε ππνβάζκηζε θξαζπέδνπ ρσξίο ηελ 

απαηηνχκελε άδεηα, ν Γήκνο Υαλίσλ επηθπιάζζεηαη λα ιάβεη θάζε λφκηκν κέηξν. πγθεθξηκέλα ζα 

παξέρεηαη ηξίκελε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ παξέιζεη άπξαθην ην ελ ιφγσ δηάζηεκα ν Γήκνο ζα επηβάιιεη πξφζηηκν 25€/m2 πεδνδξνκίνπ πνπ 

έρεη ππνζηεί επέκβαζε, θαζψο ζα θαηαινγίδεη θαη ην θφζηνο επαλαθνξάο ζηελ πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζε. 

 ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ξάκπαο ζην ξείζξν ηνπ νδνζηξψκαηνο, ζα απνζηέιιεηαη έγγξαθε δηαηαγή 

γηα απνμήισζε ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ εληφο 30 εκεξψλ. ε πεξίπησζε έιεπζεο άπξαθηνπ ηνπ 

ελ ιφγσ δηαζηήκαηνο, ζα γίλεηαη απνμήισζε απφ ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ θαη ζα θαηαινγίδεηαη ε δαπάλε 

ζηνλ ηδηνθηήηε.  

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε (δηέιεπζε – ζηάζε) φισλ ησλ απηνθηλήησλ, κεραλνθίλεησλ δηθχθισλ ζε φιε 

ηελ έθηαζε ησλ πεδνδξφκσλ (πιελ ησλ θαζνξηζκέλσλ σξψλ ηξνθνδνζίαο θαηαζηεκάησλ) εθηφο απφ 

απηά πνπ εμππεξεηνχλ ΑΜΔΑ. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πνδειάηνπ θαη ειεθηξηθνχ παηηληνχ κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε ηαρχηεηα δε ζα ππεξβαίλεη ηελ ηαρχηεηα ησλ 15Km/h.  

 Απαγνξεχεηαη ε θίλεζε νρεκάησλ ζηνπο πεδφδξνκνπο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη 

εθδνζεί εηδηθή άδεηα ή πξφθεηηαη γηα νρήκαηα έθηαθηεο αλάγθεο (νρήκαηα ππξνζβεζηηθήο, αζηπλνκίαο, 

αζζελνθφξα θ.ι.π.) ή ππεξεζηαθά απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ.  

 Ζ ηξνθνδνζία ησλ παξφδησλ ζε πεδνδξφκνπο θαηαζηεκάησλ ζα γίλεηαη ππφ φξνπο πνπ ζα 

θαζνξίδνληαη γηα θάζε πεδφδξνκν μερσξηζηά κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εθιείςνπλ νη πξνυπνζέζεηο, κε βάζε ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε ε άδεηα, ν 

Γήκνο ηελ αλαθαιεί θαη αλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εξγαζίεο ζην πεδνδξφκην (ππνβάζκηζε θξαζπέδνπ, 

θεθιηκέλν πεδνδξφκην), απηφ απνθαζίζηαηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ ηδηνθηήηε. 
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7.1 Γεληθά 

7.1.1 Σα αλαθεξφκελα ζηε ζπλέρεηα ιε η ηνπξγ ηθά θα η  δ ηαθνζκεη ηθά  ζηνηρεία εμνπιηζκνχ είλαη ην 

ζχλνιν φζσλ είλαη δπλαηφλ λα εγθξηζεί ε ηνπνζέηεζή ηνπο θαη φρη απηά πνπ ππνρξεσηηθά 

ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε. Οπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ ή δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν ζηνλ 

παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηε ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ 

απαγνξεχεηαη.  

7.1.2 Ζ άδεηα παξαρψξεζεο γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ έγθξηζε 

ηνπνζέηεζεο θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ, δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

7.1.3 Με ηελ ππνβαιιφκελε αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή γηα έγθξηζε ηνπνζέηεζεο ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ,  δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ 

(παξ. 7.2 έσο θαη 7.6 ηεο παξνχζαο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο) ζπλππνβάιιεηαη Τ πεχζπλε 

Γ ήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηεο Δπηρείξεζεο Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο κε ηελ νπνία απηφο 

παξέρεη ζην Γήκν Υαλίσλ « αλέθθιεηε εληνιή θαη εμνπζηνδόηεζε, όπσο ν Γήκνο Φαλίσλ, δηα 

ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηώλεηαη απζαίξεηε 

θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα, λα ηα 

θαζαηξεί θαη λα ηα απνκαθξύλεη κε ζπλεξγεία επζύλεο ηνπ Γήκνπ». Ζ πξνθχπηνπζα δαπάλε 

επηβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. 

7.1.4 Ζ άδεηα ηνπνζέηεζεο δηαθνζκεηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλαθψλ κε ηα 

ηξαπεδνθαζίζκαηα, ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα Τ πεξεζία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ (Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία) αηειψο, πάληα κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ εθφζνλ ππάξρνπλ ρψξνη πξαζίλνπ. 

7.1.5 ε πεξηνρέο ή δψλεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο -

κηζζσηέο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ- ηα ιεηηνπξγηθά θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

νθείινπλ λα αληηκεησπίδνληαη εληαία σο πξνο ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπο, ην κέγεζφο ηνπο, ηα 

πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηελ αξκνληθή έληαμή ηνπο ζην ρψξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ 

Ν.4067/2012, θαηφπηλ ζχληαμεο ζπλνιηθήο κειέηεο απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ εθφζνλ ππάξρνπλ ρψξνη πξαζίλνπ ή 

θαηφπηλ αλάζεζεο ηεο κειέηεο απφ ην Γήκν, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην θαη ζα απνζηέιιεηαη γηα έγθξηζε ζην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο θαη ζε άιια αξκφδηα 

ζρεηηθά φξγαλα (Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ, Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο θιπ.) 

εθφζνλ απαηηείηαη. 

7.1.6 ε θάζε πεξίπησζε, αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηνλ έιεγρν φζσλ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν 

είλαη ε Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΛ.Α) θαη ην Σκήκα Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο & Διέγρνπ 

Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ,ε 

Γ/λζε Πξαζίλνπ θαη ε Γ/λζε Τπεξεζίαο Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

7.1.7 Ζ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ή ε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Πξαζίλνπ θαη Καζαξηφηεηαο δχλαληαη κε 

έγγξαθν πξνο ηελ αξκφδηα Τπεξεζία λα ππνδείμνπλ  απζαηξεζίεο. 

7.1.8 Δληφο ησλ νξίσλ ηεο Παιηάο Πφιεο Υαλίσλ αιιά θαη επί ινηπψλ αμηφινγσλ Οηθηζηηθψλ 

πλφισλ θαη κεκνλσκέλσλ Μλεκείσλ ζε ινηπά ζεκεία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ε ηνπνζέηεζε 

ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ (παξ. 7.2 έσο θαη 7.6 ηεο παξνχζαο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο) 

απαηηεί επηπιένλ ηελ έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ. 

7.1.9 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, νκπξειψλ θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ – δηαθνζκεηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ θέξνπλ επηγξαθέο ή δηαθεκίζεηο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη φξνη θαη πξνδηαγξαθέο γηα 

ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ θαη δηαθεκίζεσλ νξίδνληαη ζην Ν.2946/2001 θαη ηηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο 

38110/02 θαη 52138/03. 

 

7 Άξζξν 7: Δμνπιηζκφο ρψξσλ αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ζπλαθψλ 
ιεηηνπξγηθψλ, δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ 
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7.2 Σξαπεδνθαζίζκαηα 

7.2.1 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. 

7.2.2 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). 

7.2.3 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 

αζθάιηζε 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), ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα απνζχξνληαη, θαζψο δελ είλαη επηηξεπηή ε ρξήζε 

ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα απνζήθεπζε. 

7.2.4 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηνλ παξαρσξνχκελν ρψξν ππάξρνπλ θαζηζηηθά, ζηνηρεία 

πξνζηαζίαο δέλδξσλ, θηγθιηδψκαηα θαζψο θαη ινηπφο αζηηθφο εμνπιηζκφο, πνπ απνηεινχλ κέξνο 

ηεο πθηζηάκελεο δηακφξθσζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπο αιιά 

νχηε ε θαηάξγεζε ή αιινίσζή ηνπο (π.ρ. ζηαζεξή επηθάιπςε ή επέλδπζε). 

7.3 Κηλεηά ζηνηρεία ειηνπξνζηαζίαο επί ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

7.3.1 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο νκπξέιαο ζε πεδνδξφκηα θαη ζε 

πεδφδξνκνπο ρσξίο δπλαηφηεηα πξφζβαζεο νρήκαηνο ιφγσ θιίζεο, κνξθνινγίαο, θπκαηλφκελνπ 

πιάηνπο θηι.  

7.3.2 ε πεδνδξφκνπο κε δπλαηφηεηα θίλεζεο νρεκάησλ θαη πιαηείεο ε ηνπνζέηεζε νκπξειψλ 

επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο  ηζρχνπζαο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο κεηά απφ 

ζρεηηθή έγθξηζε θαη κφλνλ εθφζνλ δελ παξέρεηαη επαξθήο ειηνπξνζηαζία απφ ηπρφλ λφκηκεο 

πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ θαη δέληξα. 

7.3.3 Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε νκπξειψλ ζε ρψξνπο πξαζίλνπ, πάξθνπ ή άιζνπο εθφζνλ δελ 

παξέρεηαη επαξθήο ειηνπξνζηαζία είηε απφ δέλδξα είηε απφ ζηαζεξά πξνζηεγάζκαηα είηε απφ 

αλνηγφκελα ζθηάδηα (ηέληεο) είηε απφ ηπρφλ πθηζηάκελεο πέξγθνιεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο 

κειέηεο αλαςπθηήξηψλ. 

7.3.4 Οη νκπξέιεο κπνξεί λα έρνπλ θπθιηθή ή ηεηξάγσλε θάηνςε, θαη κφλν έλα θαηαθφξπθν ζηνηρείν 

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

επηηξέπεηαη λα ζηεξεψλνληαη, θαηαθφξπθα ή νξηδφληηα, κε νπνηνπδήπνηε είδνπο πξφζζεηα 

ζηνηρεία θαη δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδνπλ ηελ θφκε ησλ δέλδξσλ 

7.3.5 Σν ειεχζεξν χςνο ησλ νκπξειψλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ δχν κέηξσλ θαη είθνζη 

εθαηνζηψλ (2,20κ.) θαη ην κέγηζην χςνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηξία κέηξα (3,00κ.). Σν 

κέγεζφο ηνπο πξνζδηνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε κέγηζηε δηάκεηξν ηα 

3,00κ. ζηελ πεξίπησζε θπθιηθήο δηαηνκήο ή ηα 3,00κ. επί 3,00κ. ζηελ πεξίπησζε νξζνγσληθήο 

δηαηνκήο. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην παξαρσξνχκελν ηκήκα Κ.Υ. 

7.3.6 Οη νκπξέιεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ θαιήο πνηφηεηαο πιηθά. Ζ θαζαξηφηεηα, 

ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε θζνξάο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο 

Τ.Δ. 

7.3.7 Σν παλί ησλ νκπξειψλ κπνξεί λα είλαη κνλφρξσκν θαη πάλησο αλνηρηφρξσκν, κε θπξίσο 

επηζπκεηά ρξψκαηα ηηο απνρξψζεηο ηνπ ιεπθνχ, πνπ εμαζθαιίδεη ζεξκηθή άλεζε ην θαινθαίξη θαη 

θσηεηλφηεηα ην ρεηκψλα. 

7.3.8 Οη νκπξέιεο θάζε θαηαζηήκαηνο πξέπεη είλαη ίδηνπ ηχπνπ σο πξνο ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν 

θαηαζθεπήο θαη ην ρξψκα. 
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7.4 ηνηρεία ειηνπξνζηαζίαο επί ηεο πξφζνςεο ησλ θηηξίσλ 

Ζ ηνπνζέηεζε θηλεηψλ ή ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ ζθίαζεο-ειηνπξνζηαζίαο επί ησλ φςεσλ ησλ θηηξίσλ 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο (άξζξν 16 

Ν.4067/2012 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) θαη θαηφπηλ ηεο έθδνζεο ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ 

απφ ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο. 

