
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 
Έδπα: Δλεούζα 
Απ. Αποθ.: 66/2021 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ηο Ππακηικό Απ. 7/02-06-2021 

ζςνεδπίαζηρ (με ηηλεδιάζκετη) ηος 
Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Είηζαρ. 

ΠΔΡΗΛΖΨΖ 
Κανονιζηική απόθαζη πεπί πποδιαγπαθών 

και κανόνυν για ηη σπήζη ηυν κοινοσπήζηυν 
σώπυν πος έσοςν παπασυπηθεί ή 
παπασυπούνηαι για εγκαηάζηαζη και 
εκμεηάλλεςζη ηηρ λειηοςπγίαρ πεπιπηέπυν. 

 

ηελ Κνηλόηεηα Διενύζαο, έδξα ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζήκεξα ζηηο 2 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ  ηνπ 
έηνπο 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 15.00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή   ζπλεδξίαζε, 
ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο “e:Presence.gov.gr”, ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ύζηεξα από ηελ αξηζ. 7561/28-05-2021 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ 
ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη έρεη απνζηαιεί ειεθηξνληθά ή έρεη 
γλσζηνπνηεζεί ζηνλ θ. Γήκαξρν, ζηνπο θ. θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνπο Πξνέδξνπο 
ησλ Κνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο 
απηά ηξνπνπνηήζεθαλ ή ζπκπιεξώζεθαλ κεηαγελέζηεξα, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11 Μαξηίνπ 2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 
(Π.Ν.Π.) (Α’ 55), ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020 (Α’ 76) θαη 

ηελ  ΚΤΑ Γ1α/Γ.Π.νηθ. 31950/21.05.2021 (ΦΔΚ 2141/22.05.2021 ηεύρνο Β'), γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθώλ απνθάζεσλ.     
  Ζ πξόζθιεζε επίζεο θνηλνπνηήζεθε ή γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ 

πκβνπιίσλ Νέσλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Παζζαξώλνο, Δθάιεο θαη Μνινζζώλ.  
  ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθώλ 

πκβνύισλ ζπκκεηείραλ θαη βξέζεθαλ παξόληεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, νη είθνζη 

δύν (22), δειαδή:  

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1. Ιηάθνο Παλαγηώηεο 
2. Γξίβαο Πεξηθιήο 
3. θήθαο Ληθόιανο 
4. Γεσξγνύιε Γηαλλνύια 
5. Βόηζηθαο Αιθηβηάδεο 
6. ηαιίθαο Γεώξγηνο 
7. Κπαιάθα Αηθαηεξίλε 
8. Ράξξαο Φώηηνο 
9. Ιαδάο Γεώξγηνο 

10. Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο 
11. Παπαδεκεηξίνπ - Θεκειή Χξηζηίλα 

12. Ράδνο Γεώξγηνο 
13. Γαξδίθνο Βαζίιεηνο 
14. Λάζηνο Οδπζζέαο 
15. Πάηθαο ππξίδσλ 
16. ηέθνο Θεόδσξνο 
17. Ιενληίνπ Θσλ/λνο 
18. Σδηάιιαο Αζαλάζηνο 
19. Θαηζνπιίδεο Παλαγηώηεο 
20. Κπαιηνύκαο Γεώξγηνο 
21. Εηάθθαο Γεώξγηνο 
22. Καιηζζόβαο Παλαγηώηεο 

 

ΑΠΟΝΣΔ 
1. Κπαιαληάλεο Ζξαθιήο 
2..Γεκεηξηάδεο Γεώξγηνο 
3.Κπαιαηζόο Βαζίιεηνο 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-11-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/454690/
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4.Θαινγήξνπ Ησάλλα 
5.Ισξίδαο Γεώξγηνο 

νη νπνίνη δελ είραλ πξνζέιζεη αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 
Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Θαινγήξνπ Ησάλλα πξνζήιζε ζηελ 

ζπλεδξίαζε θαηά ηα ζηάδην ηεο ελεκέξσζεο θαη πξηλ από ηελ ζπδήηεζε ησλ 
ζεκάησλ. 