7.5 Βνεζεηηθνί πάγθνη 

7.5.1 ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαρσξνχκελνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο δελ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ην 

θαηάζηεκα, επηηξέπεηαη ε ρξήζε ελφο (1) βνεζεηηθνχ πάγθνπ αλά θαηάζηεκα. 

7.5.2 Ο βνεζεηηθφο πάγθνο κπνξεί λα έρεη ελζσκαησκέλα ξάθηα ή ληνπιάπηα θαη ην χςνο ηνπ λα κελ 

ππεξβαίλεη ην έλα κέηξν (1,00κ.) κε κέγηζηεο δηαζηάζεηο 1,20κ. x 0,50κ. 

7.5.3 Γελ επηηξέπεηαη ε κφληκε ζηήξημή ηνπ επί ηνπ δαπέδνπ θαη απνκαθξχλεηαη θαηά ηηο ψξεο πνπ δελ 

ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα. 

7.5.4 Οη βνεζεηηθνί πάγθνη πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ θαιήο πνηφηεηαο πιηθά θαη πξέπεη λα 

ελαξκνλίδνληαη κε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα. Ζ ζπληήξεζε ή ε αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε 

θζνξάο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο Τ.Δ. 

7.5.5 Γελ επηηξέπεηαη ε ζχλδεζε ησλ βνεζεηηθψλ πάγθσλ κε δίθηπα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θιπ. 

7.5.6 Δληφο ησλ νξίσλ ηεο Παιηάο Πφιεο Υαλίσλ αιιά θαη επί ινηπψλ αμηφινγσλ Οηθηζηηθψλ 

πλφισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ ζε ινηπά ζεκεία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ δελ επηηξέπεηαη ε 

νπνηαδήπνηε ρξήζε θαη ηνπνζέηεζε βνεζεηηθνχ πάγθνπ. 

7.6 Θεξκαληηθά ζψκαηα 

7.6.1 Δίλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε θνξεηψλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ηα 

νπνία φκσο απνζχξνληαη, φηαλ δελ είλαη αλαγθαία ε ρξήζε ηνπο. Οη δηαζηάζεηο βάζεο δελ κπνξεί 

λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ 0,50κ. x 0,50κ.  

7.6.2 Σα ζεξκαληηθά ζψκαηα πξέπεη λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε θαη ε ηαθηηθή ζπληήξεζή ηνπο 

απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο Τ.Δ. 

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

7.6.4 Απαγνξεχνληαη νη ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο ςχμεο-ζέξκαλζεο. 

7.7 Δηδηθνί Όξνη  

Αλεμάξηεηα φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ, εθφζνλ o θνηλφρξεζηνο ρψξνο εκπίπηεη ζε πεξηνρή γηα 

ηελ νπνία ηζρχνπλ εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί, ππεξηζρχνπλ νη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί ζην βαζκφ πνπ 

απηνί αθνξνχλ θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

Σα αλσηέξσ νξηδφκελα ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ρψξσλ αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ είλαη 

δπλαηφλ λα δηαθνξνπνηνχληαη ζε πεξίπησζε Δηδηθήο Καλνληζηηθήο Πξάμεο γηα θνηλφρξεζην ρψξν, πνπ έρεη 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη ζην πιαίζην κειέηεο ζπλνιηθνχ αλαζρεδηαζκνχ–αλάπιαζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

Όιεο νη πξναλαθεξφκελεο θαηαζθεπέο (7.2-7.6) ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζεσξνχληαη Γεκνηηθφ 

Έξγν θαηαζθεπαζκέλν κε δαπάλεο ηδησηψλ. 

7.8 Μεηαβαηηθή ξχζκηζε  

7.8.1 Δθφζνλ θαηά ηελ έγθξηζε ηεο παξνχζαο Καλνληζηηθήο Πξάμεο ππάξρνπλ ζε θνηλφρξεζην 

ρψξν ζηνηρεία δηαθνξεηηθά απφ ηα αλσηέξσ πξνζδηνξηδφκελα, ζεσξνχληαη λνκίκσο πθηζηάκελα 

κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ηνπνζεηεζεί βάζεη φισλ ησλ απαξαίηεησλ λφκηκσλ 

εγθξίζεσλ θαη αδεηψλ θαη γηα φζν ρξφλν απηέο ηζρχνπλ.  
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7.8.2 ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο νη ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ Τ.Δ. νθείινπλ εληφο δηκήλνπ απφ 

εγθξίζεσο ηεο παξνχζαο Καλνληζηηθήο Πξάμεο λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

πξνζαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ηεο παξνχζεο. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, εθαξκφδνληαη νη θπξψζεηο‚ φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 16 ηεο 

παξνχζεο. 
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8.1 Γεληθά 

8.1.1 Οη αηηήζεηο παξαρψξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη 

ζπλαθψλ ιεηηνπξγηθψλ, δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζα θαηαηίζεληαη ζ η ν  Σ κ ή κ α  Δ ζ φ δ σ λ  

η ε ο  Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ απφ ηελ 1
 
Ννεκβξίνπ κέρξη ηελ 

31
 
Γεθεκβξίνπ γηα ην επφκελν έηνο. Ζ άδεηα ρξήζεο είλαη εηήζηα θαη ιήγεη ηελ 31

 
Γεθεκβξίνπ 

θάζε έηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν έθδνζήο ηεο.  

Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζα εμεηάδεη ηηο αηηήζεηο κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο παξαπάλσ 

πξνζεζκίαο, ψζηε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ 

Υψξσλ λα ειέγρεηαη αλ νη αηηνχκελνη πξνο παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηεξνχλ ην φξην ηνπ 

30% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ησλ πξνζφςεσλ ησλ θηηξίσλ έθαζηεο πιεπξάο θάζε δξφκνπ ή 

πεδνδξφκνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ππεξβαίλνπλ, ζα γίλεηαη αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ 

παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ψζηε λα ηεξείηαη ε αξρή 

ηεο ηζνλνκίαο, δειαδή ζα ππάξρεη ηζφπνζε πνζνζηηαία πεξηθνπή ζην κήθνο (επί ηεο πξφζνςεο) 

ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ θάζε θαηαζηήκαηνο.  

8.1.2. Σν ηέινο πνπ ζα αληηζηνηρεί θαηά πεξίπησζε δχλαηαη λα θαηαβιεζεί ζε 3 ηζφπνζεο δφζεηο, ήηνη: 

 Α’ Γφζε: κε ηελ έθδνζε απφ ηνλ Γήκαξρν Υαλίσλ ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 Β’ Γφζε: 31/5. 

 Γ’  Γφζε: 30/6.  

ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ή κε θαηαβνιήο έζησ θαη κίαο εθ ησλ δφζεσλ, απηνδίθαηα 

θαη ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαηχπσζε αλαθαιείηαη ε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη 

ππάξρεη απζαίξεηε ρξήζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ απφ 24-9/20-10-58 Β.Γ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1  ηνπ 

άξζξνπ 50 ηνπ Ν.4257/2014. 

8.1.3 Ζ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ δελ είλαη δπλαηή εθφζνλ ππάξρνπλ νθεηιέο πξνο 

ηνλ Γήκν Υαλίσλ (άξζξν 285 ηνπ Ν.3463/06, 114 Α’/08.06.2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ & 

Κνηλνηήησλ»). 

8.2 Υνξήγεζε Άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ  

8.2.1 Γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα νπνία έρεη δνζεί άδεηα ρξήζεο 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε. 

Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά 

Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ανάπηςξη ηπαπεζοκαθιζμάηων, ν 

ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη ζην Τκήκα Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

ii. Γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνλ 

παξαρσξνύκελν από ην Γήκν θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξν θαη ηε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζ’ απηόλ, θαζώο θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ 

ζπλνδεύεη ηε γλσζηνπνίεζε όπνπ επίζεο ζα απνηππώλεηαη επαθξηβώο ν παξαρσξνύκελνο από ην 

Γήκν θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξνο. 

iii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο Υ.Δ. 

iv. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία 

ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ 

κεραληθνύ), κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί θάπνην από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη 

ην ζρεδηάγξακκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

8 Άξζξν 8: Αδεηνδφηεζε θαη έιεγρνο αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ζπλαθψλ 
ιεηηνπξγηθψλ, δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ 
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 Απνηύπσζε, όπνπ ζα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη 

είζνδνη θαη ηα παξάζπξα ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε 

ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν ηνπνζέηεζεο ησλ 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, 

δαξληηληέξεο ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε 

πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ 

αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

 Τνλ παξαρσξνύκελν από ην Γήκν θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξν κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ην 

εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ. 

v. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο 

εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο δηαβηβάδεη ζηελ 

Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) ηνλ ζρεηηθφ θάθειν. Ζ 

επηηξνπή εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία 

απνζηέιιεη εληφο 7 εκεξψλ ζην Σκήκα Δζφδσλ θαη θαηά πεξίπησζε (γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εληφο 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη επί ινηπψλ αμηφινγσλ Οηθηζηηθψλ πλφισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ) ζηελ 

Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ζηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ζην πκβνχιην 

Αξρηηεθηνληθήο ηα νπνία απνζηέιινπλ ηελ έγθξηζή ηνπο ή ηελ κε έγθξηζή ηνπο ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη δνζεί, θαη δελ έρεη αλαθιεζεί, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο 

Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηεο Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο γηα ην 

θαηάζηεκα Τ.Δ. ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, δειαδή απφ ηελ 3-5-2017 (εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο 

87/2017 απφθαζεο Γ.. απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο) θαη κεηά, ε επηηξνπή δελ απνζηέιιεη 

ζηηο ππεξεζίεο απηέο ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, εθφζνλ ν πξνο παξαρψξεζε ρψξνο παξακέλεη ν 

ίδηνο, θαζψο ηζρχεη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξφηαζε παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ 

θαζηζκάησλ-αηφκσλ ζηνλ εμσηεξηθφ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ αλαγξάθεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο επί ηνλ ζπληειεζηή 1,2 η.κ./θάζηζκα-άηνκν. Με βάζε δε ηελ 

πξφηαζε παξαρψξεζεο θ.ρ. ζα ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο θαη ην ζρεδηάγξακκα θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεχεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή 

πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθφ εκβαδφλ παξαρσξνχκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ απφ ην εκβαδφλ ηεο πξφηαζεο 

παξαρψξεζεο θ.ρ. 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε (γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο, απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, ζρεδηάγξακκα κεραληθνχ, δεκνηηθή ελεκεξφηεηα, ππεχζπλε 

δήισζε, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο 

ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο φηαλ απηή απαηηείηαη) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 16.2 ηεο 

παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο, εθδίδεηαη απφ ην Γήκαξρν ε αληίζηνηρε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ 

ρψξνπ.  

Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε 

φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο 

Τγείαο, ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο, ηελ ΔΛΑ θιπ. 

8.2.2 Γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα νπνία δελ έρεη δνζεί άδεηα ρξήζεο 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

λεντδξπφκελσλ θαηαζηεκάησλ 

Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά 

Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ανάπηςξη ηπαπεζοκαθιζμάηων, ν 

ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη ζην Τκήκα Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 
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ii. Φσηναληίγξαθν άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ζε ηζρύ κε ην ζεσξεκέλν από ηε 

Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Υγείαο αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεύεη θαη 

ηελ ηπρόλ πξόζζεηε πξάμε πξνζδηνξηζκνύ εμππεξεηνύκελσλ αηόκσλ ζε ηζρύ κε ην αληίζηνηρν 

ζρεδηάγξακκα πνπ ηε ζπλνδεύεη, ή ηελ γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεύεη. 

iii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο Υ.Δ. 

iv. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ Κ.Υ.Δ. ζέκα ζρεδίνπ, εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα 

ηνπ κεραληθνύ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, 

νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο 

ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα 

όδεπζε ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν ηνπνζέηεζεο 

ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, 

ΟΤΔ, δαξληηληέξεο ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη 

ζε πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο 

ηνπ αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

 Τνλ αηηνύκελν παξαρσξνύκελν θνηλόρξεζην ρώξν κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδόλ ηνπ 

ρώξνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλνο κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο 

παξνύζαο θαλνληζηηθήο απόθαζεο θαη ηνλ ράξηε ησλ δπλεηηθά παξαρσξνύκελσλ ρώξσλ ηεο 

Παιηάο Πόιεο πνπ ηελ ζπλνδεύεη. 

v. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο 

εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

vi. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ην εμήο πεξηερόκελν: «Παξέρσ ζην Γήκν 

Φαλίσλ αλέθθιεηε εληνιή θαη εμνπζηνδόηεζε, όπσο ν Γήκνο Φαλίσλ δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ 

ηνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηώλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 

είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα, λα ηα θαζαηξεί θαη λα ηα απνκαθξύλεη κε 

ζπλεξγεία επζύλεο ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ». Η πξνθύπηνπζα δαπάλε επηβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ 

ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο δηαβηβάδεη ζηελ 

Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) ηνλ ζρεηηθφ θάθειν. Ζ 

επηηξνπή εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία 

απνζηέιιεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ζην Σκήκα Δζφδσλ θαη θαηά πεξίπησζε (γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

εληφο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη επί ινηπψλ αμηφινγσλ Οηθηζηηθψλ πλφισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ) 

ζηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ζηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο Υαλίσλ ή/θαη ζην 

πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο ηα νπνία απνζηέιινπλ ηελ έγθξηζή ηνπο ή ηελ κε έγθξηζή ηνπο ζην Σκήκα 

Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο.  

Με βάζε ηελ Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ., ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξνβαίλεη ζηε γλσζηνπνίεζε, ή ζηελ 

ηξνπνπνίεζε γλσζηνπνίεζεο, ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη ηνλ πξνο παξαρψξεζε ρψξν θαη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζ’ απηφλ, 

θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο φπνπ επίζεο ζα απνηππψλεηαη επαθξηβψο ν 

πξνο παξαρψξεζε απφ ην Γήκν ρψξνο, ηα νπνία ζα θαηαζέηεη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξφηαζε παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ 

θαζηζκάησλ-αηφκσλ ζηνλ εμσηεξηθφ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ αλαγξάθεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο επί ηνλ ζπληειεζηή 1,2 η.κ./θάζηζκα-άηνκν. Έηζη, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε πξφηαζε παξαρψξεζεο θ.ρ. ππεξβαίλεη ην εκβαδφλ απηφ, ηφηε απηή ζα πξνζαξκφδεηαη 

αλάινγα απφ ηελ Δ.Ο.Π.Κ.Υ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ θαη αληίζηνηρα ζα 

ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο θαη ην ζρεδηάγξακκα 

θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεχεη. 
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ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε (γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο, απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, ζρεδηάγξακκα κεραληθνχ, δεκνηηθή ελεκεξφηεηα, ππεχζπλε 

δήισζε, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο 

ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο φηαλ απηή απαηηείηαη) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 16.2 ηεο 

παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο, εθδίδεηαη απφ ην Γήκαξρν ε αληίζηνηρε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ 

ρψξνπ.  

Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε 

φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο 

Τγείαο, ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο, ηελ ΔΛΑ θιπ. 

8.3 Άδεηα Σνπνζέηεζεο ιεηηνπξγηθψλ, δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ 

έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ηελ αλάπηπμε  ηξαπεδνθαζηζκάησλ  

8.3.1 Γεληθά 

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε εληφο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, δηαθνζκεηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ 

ζπλαθψλ κε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο παξ. 7.2-7.6, πξναπαηηείηαη ε έθδνζε 

απφ ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ, άδεηαο ηνπνζέηεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, αηειψο, ε νπνία έπεηαη ηεο άδεηαο ρξήζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε  ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

Με ηελ Άδεηα ηνπνζέηεζεο πξνζδηνξίδεηαη ν αθξηβήο ρψξνο ηνπνζέηεζεο, ην είδνο, ην πιήζνο, 

νη δηαζηάζεηο θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ‚ πνπ επηηξέπνληαη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ζηνλ νπνίν επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαηαζηήκαηνο. 

Ο Υξφλνο ηζρχνο ηεο άδεηαο Σνπνζέηεζεο ιεηηνπξγηθψλ δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ  ηαπηίδεηαη κε ην 

ρξφλν ηζρχνο ηεο άδεηαο ηνπνζέηεζεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

Ζ άδεηα ηνπνζέηεζεο αλαλεψλεηαη ην επφκελν έηνο εθφζνλ: 

 α. δελ αιιάδεη ν επηρεηξεκαηίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

 β. δελ αιιάδνπλ ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ παξαρσξνπκέλνπ ρψξνπ, 

 γ. θαζψο θαη ηα ιεηηνπξγηθά - δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. 

Ζ άδεηα ηνπνζέηεζεο ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ  ζηνηρείσλ απνηειεί ην κνλαδηθφ  

ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ηεο λνκηκφηεηαο ηνπνζέηεζεο θαη ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε 

δηελέξγεηαο ειέγρνπ απφ ην Γήκν ή ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία.  

Δπεηδή ε άδεηα ηνπνζέηεζεο ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ άδεηα 

παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ είλαη αλαγθαίν ν 

ελδηαθεξφκελνο, πξηλ πξνκεζεπηεί ηπρφλ εμνπιηζκφ: 

 λα ελεκεξσζεί γηα ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

θνηλφρξεζην ρψξν, 

 λα ππνινγίζεη ηνλ ρξφλν πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηε ζπιινγή θαη ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ 

ζηνηρείσλ, 

 λα γλσξίδεη φηη ν ρξφλνο γηα ηελ έθδνζε ηεο αδείαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαιαβή φισλ 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

8.3.2 Τπνβαιιφκελα  Γηθαηνινγεηηθά  

Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηνπνζέηεζεο δηαθνζκεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ 

θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά: 

i. Αίηεζε, επί ηεο νπνίαο ζα αλαγξάθνληαη ην όλνκα ή ε επσλπκία ηνπ ηδηνθηήηε θαηαζηήκαηνο, 

ε δηεύζπλζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο‚ θαζώο θαη ην είδνο, νη δηαζηάζεηο θαη ην 

πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αηηείηαη λα ηνπνζεηεζνύλ. 
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ii. Αληίγξαθν ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα 

ηξαπεδνθαζίζκαηα ζην νπνίν ζα ζεκεηώλνληαη ππνρξεσηηθά: 

 νη πξνβνιέο ησλ θηλεηώλ ζηνηρείσλ ειηνπξνζηαζίαο (νκπξειώλ) θαη ησλ ινηπώλ 

ιεηηνπξγηθώλ/δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ, γηα ηα νπνία αηηείηαη άδεηα ηνπνζέηεζεο, 

 ηα πεξηγξάκκαηα ηνπιάρηζηνλ ησλ όκνξσλ παξαρσξεκέλσλ ρώξσλ ησλ άιισλ θαηαζηεκάησλ, 

 ηα ζεκεία ιήςεο ησλ θσηνγξαθηώλ ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρώξνπ. 

iii. Φσηνγξαθίεο από δηαθνξεηηθά ζεκεία (γσλίεο ιήςεο) ηνπ παξαρσξεκέλνπ γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα 

ρώξνπ. 

iv. Φσηνγξαθίεο ή/θαη ζρέδηα (θάηνςε, όςε, ηνκή), ζε θιίκαθα 1:20, ησλ θηλεηώλ ζηνηρείσλ 

ειηνπξνζηαζίαο (νκπξειώλ) θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ, ζηα νπνία ζα θαίλνληαη νη δηαζηάζεηο, ηα πιηθά, ε 

ρξσκαηηθή πξόηαζε θαη ν ηξόπνο ζηήξημεο. 

v. Όζνλ αθνξά ζηα ζεξκαληηθά ζώκαηα, πξνζθνκίδνληαη θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ιεηηνπξγίαο, 

πηζηνπνηεκέλα από ηνλ αξκόδην Φνξέα.  

Όλα ηα ζσέδια, θωηογπαθίερ κοκ., θα ππέπει να θέποςν ημεπομηνία, ζθπαγίδα και 

ςπογπαθή ηος μησανικού. 

vi. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ, 

δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ‚ πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ. 

vii. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ην εμήο πεξηερόκελν: «Παξέρσ ζην Γήκν 

Φαλίσλ αλέθθιεηε εληνιή θαη εμνπζηνδόηεζε, όπσο ν Γήκνο Φαλίσλ δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ 

ηνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηώλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 

είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα, λα ηα θαζαηξεί θαη λα ηα απνκαθξύλεη κε 

ζπλεξγεία επζύλεο ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ». Η πξνθύπηνπζα δαπάλε επηβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ 

ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. 

8.4 Αλαλέσζε άδεηαο ηνπνζέηεζεο δηαθνζκεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ 

8.4.1 Γηα ηελ εηήζηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο ηνπνζέηεζεο δηαθνζκεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ 

θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ηα 

αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

i. Αίηεζε, επί ηεο νπνίαο ζα αλαγξάθνληαη ην όλνκα ή ε επσλπκία ηνπ ηδηνθηήηε θαηαζηήκαηνο, 

ε δηεύζπλζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, θαζώο θαη ην είδνο, νη δηαζηάζεηο θαη ην 

πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αηηείηαη λα ηνπνζεηεζνύλ. 

ii. Αληίγξαθν ηεο Άδεηαο Φξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα. 

iii. Φσηνγξαθίεο ηνπ ρώξνπ αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ, κε εκεξνκελία ιήςεο, όπνπ ζα 

θαίλνληαη όια ηα ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηα νπνία εθδόζεθε ε αξρηθή άδεηα. 

8.4.2 Ζ άδεηα αλαλεψλεηαη κε ηε βαζηθή πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρεη θακία κεηαβνιή σο πξνο ηα 

ζηνηρεία, πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αξρηθή άδεηα (εγθεθξηκέλε επηθάλεηα γηα ρξήζε  

ηξαπεδνθαζηζκάησλ, αξηζκφο δηαθνζκεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ θιπ.) βάζεη ππεχζπλεο 

δήισζεο πνπ ζπκπιεξψλεη ν ελδηαθεξφκελνο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε 

θαηαγεγξακκέλε παξάβαζε (θηλεηέο ή ζηαζεξέο θαηαζθεπέο θιπ.). 

8.5 Τπνρξεψζεηο  

8.5.1 Οη πξναλαθεξφκελεο άδεηεο δεζκεχνπλ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ν νπνίνο επηπξνζζέησο 

είλαη απνιχησο ππεχζπλνο θαη νθείιεη:  

i. λα κελ επηβαξύλεη, βιάπηεη ή αιινηώλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηνλ θνηλόρξεζην ρώξν 

(θαζαξηόηεηα, θύηεπζε, θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ)‚ 

ii. λα δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηνλ επηηξεπόκελν εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνηεί‚ 
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iii. λα απνκαθξύλεη ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπνζέηεζε θαη λα απνθαζηζηά ηνλ θνηλόρξεζην 

ρώξν, κεηά ηε ιήμε ηεο Άδεηαο Φξήζεο θαη ηεο Άδεηαο Τνπνζέηεζεο. 
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9.1 Όξνη θαη δηαδηθαζία παξαρψξεζεο ρψξνπ 

Οη αηηήζεηο παξαρψξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζα θαηαηίζεληαη ζην 

Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ απφ ηελ 1
 
Ννεκβξίνπ κέρξη 

ηελ 31
 
Γεθεκβξίνπ γηα ην επφκελν έηνο. Ζ άδεηα ρξήζεο είλαη εηήζηα θαη ιήγεη ηελ 31

 
Γεθεκβξίνπ 

θάζε έηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν έθδνζήο ηεο. 

9.1.1 Γηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία έρεη δνζεί άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

εκπνξεπκάησλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή 

απφθαζε. 

Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά 

Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ηοποθέηηζη εμποπεςμάηων, ν 

ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη ζην Τκήκα Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα. 

ii. Γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ 

θαη πνηώλ (κόλν γηα νπσξνπσιεία θαη κηθηά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο) ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη ηνλ παξαρσξνύκελν από ην Γήκν θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξν θαη ηε δπλαηόηεηα 

αλάπηπμεο εκπνξεπκάησλ ζ’ απηόλ, θαζώο θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ 

ζπλνδεύεη ηε γλσζηνπνίεζε όπνπ επίζεο ζα απνηππώλεηαη επαθξηβώο ν παξαρσξνύκελνο από ην 

Γήκν θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξνο. 

iii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

iv. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία 

ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζέκα ζρεδίνπ, εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ 

κεραληθνύ), κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί θάπνην από ηα ζηνηρεία πνπ  πεξηιακβάλεη 

ην ζρεδηάγξακκα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη 

είζνδνη θαη ηα παξάζπξα ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε 

ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν ηνπνζέηεζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, 

δαξληηληέξεο ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε 

πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ 

αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

 Τνλ παξαρσξνύκελν από ην Γήκν θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο ρώξν κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ην 

εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ. 

v. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο 

εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο δηαβηβάδεη ζηελ 

Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) ηνλ ζρεηηθφ θάθειν. Ζ 

επηηξνπή εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία 

απνζηέιιεη εληφο 7 εκεξψλ ζην Σκήκα Δζφδσλ θαη θαηά πεξίπησζε (γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εληφο 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη επί ινηπψλ αμηφινγσλ Οηθηζηηθψλ πλφισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ) ζηελ 

Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ζηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ζην πκβνχιην 

Αξρηηεθηνληθήο ηα νπνία απνζηέιινπλ ηελ έγθξηζή ηνπο ή ηελ κε έγθξηζή ηνπο ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη δνζεί, θαη δελ έρεη αλαθιεζεί, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο 

Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηεο Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο γηα ην 

θαηάζηεκα ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, δειαδή απφ ηελ 3-5-2017 (εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο 

9 Άξζξν 9: Υνξήγεζε άδεηαο ηνπνζέηεζεο εκπνξεπκάησλ εκπνξηθψλ 
θαηαζηεκάησλ & Κ.Τ.Δ. 
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87/2017 απφθαζεο Γ.. απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο) θαη κεηά, ε επηηξνπή δελ απνζηέιιεη 

ζηηο ππεξεζίεο απηέο ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, εθφζνλ ν πξνο παξαρψξεζε ρψξνο παξακέλεη ν 

ίδηνο, θαζψο ηζρχεη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπο. 

Με βάζε ηελ πξφηαζε παξαρψξεζεο θ.ρ. ζα ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε γλσζηνπνίεζε 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (κφλν γηα 

νπσξνπσιεία θαη κηθηά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο) θαη ην ζρεδηάγξακκα θαηαζηήκαηνο πνπ 

ηε ζπλνδεχεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθφ εκβαδφλ παξαρσξνχκελνπ 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ απφ ην εκβαδφλ ηεο πξφηαζεο παξαρψξεζεο θ.ρ. 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε (γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο, απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, ζρεδηάγξακκα κεραληθνχ, δεκνηηθή ελεκεξφηεηα, ππεχζπλε 

δήισζε, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο 

ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο φηαλ απηή απαηηείηαη) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 16.2 ηεο 

παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο θαη αθνχ θαηαβιεζεί άπαμ ην ηέινο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 

παξαρσξνχκελν ρψξν, εθδίδεηαη απφ ην Γήκαξρν ε αληίζηνηρε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ.  

Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε 

φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο 

Τγείαο, ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο, ηελ ΔΛΑ θιπ.  

9.1.2 Γηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία δελ έρεη δνζεί άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα αλάπηπμε 

εκπνξεπκάησλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαλνληζηηθή 

απφθαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λεντδξπφκελσλ θαηαζηεκάησλ 

Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά 

Γηα ηελ σοπήγηζη άδειαρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος για ανάπηςξη εμποπεςμάηων, ν 

ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη ζην Τκήκα Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ: 

i. Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζην θαηάζηεκα. 

ii. Φσηναληίγξαθν άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο 

δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ζε ηζρύ (κόλν γηα νπσξνπσιεία θαη κηθηά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο) κε ην ζεσξεκέλν από ηε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Υγείαο αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο πνπ ηε ζπλνδεύεη ή γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ (κόλν γηα νπσξνπσιεία θαη κηθηά 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο) θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ηε 

ζπλνδεύεη. 

iii. Απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

iv. Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηώλ από ηε ΓΟΥ Φαλίσλ. 

v. Σρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζε έληππε ΚΑΙ ειεθηξνληθή κνξθή (.dwg) (κε πηλαθίδα κε πιήξε ζηνηρεία 

ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζέκα ζρεδίνπ, εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηόηππε ζθξαγίδα ηνπ 

κεραληθνύ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηύπσζε, όπνπ ζα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη 

είζνδνη θαη ηα παξάζπξα ησλ θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ. Δπίζεο, ζα εκθαίλεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα όδεπζε 

ηπθιώλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα θαη θύηεπζε ζηνλ πξνηεηλόκελν ρώξν ηνπνζέηεζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ινηπά ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηνλ ίδην ρώξν (ζηύινη ΓΔΗ, ΟΤΔ, 

δαξληηληέξεο ή παξηέξηα, παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθόζνλ βξίζθεηαη ζε 

πεξηνρή όπνπ έρεη πινπνηεζεί ην Δζληθό Κηεκαηνιόγην, κε αλαγξαθόκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ 

αηηνύκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ζην πξνβνιηθό ζύζηεκα ΔΓΣΑ’87. 

 Τνλ αηηνύκελν παξαρσξνύκελν θνηλόρξεζην ρώξν κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδόλ ηνπ ρώξνπ, 

ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλνο κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο 

θαλνληζηηθήο απόθαζεο θαη ηνλ ράξηε ησλ δπλεηηθά παξαρσξνύκελσλ ρώξσλ ηεο Παιηάο 

Πόιεο πνπ ηελ ζπλνδεύεη. 
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vi. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ Τακείνπ ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ πεξί κε ύπαξμεο εηο βάξνπο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ βεβαησκέλσλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο απηόλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο 

εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

vii. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο  κε ην εμήο πεξηερόκελν: «Παξέρσ ζην Γήκν 

Φαλίσλ αλέθθιεηε εληνιή θαη εμνπζηνδόηεζε, όπσο ν Γήκνο Φαλίσλ δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ 

ηνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηώλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 

είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα, λα ηα θαζαηξεί θαη λα ηα απνκαθξύλεη κε 

ζπλεξγεία επζύλεο ηνπ Γήκνπ Φαλίσλ». Η πξνθύπηνπζα δαπάλε επηβάιιεηαη εηο βάξνο ηνπ 

ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο δηαβηβάδεη ζηελ 

Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) ηνλ ζρεηηθφ θάθειν. Ζ 

επηηξνπή εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ.”, ηελ νπνία 

απνζηέιιεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ζην Σκήκα Δζφδσλ θαη θαηά πεξίπησζε (γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

εληφο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη επί ινηπψλ αμηφινγσλ Οηθηζηηθψλ πλφισλ θαη κεκνλσκέλσλ  Μλεκείσλ) 

ζηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ζηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο ή/θαη ζην πκβνχιην 

Αξρηηεθηνληθήο ηα νπνία απνζηέιινπλ ηελ έγθξηζή ηνπο ή ηελ κε έγθξηζή ηνπο ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο.  

Με βάζε ηελ Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ.Υ., ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξνβαίλεη ζηε γλσζηνπνίεζε, ή ζηελ 

ηξνπνπνίεζε γλσζηνπνίεζεο, ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ιηαληθήο δηάζεζεο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (κφλν γηα νπσξνπσιεία θαη κηθηά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο) ε νπνία 

ζα πεξηιακβάλεη ηνλ πξνο παξαρψξεζε θνηλφρξεζην ρψξν θαη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο εκπνξεπκάησλ 

ζ’ απηφλ, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο φπνπ επίζεο ζα απνηππψλεηαη 

επαθξηβψο ν πξνο παξαρψξεζε απφ ην Γήκν ρψξνο, ηα νπνία ζα θαηαζέηεη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηνπ 

Γήκνπ. 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε (γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο, απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο, ζρεδηάγξακκα κεραληθνχ, δεκνηηθή ελεκεξφηεηα, ππεχζπλε 

δήισζε, έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο 

ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο φηαλ απηή απαηηείηαη) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 16.2 ηεο 

παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο θαη αθνχ θαηαβιεζεί άπαμ ην ηέινο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 

παξαρσξνχκελν ρψξν, εθδίδεηαη απφ ην Γήκαξρν ε αληίζηνηρε άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ.  

Σν Σκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηέιιεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πξνο ελεκέξσζε ζε 

φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο, φπσο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο 

Τγείαο, ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή ηελ Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο, ηελ ΔΛΑ θιπ. 

9.1.3 Παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, 

κφλν ζηελ πξφζνςή ηνπο, ζε πιάηνο πελήληα εθαηνζηψλ (0,50κ.) θαη κφλν εθφζνλ ην πιάηνο 

ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη πάλσ απφ δχν κέηξα θαη είθνζη εθαηνζηά (2,20κ.). Ζ ηνπνζέηεζε 

εκπνξεπκάησλ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1,70 κ. ζε χςνο. 

Μφλν ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο φκνξνπ θελνχ θαηαζηήκαηνο, θαη κφλν γηα έλα φκνξν θελφ 

θαηάζηεκα, είλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε ζην εκπνξηθφ θαηάζηεκα ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ πξφζνςε ηνπ φκνξνπ θελνχ θαηαζηήκαηνο, κε ηελ πξνυπφζεζε χπαξμεο 

έγγξαθεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ. 

9.1.4 Ζ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα εκπνξεχκαηα δελ απνηειεί ιφγν 

γηα ηελ αιιαγή ηεο δηακφξθσζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

9.1.5 Ζ παξαρψξεζε θαη ρξήζε ηκήκαηνο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα εθζέκαηα- εκπνξεχκαηα, δελ πξέπεη 

λα δπζρεξαίλεη ηελ πξφζβαζε ζε Μλεκεία θαη Γεκφζηα Κηίξηα. ε θάζε πεξίπησζε ζε πεξηβάιινλ 

Μλεκείσλ απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 

9.1.6 Δηδηθά επί ηεο νδνχ θξχδισθ, φπνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα εζηκηθά λφκηκα λα ηνπνζεηνχληαη 

εκπνξεχκαηα ζε παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν πιένλ ησλ 0,50 κ. θαη κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη δηαηεξείηαη θαη εμαζθαιίδεηαη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 3,50 κ. γηα ηελ ειεχζεξε φδεπζε, επηηξέπεηαη 

ε παξαρψξεζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ ράξηε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ παξάιιειε νδφ Μπεηφιν φπνπ επηηξέπεηαη λα 
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ηνπνζεηνχληαη εκπνξεχκαηα ζε παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν πιένλ ησλ 0,50 κ. θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δηαηεξείηαη θαη εμαζθαιίδεηαη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 3,50 κ. γηα ηελ ειεχζεξε 

φδεπζε, ζχκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ράξηε. 

9.2 Με παξαρψξεζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα εκπνξεχκαηα 

Γελ παξαρσξείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο γηα εκπνξεχκαηα ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

9.2.1 ηα πεδνδξφκηα ηεο πφιεο θάησ ησλ δχν κέηξσλ θαη είθνζη εθαηνζηψλ (2,20κ.). 

9.2.2 ηηο λεζίδεο ησλ νδψλ. 