ηη ζςνεδπίαζη παπέζηηζαν: 

 Ο Γήκαξρνο θ. Πιηάθνο Κηραήι 

 Ο ππεξεζηαθόο Γξακκαηέαο θ. Γξόζνο Ησάλλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
πξαθηηθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο 
πξόηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην νκόθσλα απνθάζηζε ηελ 
ζπδήηεζε εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 
θαηεπείγνληνο ησλ παξαθάησ ζεκάησλ: 

1.-Κίζζσζε ηδησηηθνύ αθηλήηνπ από ην Γήκν Είηζαο, κε δεκνπξαζία, γηα 
λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνζάιακνο ηνπ Πεξηθ/θνύ Αγξνηηθνύ Ηαηξείνπ 
Διενύζαο - Οξηζκόο επηηξνπήο εθηίκεζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ. 

2.-πγθξόηεζε ηξηκεινύο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο 
θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. Είηζαο. 

Δπί ηος 12ος θέμαηορ ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ: 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, αλαθεξόκελνο ζην παξαπάλσ 

ζέκα, έδσζε ην ιόγν ζηελ Αληηδήκαξρν θα. Κπαιάθα Αηθαηεξίλε, ε νπνία 
έζεζε ππόςε ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ηελ ππ’ αξηζ. 25/2021 ζρεηηθή 
Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ, πνπ ηνπο είρε δνζεί 
έγθαηξα πξνο ελεκέξσζε, ηελ θαηέζεζε πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί ζηα 
πξαθηηθά, πξόηεηλε λα γίλεη δεθηή θαη έρεη σο εμήο: 
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΝΟΜΟ ΘΩΑΝΝΘΝΩΝ 

ΔΗΜΟ ΖΘΣΑ 
 

ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ 

 
 

Απιθμ. Απόθ. 25/2021 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Ππακηικό Απιθμ. 7/31-05-2021 

ζςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζωήρ 

Δήμος Ζίηζαρ. 

ΠΕΡΘΛΗΨΗ 

ΘΕΜΑ: Καλνληζηηθή απόθαζε πεξί πξνδηαγξαθώλ 

θαη θαλόλσλ γηα ηε ρξήζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ 

πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ή παξαρσξνύληαη γηα 

εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

πεξηπηέξσλ. 
 

ηελ Διενύζα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ζηηο 31 ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 

2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 14.00 κ.κ, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε, ε «Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

Είηζαο», ύζηεξα από ηελ αξηζκ. πξση. 7485/27-05-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ 

ηεο, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

θαη επηδόζεθε ή γλσζηνπνηήζεθε ζε θαζέλαλ από ηνπο ζπκβνύινπο – κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο, κε email ζηνλ πξνζσπηθό ηνπο ινγαξηαζκό θαη sms ζην πξνζσπηθό ηνπο 

θηλεηό, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 77 Ν. 

4555/2018 θαη ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

10 ηεο από 11 Μαξηίνπ 2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), ε νπνία 

θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020 (Α’ 76) θαη ηελ ΚΤΑ Γ1α/Γ.Π.νηθ. 

31950/21.05.2021 (ΦΔΚ 2141/22.05.2021 ηεύρνο Β'), γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ, 

επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα πέληε (5) κέιε θαη απόληα ηα δύν (2), 

δειαδή: 

 
ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΩΝ 

1. Μπαλάθα Αικαηεπίνη-Ππόεδπορ 

2. Μαλιζζόβαρ Παναγιώηηρ 

3. ηαλίκαρ Γεώπγιορ 

4. Λαδάρ Γεώπγιορ 
5. Καηζοςλίδηρ Παναγιώηηρ 

1. θήκαρ Νικόλαορ 

2. ηέθορ Θεόδωπορ 

νη νπνίνη αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα δελ 
πξνζήιζαλ. 

 

Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξήζεθαλ από ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Γξόζν Ησάλλε. 