9.2.3 Δληφο ηεο Παιηάο Πφιεο ησλ Υαλίσλ δελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηκεκάησλ θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ ζε δξφκνπο, πεδνδξφκνπο θαη πιαηείεο πέξαλ απηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ ζπλεκκέλν ζην 

παξφληα θαλνληζκφ ράξηε. Σν απηφ ζα ηζρχεη θαη γηα άιιεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κεηά ηε 

ζχληαμε αληίζηνηρσλ ραξηψλ γηα απηέο. 

9.2.4 Γελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηκήκαηνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε φιν ην κήθνο θεληξηθψλ νδψλ 

θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπο ζηηο παξαθάησ Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο:  

 Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Υαλίσλ: ζηηο νδνχο Α. Παπαλδξένπ, Κπδσλίαο, Δι. Βεληδέινπ, Ζξψσλ 

Πνιπηερλείνπ, Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε, θαιίδε, ηξ. Σδαλαθάθε, Απνθνξψλνπ, Πεηξαηψο, Νεάξρνπ,  

ζηελ πιαηεία νθνθιή Βεληδέινπ, θαζψο θαη ζηνπο δξφκνπο ζηνπο νπνίνπο ζχκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο δελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ.  

 Γεκνηηθή Κνηλφηεηα νχδαο: Λεσθφξνο Πνζεηδψλνο. 

 Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Βακβαθφπνπινπ: Λεσθφξνο Καδαληδάθε. 

 Σνπηθή Κνηλφηεηα Θεξίζνπ: Οδφο Δι. Βεληδέινπ. 

 Καηά κήθνο ηεο Παιαηάο Δζληθήο Οδνχ Υαληά-Γαιαηάο-Κνιπκπάξη ζην ηκήκα πνπ δηέξρεηαη απφ ηηο 

Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο Γαξάηζνπ, Γαιαηά, ηαινχ θαη Αγ. Μαξίλαο. 

9.2.5 ε φιν ην κήθνο ηνπ πξσηεχνληνο, δεπηεξεχνληνο θαη ηξηηεχνληνο εζληθνχ δηθηχνπ θαη ζηηο 

ραξαθηεξηζκέλεο σο επαξρηαθέο νδνχο.  

9.2.6 Γηα ηνπνζέηεζε ςπγείσλ, αλζξσπνδπγψλ, ςπρψκελσλ πάγθσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ, 

θαζψο θαη γηα απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ. 

9.2.7 ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13.1 

ηεο απφθαζεο Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/2017 (ΦΔΚ 2161Β’/23-06-2017), πιελ νπσξνπσιείσλ. 

9.2.8 ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ εκπνδίδεη ηελ φδεπζε πεδψλ θαη  

δελ εμαζθαιίδεηαη  ειάρηζην ειεχζεξν πιάηνο ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ θαη πελήληα 

εθαηνζηψλ (1,50κ.), αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ 

ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

9.2.9 Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ θαη θάζε είδνπο άιιεο θαηαζθεπήο επί ησλ πξνζφςεσλ 

ησλ θηηξίσλ πιελ ηεο νδνχ θξχδισθ, φπνπ επηηξέπεηαη κφλν ε αλάξηεζε εκπνξεπκάησλ ιφγσ 

ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ελ ιφγσ νδνχ. 

Δπηηξέπεηαη επί ησλ πξνζφςεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο παιηάο πφιεο, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ 

ραξαθηήξα ηεο, θαη κφλν ζηνπο δξφκνπο ή πεδφδξνκνπο φπνπ κε βάζε ην ζπλεκκέλν ράξηε 

επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε εκπνξεπκάησλ, ε αλάξηεζε μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ πξνζεθψλ κε 

εκπνξεχκαηα. Οη πξνζήθεο ζα έρνπλ κέγηζηεο δηαζηάζεηο 1,20εθ. χςνο Υ 0,80εθ. πιάηνο Υ 0,20εθ. 

βάζνο, ελψ ην ζπλνιηθφ πιάηνο φισλ ησλ αλαξηεκέλσλ πξνζεθψλ ζα θαηαιακβάλεη κέρξη ην 25% 

ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάξηεζε ησλ πξνζεθψλ είλαη 

ε πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υαλίσλ.  

9.2.10 Απαγνξεχεηαη ε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηνπνζέηεζε απηφκαησλ πσιεηψλ 

ηξνθίκσλ, πνηψλ, ηζηγάξσλ θ.ι.π. 
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9.2.11 Απαγνξεχεηαη ε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ έκπξνζζελ 

εηζφδσλ θαηνηθηψλ θαη πνιπθαηνηθηψλ. 

9.2.12 Απαγνξεχεηαη ζηε παξαρσξνχκελε επηθάλεηα θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ε απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ 

θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ. 
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10.1 Γεληθά 

10.1.1 Απαγνξεχεηαη ε πξνζσξηλή ή δηαξθήο θαηάιεςε ηκήκαηνο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε 

εγθαηαζηάζεηο ή εκπφδηα, ηδηαίηεξα αλ κε απηά παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία‚ ε επηηξεπφκελε 

ζηάζε ή ζηάζκεπζε νρεκάησλ ή πεξηνξίδεηαη ε νξαηφηεηα απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νδνχο. 

10.1.2 Καη' εμαίξεζε, κπνξεί λα επηηξαπεί ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ή δψλεο κηθξήο θπθινθνξίαο εληφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, αλ ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γη' απηφ, ε θαηάιεςε ηκήκαηνο νδνχ κε 

πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ή εκπφδηα χζηεξα απφ άδεηα ησλ Γεκνηηθψλ ή Κνηλνηηθψλ Αξρψλ κεηά 

απφ γλψκε ησλ αξκνδίσλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ (άξζξν 48 παξ.1 & 2 ηνπ Ν.2696/99 ΚΟΚ). 

10.1.3 Σν ηκήκα ηεο παξαρψξεζεο ζα είλαη ζχκθσλν κε ηελ πξφζνςε ηεο νηθνδνκήο, θαη ην πιάηνο 

ηνπ δελ ζα μεπεξλά ην έλα κέηξν θαη πελήληα εθαηνζηά (1,50κ.), αλεμαξηήησο ησλ δηαζηάζεσλ 

ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Ζ δε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 

ηξεηο (3) κήλεο. 

10.1.4 Οη ρνξεγνχκελεο άδεηεο, ηφζν γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, φζν θαη γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ηζρχνπλ κέρξη ηε ξεηή εκεξνκελία γηα ηελ νπνία έρνπλ 

εθδνζεί. Με ηε ιήμε ηνπο, απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ηα νηθνδνκηθά πιηθά. 

10.1.5 Ο ηδηνθηήηεο ή ν εξγνιάβνο κεηά απφ αίηεζή ηνπο ζην Σκήκα Δζ φδσ λ  ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ιακβάλνπλ άδεηα θαηάιεςεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κεηά απφ 

έγθξηζε ηεο ΔΛ.Α. θαη έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ εάλ πξφθεηηαη γηα θαηάιεςε 

νδνζηξψκαηνο, πεδνδξνκίνπ, πεδφδξνκνπ ή πιαηείαο. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάιεςε ρψξνπ εληφο 

θπηεκέλσλ παξηεξηψλ. ηελ άδεηα ζα αλαγξάθνληαη κε αθξίβεηα ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ 

παξαρσξνχληαη, θαζψο θαη ην δηπιφηππν είζπξαμεο. Ζ εμφθιεζε ηεο αδείαο γίλεηαη ζην 

Γεκνηηθφ Σακείν, κε ηε θαηαβνιή εθάπαμ φινπ ηνπ πνζνχ . 

10.1.6 Οη ππεχζπλνη ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

πξφιεςε αηπρήκαηνο. 

10.1.7 Ο ρψξνο θαηάιεςεο ζα πξέπεη λα έρεη ζεκαλζεί θαηάιιεια, ψζηε λα είλαη νξαηφο θαη ηε λχρηα. 

10.1.8 ε πεξίπησζε θαηάιεςεο νιφθιεξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ ππνρξενχληαη λα θαηαζθεπάζνπλ 

πξφζζεην πεδνδξφκην ή λα πάξνπλ άιια θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ. 

10.1.9 ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε εθζθαθήο επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ή θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ 

ζχλδεζε ηεο νηθνδνκήο κε ηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο, ηνχην ζα γίλεηαη κφλν κεηά απφ άδεηα ηεο 

Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ε άκεζε απνθαηάζηαζε είλαη ππνρξεσηηθή κε 

δαπάλεο ηνπ εθηεινχληνο ηελ εθζθαθή. 

10.1.10 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζε παξαρσξνχκελνπο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο, εθφζνλ δελ εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο δηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ. 

10.1.11 Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην 

ρψξν, εθφζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα παξαζπξζνχλ απφ ηα φκβξηα χδαηα. Οηθνδνκηθά πιηθά 

ηνπνζεηνχληαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν κφλνλ ζε ζπζθεπαζίεο (παιέηεο, θάδνπο, θνληέηλεξ θιπ.). 

10.1.12 Οηθνλνκηθά ππφρξενη είλαη ηφζν ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ, φζν θαη ν θάηνρνο ηεο άδεηαο ρξήζεο. 

10.1.13 Οπνηαδήπνηε θαηαζηξνθή θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απνθαζίζηαηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ εξγνιάβν 

ησλ εξγαζηψλ. 

10.2 Σχπνη Αδεηψλ 

Οη άδεηεο πνπ εθδίδνληαη δηαθξίλνληαη ζε : 

10.2.1 Άδεηα Υξήζεο Κάδνπ Αδξαλψλ Τιηθψλ. Δθδίδεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θάδνο ηνπνζεηείηαη 

ζε μχιηλε βάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη κε κεληαίν ηέινο ρξήζεο. 

10 Άξζξν 10: Υνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ κε νηθνδνκηθά 
πιηθά 
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10.2.2 Άδεηα ρξήζεο πξνζηαηεπηηθήο πεξίθξαμεο, κε παλί, ιακαξίλα ή πιέγκα θαη κεληαίν ηέινο 

ρξήζεο. 

10.2.3 Άδεηα ηνπνζέηεζεο ηθξηψκαηνο, κε κεληαίν ηέινο ρξήζεο. 

Ο ελδηαθεξφκελνο (ηδηνθηήηεο αθηλήηνπ ή εξγνιάβνο) θαηαζέηεη ηελ ελ ηζρχ άδεηα νηθνδνκήο ή άδεηα 

κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ έγθξηζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ (ΤΓΟΜ) θαη 

ππνρξεψλεηαη : 

 Να θαηαζθεπάζεη πξνζηαηεπηηθφ πξνζηέγαζκα ή ζηνά κε ζθάθε (φηαλ γίλεηαη ρξήζε νιφθιεξνπ 

πεδνδξνκίνπ) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρφκελσλ πεδψλ απφ πηζαλή πηψζε αληηθεηκέλσλ. 

 Να ηνπνζεηήζεη ην ηθξίσκα (ζθαισζηά) κε αζθαιή έδξαζε θαη ζηήξημε ζηελ νηθνδνκή. 

 Να θαηαζθεπάζεη ην ηθξίσκα (ζθαισζηά) κε πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε (παλί, δίρηπ θιπ.) γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηεξρφκελσλ πεδψλ απφ πηψζε πιηθψλ. 

 Να ηνπνζεηήζεη ζήκαλζε πνπ λα πξνεηδνπνηεί έγθαηξα ηνπο πεδνχο γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ 

πεδνδξνκίνπ. 

 Να ηνπνζεηήζεη ηαηλία ζήκαλζεο κε εξπζξφ θαη ιεπθφ ρξψκα. 

 Να ηνπνζεηήζεη εκπφδηα κε θψηα θαη αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία πνπ λα ιεηηνπξγνχλ ζε φιν ην 

24σξν θαη ηδίσο ππφ ζπλζήθεο λχρηαο. 

 Να θξνληίδεη θαζεκεξηλά γηα ηελ εππξέπεηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, κε θαζαξηζκφ, πιχζηκν θαη 

απνκάθξπλζε ηπρφλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ. 

10.2.4 Άδεηα ινηπψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ αθνξά ζε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ εθηέιεζε 

δηαθφξσλ ηερληθψλ εξγαζηψλ, κε κεληαίν ηέινο θαηά δψλεο θαη θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν. 

10.3 Γηαδηθαζία 

Γηα ηελ θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε νηθνδνκηθά πιηθά o ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη κε αίηεζή 

ηνπ ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, πξνζθνκίδνληαο ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: 

i. Αίηεζε, ζηελ νπνία ζεκεηώλεηαη: 

 ν ππνινγηζκφο ηεο επηθάλεηαο θαηάιεςεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα 

(κήθνο Υ πιάηνο), 

 ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ, 

 ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνιάβνπ, 

 ε ηνπνζεζία θαη νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ, θαζψο θαη 

 θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα απαξαίηεηε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. 

ii. Άδεηα δφκεζεο ή άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο φπνπ απαηηείηαη, κε ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή 

ηζρχεη ή ηερληθή έθζεζε κεραληθνχ γηα εξγαζίεο πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 30 ηνπ Ν.4495/2017. 

iii. Φσηνηππία ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, πνπ ηπρόλ έρεη ρνξεγεζεί. 

iv. Δλεκέξσζε από ην Τακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιώλ ζην Γήκν γηα ηέιε, θόξνπο, πξόζηηκα ή 

εηζθνξέο πξνο ην Γήκν ή λνκίκνπ ξπζκίζεώο ηνπο. 

v. Τνπνγξαθηθή απνηύπσζε, όπνπ λα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ νηθνπέδνπ ή ηεο νηθνδνκήο, ηα 

παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα θαηνηθηώλ, ην πιάηνο ηεο πξόζνςεο ηνπ 

αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ην πιάηνο ηεο νδνύ, θαζώο θαη ε ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ 

αηηνύκελνπ ρώξνπ θαηάιεςεο. 
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11.1 Γεληθά 

11.1.1 ηελ αίηεζε, πνπ ζα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο λσξίηεξα πξνο ην Σκήκα 

Δζφδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά: 

i. ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξέα, πνπ ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηα είδε πνπ ζα δηαθηλεζνύλ, 

ii. ν ρξόλνο, ν ρώξνο θαη ν ζθνπόο ηεο δηαθνπήο θπθινθνξίαο, θαζώο θαη 

iii. θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα απαξαίηεηε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο αδείαο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο δελ ζα ππεξβαίλεη ην πεληάσξν κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, κεηά απφ 

αηηηνινγεκέλε αίηεζε θαη ηελ θαηαβνιή αληίζηνηρνπ ηέινπο. 

11.1.2 Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζα παξαρσξνχληαη, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, 

κε ηελ πξνυπφζεζε: 

 λα κε δεκηνπξγείηαη όριεζε ζηα θαηαζηήκαηα, 

 λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θπθινθνξία πεδώλ θαη νρεκάησλ από παξάπιεπξεο νδνύο θαη 

 λα ηεξνύληαη νη ώξεο θνηλήο εζπρίαο. 

11.1.3 Οη πξνζσξηλέο άδεηεο γηα ηελ παξεκπφδηζε ή δηαθνπή θπθινθνξίαο ρνξεγνχληαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΟΚ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ρξήζε 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο ην νπνίν ππνρξεσηηθά 

αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο είζπξαμήο ηνπ ζην έληππν αδείαο. 

11.1.4 Οη ηδηνθηήηεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ είλαη ζπλππεχζπλνη εμνινθιήξνπ ζε πεξίπησζε δηάζεζεο 

ησλ νρεκάησλ ηνπο (γεξαλνί, πξέζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, θνξηεγά κεηαθνξάο, κεραλήκαηα 

έξγσλ θιπ.) γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ρσξίο άδεηα δηαθνπήο θπθινθνξίαο. 

11.1.5 Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο 

ησλ παξαπάλσ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ή ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο. 

11.1.6 ε πεξίπησζε θζνξάο ή βιάβεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ηελ επζχλε απνθαηάζηαζεο θέξεη 

εμνινθιήξνπ εθείλνο πνπ έρεη αηηεζεί ηελ άδεηα. 

 

11 Άξζξν 11: Υνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ γηα 
θνξηνεθθφξησζε βαξέσλ αληηθεηκέλσλ 
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12.1 Γεληθά 

12.1.1 ηελ αίηεζε ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά: 

i. ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξέα, πνπ ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ, 

ii. ηνπ επηβιέπνληνο Μεραληθνύ θαη ηνπ Τερληθνύ Αζθαιείαο, 

iii. ν ρξόλνο, ν ρώξνο θαη ν ζθνπόο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ, θαζώο θαη 

iv. θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα απαξαίηεηε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο αδείαο. 

12.1.2 Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δχν (2) κήλεο, ελψ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 

αίηεζε θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο ζα είλαη δπλαηή ε παξάηαζε. 

12.1.3 Οη πξνζσξηλέο άδεηεο θαηάιεςεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ 

ρνξεγνχληαη κεηά απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΟΚ, ησλ θαλνληζκψλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ ζ’ απηά, 

θαζψο θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε 

θαηάιεςε ρψξνπ εληφο θπηεκέλσλ παξηεξηψλ. 

12.1.4 Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην ηζρχνλ θάζε έηνπο Σέινπο Γηαθνπήο ή 

Παξεκπφδηζεο Κπθινθνξίαο. 

12.1.5 ηελ αίηεζε ηελ νπνία ζα ππνβάιιεη ζ η ν  Σ κ ή κ α  Δ ζ φ δ σ λ  η ε ο  Γ/λζεο 

Ο η θ ν λ ν κ η θ ψ λ  Τ π ε ξ ε ζ η ψ λ  η ν π  Γ ή κ ν π  Υ α λ ί σ λ  ηνπιάρηζηνλ επηά  (07) εκέξεο 

λσξίηεξα, ν ελδηαθεξφκελνο ζα  αλαθέξεη ηα κέηξα ζεκαηνδφηεζεο, πνπ ζα ιάβεη γηα ηελ 

πξνζηαζία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ απνηξνπή αηπρεκάησλ. 

12.1.6 Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζα παξαρσξνχληαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε: 

i. λα κε δεκηνπξγείηαη όριεζε ζηα θαηαζηήκαηα, 

ii. λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θπθινθνξία πεδώλ θαη νρεκάησλ από παξάπιεπξεο νδνύο θαη 

iii. λα ηεξνύληαη νη ώξεο θνηλήο εζπρίαο. 

12.1.7 Οη ηδηνθηήηεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ είλαη ζπλππεχζπλνη εμ’ νινθιήξνπ ζε πεξίπησζε δηάζεζεο 

ησλ νρεκάησλ ηνπο (γεξαλνί, πξέζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, θνξηεγά κεηαθνξάο, κεραλήκαηα 

έξγσλ, θιπ.) γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ρσξίο άδεηα δηαθνπήο θπθινθνξίαο θαη άδεηα 

θαηάιεςεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηε ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ. 

12.1.8 Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο 

ησλ παξαπάλσ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ή ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ. ζενκελίαο). 

12.1.9 ε πεξίπησζε θζνξάο ή βιάβεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ ηηο εξγαζίεο, ηελ επζχλε 

απνθαηάζηαζήο ηνπ θέξεη ν ππεχζπλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ν επηβιέπσλ Μεραληθφο. 

12  Άξζξν 12: Υνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ γηα ηελ 
πξνζσξηλή ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ 
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13.1 Γεληθά 

13.1.1 Οη πεδφδξνκνη θαη νη πιαηείεο ή ηκήκαηα απηψλ, κεηά απφ Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ή ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο (αλ έρεη εθρσξεζεί ε αξκνδηφηεηα ζε απηήλ), παξαρσξνχληαη 

αηειψο ζε ζπιιφγνπο, ζσκαηεία θαη λνκηθά πξφζσπα γηα ηε δηελέξγεηα πνιηηηζηηθψλ, 

θνηλσληθψλ, ελεκεξσηηθψλ, ςπραγσγηθψλ, θηιαλζξσπηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εθδειψζεσλ. 

13.1.2 Οη εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη απφ Γεκφζηνπο Φνξείο ή πνιηηηθά Κφκκαηα κε εθπαηδεπηηθφ, 

πνιηηηζηηθφ ή ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα εμεηάδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο 

Εσήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1491/1984. 

13.1.3 Ζ παξαρψξεζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηε δηνξγάλσζε 

εθδειψζεσλ πξνσζεηηθνχ ραξαθηήξα επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ή ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο (αλ έρεη εθρσξεζεί ε αξκνδηφηεηα ζε απηήλ) θαη 

ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηέινπο, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ζρεηηθή πεξί ηειψλ 

γηα ηε ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Απαξαίηεηε είλαη ε 

πξνζθφκηζε ηεο έγθξηζεο δηαθνπήο ή παξεκπφδηζεο θπθινθνξίαο πνπ εθδίδεηαη θαηά ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

13.2 Γηαδηθαζία 

Ζ άδεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ εθδειψζεσλ ρνξεγείηαη ππφ ηηο θάησζη 

πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο: 

13.2.1 Ζ αίηεζε γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ ζα ππνβάιιεηαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γ/λζεο 

Ο ηθ νλνκ η θ ψ λ  Τπεξε ζ ηψ λ  ηνπ  Γήκ νπ  Υαλ ίσ λ  ηνπιάρηζηνλ έλα (01) κήλα λσξίηεξα. 

13.2.2 ηελ αίηεζε ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά: 

 ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ δηνξγαλσηώλ ηεο εθδήισζεο, 

 ν ρξόλνο, ν ρώξνο θαη ν ζθνπόο ηεο εθδήισζεο, θαζώο θαη 

 θάζε απαξαίηεηε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. 

 Έγθξηζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Φαλίσλ εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ηε Παιηά Πόιε Φαλίσλ. 

Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαηφπηλ ζρεηηθήο 

εηζήγεζεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

13.2.3 Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ρνξεγνχκελεο αδείαο δελ ζα ππεξβαίλεη ην πελζήκεξν θαη έσο δχν 

θνξέο εηεζίσο. 

13.2.4 ηηο εθδειψζεηο γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ηελ πξνβνιή εκπνξηθψλ κελπκάησλ, ην ηέινο 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε ρξφλν απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα ηέιε 

δηαθήκηζεο. 

13.2.5 Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην ηζρχνλ θαη’ έηνο ηέινο 

παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ δηαθήκηζε. 

13.2.6 Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θνηλφρξεζην ρψξν πνπ έρεη 

παξαρσξεζεί, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξνχληαη απαξέγθιηηα νη ψξεο θνηλήο εζπρίαο θαη ζα 

έρνπλ ιεθζεί νη απαηηνχκελεο εγθξίζεηο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

13.2.7 Σα πεξίπηεξα θαη θάζε είδνπο θηλεηέο θαηαζθεπέο, πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη απφ ηνπο δηνξγαλσηέο 

πξέπεη λα είλαη θαιαίζζεηα θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα ηξία (3) ηεηξαγσληθά 

κέηξα. 

13.2.8 Απαγνξεχεηαη ξεηά ε πψιεζε θάζε είδνπο πξντφλησλ, θαζψο νη άδεηεο ρνξεγνχληαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ηελ πξνβνιή κελπκάησλ. 

13 Άξζξν 13: Υνξήγεζε άδεηαο πξνζσξηλήο θαηάιεςεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ γηα 
ηε δηελέξγεηα εθδειψζεσλ 
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13.2.9 ε νξηζκέλεο απφ ηηο άδεηεο γηα θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ζθνπφ επηηξέπεηαη ε εκπνξηθή 

δηαθήκηζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθδήισζε δελ ζα έρεη εκπνξηθφ θέξδνο. 

13.2.10 Ο Γήκνο δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ απξφζθνπηε θπθινθνξία πεδψλ, ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο θαη ησλ νρεκάησλ‚ θαζψο θαη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ. 

13.2.11 Οη άδεηεο ρνξεγνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ζε θακία πεξίπησζε γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ 

νδνζηξψκαηνο. Απφ ηελ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ δελ πξέπεη κε θαλέλα ηξφπν λα αλαηξείηαη ε 

θνηλή ρξήζε απηνχ. 