Επί ηος 3
ος

 θέμαηορ ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ : 

Ζ Πξόεδξνο ηεο «Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Είηζαο» θα Μπαιάθα Αηθαηεξίλε, 

Αληηδήκαξρνο Πεξηβάιινληνο, Αεηθνξίαο θαη Αγξνηηθήο θαη Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελε ην αλσηέξσ ζέκα έζεζε 

ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε πνπ ηνπο είρε απνζηαιεί έγθαηξα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 

γλώζε, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ν πξνηεηλόκελνο θαλνληζκόο κε ηνλ νπνίν 

θαζνξίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη νη θαλόλεο γηα ηε ρξήζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ πνπ 

έρνπλ παξαρσξεζεί ή παξαρσξνύληαη γηα εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

πεξηπηέξσλ, πξνηείλνληαο ηελ έγθξηζή ηνπ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-11-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
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Αθνινύζεζε ηνπνζέηεζε ηνπ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θ. Λαδά Γεσξγίνπ ν νπνίνο 

πξόηεηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 11, ώζηε ε κέγηζηε δηάζηαζε ηνπ παξαρσξνύκελνπ 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα έλα (1) ή   ελαιιαθηηθά γηα δύν (2) ςπγεία αλαςπθηηθώλ λα αλέιζεη 

έσο 1,00 η.κ.. (από 0,81) θαη ε κέγηζηε δηάζηαζε γηα έλα (1) ςπγείν παγσηώλ έσο 0,70η.κ. (από 

0,66) θάηη ην νπνίν έθαλε δεθηό ε Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ε νπνία ηξνπνπνίεζε θαη πξνζάξκνζε 

ζρεηηθά ηελ εηζήγεζή ηεο, πξνηείλνληαο ηελ ιήςε ηεο παξαθάησ θαλνληζηηθήο Απόθαζεο: 

 

«ΘΑΛΟΛΗΣΗΘΖ ΑΠΟΦΑΖ ΠΔΡΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΘΑΗ ΘΑΛΟΛΩΛ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΩΛ 

ΘΟΗΛΟΥΡΖΣΩΛ ΥΩΡΩΛ ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΠΑΡΑΥΩΡΖΘΔΗ Ή ΠΑΡΑΥΩΡΟΤΛΣΑΗ ΓΗΑ ΔΓΘΑΣΑΣΑΖ 

ΘΑΗ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΖ ΣΖ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΔΡΗΠΣΔΡΩΛ 

 
Δηζαγσγή 

Κε ηνλ Λ.4093/2012, (Φ.Δ.Θ.222 ηεπρ. Β') θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 1, ππνπαξάγξαθν Σ.2, πεξίπη. 3, 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 76, ηνπ Λ. 4257/2014 (Φ.Δ.Θ. 93 Α') : 

Α) Θαηαξγήζεθε ε αξηζκ. Φ.443.531/24/300030/1969 (Φ.Δ.Θ. 588 Β') απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο 

Ακχλεο, πληνληζκνχ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ «Πεξί ηνπ ηχπνπ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ησλ αλαπεξηθψλ 

πεξηπηέξσλ» θαη 

Β) εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3, ηνπ Λ.3919/2011 (ΦΔΘ.32 Α’/2011) θαη γηα ηελ 

παξαρψξεζε, έλαληη αληαιιάγκαηνο, ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ πεξηπηέξσλ ηνπ Λ.1044/1971 θαζψο θαη 

ησλ θπιηθείσλ, θαθελείσλ θαη θνπξείσλ εληφο θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

θαη ησλ Λ.Π.Γ.Γ. 

Γ) Θαζνξίδνληαη από ηνπο Γήκνπο, κε ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, νη πξνδηαγξαθέο 

θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ θνπβνπθιίσλ ησλ πεξηπηέξσλ, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο 

ηδηαηηεξόηεηεο (άξζξν 76 λ.4257/2014). 

Γ) Κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο ησλ πεξηπηέξσλ, απνηππψλνληαη ηα 

θνπβνχθιηα, ν πεξηβάιινλ ρψξνο ηνπο θαη ν επξχηεξνο θνηλφρξεζηνο πεξηβάιισλ ρψξνο, κεηά απφ γλψκε 

ηεο νηθείαο Θνηλφηεηαο, ηε γλψκε ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο θαη ηε εηζήγεζε ηεο Δ.Π.Ε. πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 

Δπίζεο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ ζέζεσλ ησλ πεξηπηέξσλ. Ζ δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ 

(ρσξνζέηεζε) ησλ ζέζεσλ θαη ε αλαινγία παξαρψξεζεο, αθνξνχλ ηφζν ηηο λέεο ζέζεηο, φζν θαη απηέο πνπ 

έρνπλ «θελσζεί», ελψ ν αξηζκφο ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζέζεσλ αιιά θαη ν ρξφλνο θαηαλνκήο ηνπο 

ελαπφθεηληαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ θάζε δήκνπ. 

Σν 30% ησλ ζέζεσλ πνπ ζα απνθαζίζεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, (λέσλ θαη «θελσζέλησλ»), αθνχ 

δηελεξγεζεί δεκφζηα θιήξσζε γηα ηελ επηινγή απηψλ, παξαρσξείηαη κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο, πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, βάζεη ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

θαη εθφζνλ πιεξνχηαη ε πξνυπφζεζε ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ λ.3463/2006 (δεκνηηθή ελεκεξφηεηα) : ζε α) 

άηνκα κε αλαπεξία (Α.κε.Α.) θαη β) πνιχηεθλνπο, ελψ ε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ ινηπψλ 

ζέζεσλ (ήηνη ηνπ 70% ηνπ ζπλφινπ: λέσλ & «θελσζέλησλ» ζέζεσλ) γίλεηαη κε δεκνπξαζία, ζχκθσλα κε 

ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί δεκνπξαζηψλ δεκνηηθψλ αθηλήησλ, απνθιεηζκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο 

απεπζείαο παξαρψξεζεο απηψλ. 

Δπεηδή: 

Σα πεξίπηεξα είλαη ιεηηνπξγηθά θαη εμππεξεηηθά ζηνηρεία ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη απνηεινχλ κηα καθξφρξνλε 

ειιεληθή ηδηαηηεξφηεηα, ζα πξέπεη ινηπφλ λα θξαηνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ρσξίο λα 

αιινηψλεηαη ν ραξαθηήξαο ηνπο θη απηφ γηαηί πνιχ ζπρλά κεηαηξέπνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο ζε 

«πνιπθαηαζηήκαηα», θαζψο απηνί δηαζθνξπίδνπλ πεξηκεηξηθά εκπνξεχκαηα, έληππα, ςπγεία θαη θαηαζθεπέο 

θ.ι.π., κε ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ δελ ζπλάδεη ζην ξφιν ηνπο, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε εθαξκνγήο 

«Θαλνληζκνχ πεξηπηέξσλ θαη παξαρψξεζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» ζην Γήκν Είηζαο, κε ηνλ νπνίν απφ ηελ 

δεκνζίεπζή ηνπ θαη εθεμήο, ζα ηζρχνπλ ζπγθεθξηκέλνη φξνη, θαλφλεο θαη πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

πεξηπηέξσλ. 

 

Άξζξν 1: Αληηθείκελν & ζθνπόο ηνπ Θαλνληζκνύ 
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Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη: 

Α) Ζ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ, γηα ηε ρξήζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πνπ δχλαληαη λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηα πεξίπηεξα, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ν νπνίνο ζα δεζκεχεη ηηο 

δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη ηνπο ρξήζηεο θαη εθκεηαιιεπηέο απηνχ. 

Β) Ζ ζέζπηζε πξνυπνζέζεσλ, πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πεξηπηέξσλ θαη ηε ρξήζε 

ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ή παξαρσξνχληαη γηα εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξσλ,εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ν νπνίνο ζα δεζκεχεη ηηο δεκνηηθέο 

ππεξεζίεο θαη ηα πξφζσπα ζηνπο νπνίνπο παξαρσξήζεθε ζέζε πεξηπηέξνπ. 