13.2.12 Οη θνξείο–δηνξγαλσηέο ησλ εθδειψζεσλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε ηεο εμαζθάιηζεο ηεο 

θαζαξηφηεηαο, ηεο πξνζηαζίαο απφ θάζε κνξθήο ξχπαλζε, ηεο πξνζηαζία ηνπ πξαζίλνπ 

θαζψο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηπρφλ δεκηψλ. 

13.2.13 Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο, αλ δελ ηεξεζνχλ νη αλσηέξσ 

πξνυπνζέζεηο. Δπίζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ ηήξεζε ηα 

πξναπαηηνχκελα θαη ζπκθσλεζέληα λα κε ηνπ επαλαρνξεγεί άδεηα ζε επφκελε αίηεζή ηνπ γηα 

κειινληηθή εθδήισζε. 
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14.1 Γεληθά 

14.1.1 Παξαρσξείηαη ηκήκα θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ εθαπηφκελνπ κε ην πεξίπηεξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο 

κφλν απινχ ή δηπινχ (01) ςπγείνπ γηα αλαςπθηηθά, λεξά θιπ., ελφο κφλν (01) ςπγείνπ παγσηψλ 

θαη δχν (02) ζηαλη γηα ηνπνζέηεζε  εκπνξεπκάησλ, εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. 

14.1.2 Σα ςπγεία πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε κηα πιεπξά ηνπο λα εθάπηεηαη κε ην 

ζψκα ηνπ πεξηπηέξνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θαηά ηέηνην ηξφπν ηνπνζέηεζε ησλ ςπγείσλ 

δελ εκπνδίδεη ηε θπθινθνξία πεδψλ θαη δελ απαγνξεχεηαη απφ ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία άιιεο 

Κξαηηθήο Αξρήο (Αζηπλνκηθή, Σνπξηζηηθή, θ.ι.π.). Δπίζεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δχν (2) ζηαλη 

(εκπνξεπκάησλ, πεξηνδηθψλ θαη ηχπνπ) δηαζηάζεσλ 0,50κ. έθαζην θαη κέγηζηνπ χςνπο 1,70κ. 

14.1.3 Ο παξαρσξνχκελνο ρψξνο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 3,00η.κ. φηαλ ηα πεξίπηεξα βξίζθνληαη  ζε 

πιαηείεο ή πεδνδξφκηα πιάηνπο πάλσ απφ 4,00κ. θαη ηα 2,00η.κ. ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο. ε 

πεξίπηεξα πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά απφ πξνζήθεο θαηαζηεκάησλ ή Τπεξεζηψλ αλεμαξηήησο αλ ην 

πιάηνο πεδνδξνκίνπ είλαη κεγαιχηεξν ησλ 4,00κ. ζα ηνπο δηαηίζεηαη ρψξνο 2,00η.κ. 

14.1.4 Σν Σκήκα Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο & Διέγρνπ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ εθκίζζσζεο 

ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, πνπ θαηαιακβάλεη θάζε πεξίπηεξν, σο θαη ηελ επηβνιή ησλ ηειψλ 

ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ή θαη πξνζηίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Δπίζεο ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θνπβνπθιίνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηέο δελ 

είλαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηπηέξνπ απνζηέιιεη ζρεηηθφ έγγξαθν 

ζηελ Τπεξεζία Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ γηα λα θηλεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, ζην Σκήκα 

Αδεηνδνηήζεσλ θαη ξχζκηζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

14.1.5 Γελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε πεξίπηεξα ζε πεδνδξφκηα πιάηνπο 

κηθξφηεξνπ ησλ ηξηψλ κέηξσλ (3,00κ) θαη εθφζνλ δελ εμαζθαιίδεηαη ειάρηζην ειεχζεξν πιάηνο 

πεδνδξνκίνπ, ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ θαη πελήληα εθαηνζηψλ (1,50κ.) γηα φδεπζε 

ησλ πεδψλ, αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ 

ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ. Ζ παξαρψξεζε ζα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ ζα πξνζηαηεχεηαη ην 

πθηζηάκελν πξάζηλν. 

14.1.6 Γελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε πεξίπηεξα πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα 

έκπξνζζελ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ, ηζηνξηθψλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαζψο θαη ζε κνπζεία, 

κλεκεία, αγάικαηα. 

14.1.7 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε ιεηηνπξγία ηειενξάζεσλ θαη 

ινηπψλ ζπζθεπψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ παξαρσξνχληαη πεξηκεηξηθά ησλ πεξηπηέξσλ. 

14.1.8 Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ, δηαθεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ 

εμνπιηζκνχ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν. 

14.1.9 Γελ επηηξέπεηαη ζε παξαθείκελνπο ρψξνπο ησλ πεξηπηέξσλ ε ηνπνζέηεζε παηρληδηψλ 

νπνηνπδήπνηε είδνπο (ειεθηξνληθά, θηλνχκελα, κπαζθέηεο θιπ.). 

14.1.10 Γελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε πεξίπηεξα πνπ βξίζθνληαη ζε λεζίδεο 

νδψλ θαη πεδφδξνκνπο εθφζνλ δελ πιεξνχληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ειεχζεξνπ ρψξνπ πνπ 

πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. 

14.2 Γηαδηθαζία 

Οη αηηήζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αλσηέξσ εηδψλ ζα 

ππνβάιινληαη ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ζπλνδεπφκελεο 

απφ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

14.2.1 Απφθαζε εθκίζζσζεο δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ απφ ην Γήκν. 

14 Άξζξν 14: Υνξήγεζε άδεηαο παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε 
Πεξηπηεξηνχρνπο 
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14.2.2 Άδεηα ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξνπ ζε ηζρχ θαη άδεηα πψιεζεο ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

(απφθαζε Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/2017 (ΦΔΚ 2161Β’/23-06-2017), 

14.2.3 Φσηναληίγξαθν ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, πνπ έρεη ηπρφλ 

ρνξεγεζεί, 

14.2.4 Φσηναληίγξαθν εγγξάθνπ θνξνινγηθήο αξρήο, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ ηεο επηρείξεζεο 

θαη 

14.2.5 ρεδηάγξακκα κεραληθνχ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ( .dwg) (κε πηλαθίδα  κε πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ πεξηπηέξνπ, ζέκα ζρεδίνπ, εκεξνκελία, δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία, θαη πξσηφηππε 

ζθξαγίδα ηνπ κεραληθνχ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 

 Απνηχπσζε, φπνπ ζα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ πεξηπηέξνπ, νη δηαζηάζεηο ηνπ θνπβνπθιίνπ 

(έσο θαη ηα ξνιά), ηα πξνζηεγάζκαηα ηνπ πεξηπηέξνπ, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη 

είζνδνη θαη ηα παξάζπξα ησλ θαηνηθηψλ, ην πιάηνο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ην πιάηνο ηεο 

νδνχ. Δπίζεο, ζα εκθαίλεηαη ε ηπρφλ ππάξρνπζα φδεπζε ηπθιψλ, ξάκπεο, ππάξρνληα δέληξα 

θαη θχηεπζε ζηνλ πξνηεηλφκελν ρψξν ηνπνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ θαη ινηπά 

ζηνηρεία αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνλ ίδην ρψξν (ζηχινη ΓΔΖ, ΟΣΔ, δαξληηληέξεο ή παξηέξηα, 

παγθάθηα ηνπ Γήκνπ θιπ.), ην ΚΑΔΚ αθηλήηνπ, εθφζνλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή φπνπ έρεη 

πινπνηεζεί ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην κε αλαγξαθφκελεο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δεηνχκελνπ 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ’87. 

 Πξφηαζε ρσξνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ ηνπ πεξηπηέξνπ ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν. 

 Αλαιπηηθφ ππνινγηζκφ επηθάλεηαο θαηάιεςεο ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (νιηθφ εκβαδφλ = κήθνο 

Υ πιάηνο) ηνπ αλσηέξσ ρψξνπ. 

Αθνχ θαηαηεζεί ε αλσηέξσ αίηεζε, ε Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ 

Υψξσλ (Δ.Ο.Π.Κ.Υ.) εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη ηελ “Πξφηαζε Παξαρψξεζεο Κ. Υ.”, 

ηελ νπνία απνζηέιιεη ζην Γήκαξρν Υαλίσλ γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

14.3 Κνπβνχθιηα λέσλ πεξηπηέξσλ (άξζξν 76 ηνπ Ν.4257/14) θαη αληηθαηάζηαζε παιαηψλ 

θνπβνπθιίσλ κε λέα 

Ζ παξνχζα παξάγξαθνο αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ θνπβνπθιίσλ πεξηπηέξσλ ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.4257/2014, θαζψο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θνπβνπθιίσλ 

πεξηπηέξσλ κε λέα. 

14.3.1 Ζ ηνπνζέηεζε θνπβνπθιίνπ πεξηπηέξνπ δελ ζα εκπνδίδεη κε θαλέλα ηξφπν ηελ αλάδεημε θαη 

πξνβνιή κλεκείσλ ή ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ ηεο πφιεο. Γηα ηελ ρνξήγεζε  ηεο  άδεηαο 

εθκεηάιιεπζεο λένπ πεξηπηέξνπ, εθφζνλ απαηηείηαη, είλαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε ηεο Δθνξείαο 

Αξραηνηήησλ Υαλίσλ ή/θαη ηεο Τπεξεζίαο Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο Υαλίσλ ή/θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο. 

14.3.2 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θνπβνπθιίνπ πεξηπηέξνπ ζε πεδνδξφκηα πιάηνπο κηθξφηεξνπ ησλ 

ηξηψλ κέηξσλ (3,00 κ.) θαη εθφζνλ δελ εμαζθαιίδεηαη  ειάρηζην ειεχζεξν πιάηνο πεδνδξνκίνπ, ίζν 

ή κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ θαη πελήληα εθαηνζηψλ (1,50 κ.) γηα φδεπζε ησλ πεδψλ, 

αθαηξνχκελεο ηεο θχηεπζεο (δελδξνζηνηρία, παξηέξη θιπ.) θαη ηπρφλ άιισλ ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ 

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ.  

14.3.3 Σα θνπβνχθιηα ησλ πεξηπηέξσλ ζα έρνπλ εκβαδφλ κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 5 η.κ. φηαλ απηά βξίζθνληαη 

ζε πιαηείεο ή πεδνδξφκηα πιάηνπο άλσ ησλ 4κ., θαη 4 η.κ. ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο. ε θάζε 

πεξίπησζε ε αλαινγία πιεπξψλ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1,5:1. Οη δηαζηάζεηο ηνπ πεξηπηέξνπ ζα 

ζπλερίδνληαη απφ ηε βάζε ηνπ κέρξη ηε βάζε ηεο ζηέγεο θαη γηα θάζε νξηδφληηα ηνκή ηνπ 

πεξηπηέξνπ. 

14.3.4 Σν κέγηζην χςνο ηνπ πεξηπηέξνπ δχλαηαη λα θζάζεη ην 2,85 κ., σο εμήο: Ύςνο βάζεσο πεξηπηέξνπ 

(απφ νπιηζκέλνπ ζθπξφδεκα κε ζηδεξνχλ πιέγκα) έσο 0,15 κ.. Ύςνο απφ ηελ βάζε κέρξη ηηο 

ζπξίδεο 0,90 κ. Ύςνο απφ ηελ βάζε ησλ ζπξίδσλ κέρξη ηελ ζηέγε 1,40 κ. Μέγηζην χςνο ζηέγεο 

0,40 κ. Οπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε δηάζηαζεο ηνπ ζψκαηνο ηνπ πεξηπηέξνπ ζα ινγίδεηαη σο 

απζαίξεηε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη σο απζαίξεηε θαηαζθεπή. 
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14.3.5 Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θηλεηνχ πξνζηεγάζκαηνο (ηέληαο) κε ζηήξημε κφλν επάλσ ζην 

πεξίπηεξν, ρσξίο θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα ε νπνία λα πξνεμέρεη ην κέγηζην θαηά 1,50 κέηξα ζε 

νξηδφληηα πξνβνιή απφ απηφ θαη 0,50 κέηξα εζσηεξηθά ηνπ άθξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη κε ειεχζεξν 

χςνο απαιιαγκέλν απφ θάζε εκπφδην ίζν κε 2,20 κ. 

14.3.6 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ, θσηεηλψλ ή κε, επί ησλ πεξηπηέξσλ. 

14.3.7 Σν πεξίπηεξν κπνξεί λα πξνζηαηεχεηαη απφ ξνιά πνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη εληφο ησλ 

επηηξεπφκελσλ δηαζηάζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη παξαπάλσ. 

14.3.8 Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε αλεκνθξαθηψλ ή θαηαθφξπθσλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο πέξημ ηνπ 

πεξηπηέξνπ. 

ΑΔΑ: Ψ9Λ5ΩΗ5-8ΒΠ



 

          Αξ. Απφθαζεο: 155 
 

109 
 

χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ν ΟΣΔ, ε ΓΔΖ, ηα ΔΛΣΑ θαη νη ινηπνί πάξνρνη ελέξγεηαο, ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, ηειεπηθνηλσληψλ θιπ. απαιιάζζνληαη απφ ηελ επηβνιή ηειψλ ρξήζεο θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ, απαηηείηαη φκσο θαηαβνιή ηειψλ δηέιεπζεο θαη ρνξήγεζε άδεηαο εθηέιεζεο έξγνπ απφ ηε 

Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη εηήζηα θαηαβνιή ηειψλ ρξήζεο δηθαησκάησλ 

δηέιεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν.4070/2012 (ΦΔΚ 82Α’/10-4-2012) θαη ηελ ππ’ αξηζ. 874/2/3-12-

2018 απφθαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΦΔΚ 6168Β’/31-12-2018). 

15 Άξζξν 15: Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε 
Οξγαληζκνχο, Φνξείο, Δηαηξείεο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΑΣΜ Σξαπεδψλ, ΔΛΣΑ, Οπηηθέο 
ίλεο θιπ.) 
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16.1 Γεληθά 

16.1.1 Απζαίξεηε ζεσξείηαη ε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Γήκνπ, 

θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο 

είηε απηνί αθνξνχλ ην είδνο ηεο ρξήζεο, ηε ζέζε ή ηελ έθηαζε ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, είηε ηε 

δηάξθεηα ηεο άδεηαο. 

16.1.2 ηνηρεία ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά θαη ζθηάδηα, πνπ ηνπνζεηνχληαη ρσξίο άδεηα ζε ρψξνπο 

παξαρσξεκέλνπο γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή εκπνξεπκάησλ ζεσξνχληαη απζαίξεηε 

θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 

16.1.3 Ζ έγθαηξε αίηεζε έθδνζεο θαη αλαλέσζεο ησλ αλαγθαίσλ αδεηψλ αλά έηνο, απνηεινχλ επζχλε ηνπ 

ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

16.1.4 Οη άδεηεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηνλ Γήκν Υαλίσλ, ηεξνχληαη ζην θαηάζηεκα θαη επηδεηθλχνληαη 

θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ απφ αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ  ή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

16.2 Κπξψζεηο 

16.2.1 ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ έρεη επηηξαπεί ε 

παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε, κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, ην 

αλαινγνχλ ηέινο θαη ηζφπνζν πξφζηηκν, αλεμάξηεηα απφ ην δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. 

16.2.2 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 

πκβνπιίνπ γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε γηα φκνηα ρξήζε. 

16.2.3 Ζ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ην Γήκν ή ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο 

κεηά απφ δηελέξγεηα απηνςίαο. ηελ νηθεία έθζεζε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ε θαηάζηαζε ηνπ 

ρψξνπ, νη επεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε απηφλ, ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί, επηζπλάπηεηαη δε ζρεηηθφ ζρεδηάγξακκα θαη, αλ απαηηείηαη, θσηνγξαθίεο, ή 

ειεθηξνληθφ αξρείν ηνπο. 

16.2.4 Αληίγξαθν ηεο εθζέζεσο παξαδίδεηαη ζηνλ ελεξγνχληα ηελ απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απηνχ ή 

ζπξνθνιιείηαη ζην θαηάζηεκα ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. Παξαιιήισο, επηδίδεηαη ζηνλ παξαβάηε 

εληνιή λα άξεη ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, αθαηξψληαο ηα θάζε είδνπο 

αληηθείκελα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε απηφλ κέζα ζε επηά (7) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 

επηδφζεσο. 

16.2.5 Παξάιιεια, ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ελεκεξψλεη εγγξάθσο φιεο ηηο εκπιεθφκελεο 

ππεξεζίεο (Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ, Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, Δθνξεία Αξραηνηήησλ 

Υαλίσλ ή Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Κξήηεο θαη ΔΛΑ) γηα ηελ επηβνιή ησλ αληίζηνηρσλ 

θπξψζεσλ. Ζ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ δελ απνθιείεη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ή ηε ιήςε 

κέηξσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο κε απνθιεηνκέλεο ηεο πνηληθήο 

επζχλεο. 

16.2.6 Δπηπξνζζέησο, φηαλ δηαπηζηψλεηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη κεηά ηελ 

επηβνιή ησλ σο άλσ λνκίκσλ θπξψζεσλ, δελ λνκηκνπνηείηαη ν απζαίξεηνο ρξήζηεο ζηε 

ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο ηνπ ηδίνπ ρψξνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. 

Γειαδή, δελ είλαη πνηέ δπλαηφλ λα λνκηκνπνηεζεί εθ ησλ πζηέξσλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

απζαίξεηεο ρξήζεο. Μπνξεί φκσο ν απζαίξεηνο ρξήζηεο αθνχ θαηαβάιεη ηα παξαπάλσ πξφζηηκα 

πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί, λα αηηεζεί ζην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ηελ 

παξαρψξεζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ν νπνίνο δχλαηαη λα ηνπ παξαρσξεζεί ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα θαλνληζηηθή απφθαζε θαη ην ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο πνπ ηε ζπλνδεχεη. 

16.2.7 Αλ ν παξαβάηεο δελ ζπκκνξθσζεί θαη δελ άξεη ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε, ηα ελ ιφγσ αληηθείκελα 

απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα δεηήζεη, πξνο ην ζθνπφ 

16 Άξζξν 16: Απζαίξεηε ρξήζε – Κπξψζεηο – Πξφζηηκα 
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απηφ, ηελ άκεζε ζπλδξνκή ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε ηδηνθηήηεο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο κε ηελ ππνβνιή ηεο 

ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ γηα παξαρψξεζε ρψξνπ, ρνξεγεί αλέθθιεηε εληνιή θαη εμνπζηνδφηεζε 

πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη 

απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ είηε κε ζηαζεξέο θαηαζθεπέο είηε κε θηλεηά αληηθείκελα, 

λα ηα θαζαηξεί θαη λα ηα απνκαθξχλεη απφ ηνλ απζαίξεηα θαηαιακβαλφκελν ρψξν . 

16.2.8 Σα αληηθείκελα πνπ αθαηξνχληαη θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή έθζεζε, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

επηθεθαιή ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ Γήκνπ πνπ ηα απνκαθξχλεη θαη δελ επηζηξέθνληαη αλ πξνεγνπκέλσο 

δελ θαηαβιεζεί εηδηθφ πξφζηηκν γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζεθεχζεσο απηψλ, ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

16.2.9 Αλ ην αλσηέξσ εηδηθφ πξφζηηκν δελ εμνθιεζεί εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ 

απφ ηελ εκέξα ηεο αθαίξεζεο, ηα αθαηξεζέληα αληηθείκελα θαηάζρνληαη άκεζα θαη κπνξεί λα 

δηαηίζεληαη, λα εθπνηνχληαη ή λα θαηαζηξέθνληαη απφ ην Γήκν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 199 

ηνπ Ν. 3463/06.  

16.2.10 Αλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ δηαπηζησζεί δεχηεξε παξάβαζε, αθαηξείηαη ε 

άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. Αλ ην αλσηέξσ ρξνληθφ 

δηάζηεκα δελ ζπκπιεξψλεηαη εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο πνπ αθνξά ε άδεηα ρξήζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, δελ ρνξεγείηαη ζηνλ παξαβάηε λέα αληίζηνηρε άδεηα ζην επφκελν 

εκεξνινγηαθφ έηνο κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απηνχ. 

16.2.11 ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο Παξαρσξνχκελσλ Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ 

θαηά ηελ εμέηαζε αίηεζεο ελδηαθεξνκέλνπ γηα παξαρψξεζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, δηαπηζηψζεη, κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηελ χπαξμε απζαίξεησλ ζηαζεξψλ θαηαζθεπψλ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, 

παξαρσξνχκελν ή κε, δελ ζα εθδίδεη πξφηαζε παξαρψξεζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη 

παξάιιεια ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, 

ηελ Γηεχζπλζε Τπεξεζίαο Γφκεζεο θαη ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο. 

16.2.12 Δπίζεο αλ ην Σκήκα Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο & Διέγρνπ Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ θαηά 

ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ, δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε απζαίξεησλ ζηαζεξψλ θαηαζθεπψλ ζηνλ 

θνηλφρξεζην ρψξν, παξαρσξνχκελν ή κε, ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηελ Γηεχζπλζε Τπεξεζίαο Γφκεζεο θαη ηε Γηεχζπλζε 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο. 
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Δηδηθά γηα ηελ Παιηά Πφιε ησλ Υαλίσλ, ηα ηκήκαηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ 

επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε απεηθνλίδνληαη ζην ζπλεκκέλν ζην παξφληα θαλνληζκφ ράξηε, ν νπνίνο 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο θαη θαηηζρχεη απηήο. 

Σν απηφ ζα ηζρχεη θαη γηα άιιεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κεηά ηε ζχληαμε αληίζηνηρσλ ραξηψλ γηα 

απηέο. 

17 Άξζξν 17: Υάξηεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξνο παξαρψξεζε 
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Ζ παξνχζα η ξ ν π ν π ν ί ε ζ ε  η ν π  Κ α λ ν λ η ζ κ ν χ  Π α ξ α ρ ψ ξ ε ζ ε ο  Κ ν η λ ν ρ ξ ή ζ η σ λ  

Υ ψ ξ σ λ  θαζψο θαη ν ηξνπνπνηεκέλνο ζπλεκκέλνο ράξηεο ηεο Παιηάο Πφιεο, ηξνπνπνηνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνλ θαλνληζκφ παξαρψξεζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ηνλ 

ράξηε ηεο Παιηάο Πφιεο πνπ ηνλ ζπλνδεχεη (απφθαζε 87/2017 Γ..) θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα 

κε ηα εθάζηνηε εθδηδφκελα δηαηάγκαηα ρξήζεσλ γεο. 

Ζ αλσηέξσ Καλνληζηηθή Πξάμε λα δεκνζηεπζεί κία (01) θνξά ζε ηνπηθή εθεκεξίδα. 

Ζ ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο. 

Οπνηαδήπνηε επφκελε εηδηθή θαλνληζηηθή πξάμε πνπ αθνξά ζηε ξχζκηζε θαλφλσλ ζε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή δελ επεξεάδεη ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο, σο πξνο ηηο γεληθέο ηεο δηαηάμεηο. 

 

18 Άξζξν 18: Έλαξμε Ηζρχνο 
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Αλαζέηεη ζηνλ θ. Γήκαξρν ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο ζχκθσλα κε ην λφκν. 
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13. ΚΔΜΔΗΓΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 29.  ΠΑΠΑΓΟΓΗΑΝΝΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 45. ΦΡΑΓΓΔΓΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
14. ΚΟΚΚΗΝΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 30. ΠΑΠΑΝΣΧΝΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 46. ΦΡΑΓΚΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 
15. ΚΟΚΟΣΑΚΖ ΠΔΣΡΟ 31. ΠΑΠΗΓΑΚΖ ΓΔΠΟΗΝΑ 47. ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ-ΜΗΥΑΖΛΑΚΖ ΥΡΤΖ 
16. ΚΟΝΣΑΞΑΚΖ ΔΤΣΤΥΗΟ 32. ΠΔΡΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ  
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