 
θνπόο ηνπ Θαλνληζκνύ απηνύ είλαη: 

. Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηφζν ησλ θαηνίθσλ φζν θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 

 Ζ βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο εηθφλαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ δήκνπ καο. 

 Ζ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο θίλεζεο ησλ πεδψλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ησλ αηφκσλ κε 

εηδηθέο Αλάγθεο (Α.Κ.Δ.Α.) αιιά θαη ησλ νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη πιεζίνλ απηψλ. 

• Ο πξνζδηνξηζκφο κε ζαθήλεηα ησλ επηηξεπφκελσλ δηαζηάζεσλ ησλ πεξηπηέξσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπο. 

• Ο νξηζκφο ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ησλ πεξηπηέξσλ. 

• Ζ ζέζπηζε απζηεξψλ θαλφλσλ ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο 

• Ο θαζνξηζκφο ησλ επηβαιιφκελσλ θπξψζεσλ ησλ παξαβαηψλ . 

• Ο θαζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο ησλ πεξηπηέξσλ ζηνπο 

δηθαηνχρνπο. 

• Ζ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί πεξηπηέξσλ. 

 
Άξζξν 2 : Λνκηθό Πιαίζην 

 

Ο παξψλ θαλνληζκφο ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο δηαηάμεηο: 

1. Σνλ Λ. 3463/2006, άξζξν 79: «Θαλνληζηηθέο απνθάζεηο». 

2. Σνλ Λ. 3852/2010, άξζξν 73: «Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο». 

3. Σνλ Λ. 2831/2000 «Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 1577/85 «Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Θαλνληζκφο θαη 

άιιεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Λέν Οηθνδνκηθφ Θψδηθα Λ.4067/12.», Β.Γ. 24- 

9/20-10-1958 «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίσλ θείκελσλ λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ 

πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ», φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3, ηνπ Λ. 1080/80 θαη 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54, ηνπ Λ. 1416/84, ηνπ άξζξνπ 26, ηνπ Λ. 1828/89 θαη 

ηνπ άξζξνπ 16, ηνπ Λ. 3254/04. 

4. Σνλ Λ. 1900/1990 (ΦΔΘ 125/1990 ηεχρνο Α') «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ 

δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα (Π.Γ. 323/1989), δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Λ. 

1622/1986), εζφδσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σνλ Λ. 2696/99 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Οδηθήο Θπθινθνξίαο» άξζξα 34, 47 & 48. 

6. Σνλ Λ. 3734/09, αξζ. 34, παξ. 2 «Πξνψζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρξήζηκσλ 

κνξθψλ ελέξγεηαο ...θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Σελ παξ. Σ ππνπαξ. Σ2 ηνπ Λ. 4093/2012 , φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 76 ηνπ Λ. 4257/2014 

(ΦΔΘ 93 η. Α'/14-4-2014) . 

8. Σα άξζξα 966-971 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα πεξί θνηλνρξήζησλ πξαγκάησλ. 

9. Σνλ Λ.3919/11 «Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε αδηθαηνιφγεησλ πεξηνξηζκψλ ζηε 

πξφζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικάησλ». 

10. Σελ Απφθαζε Τ1γ/ΓΠ/νηθ.96967/12 (ΦΔΘ 2718/Β/8-10-2012), Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΘ 3007 η. Β ’/13- 

11-12) : «Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

11. Σνλ Λ. 4325/2015, παξ. 2Α , ηνπ άξζξνπ 27. 

12. Σελ ππνπξγηθή απφθαζε ππ' αξηζκ. 45256/ΔΓΘ.50/30-11-12 (ΑΓΑ: Β45ΑΛ-Ε1Λ) : Δθαξκνγή 

δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Σ.2 ηεο παξ. Σ ηνπ λ.4093/2012. 
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13. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Σ3 άξζξν 1 Λ.4257/14 (ΦΔΘ 93, η. Α'/14-4-2014). 

14. Σνλ Λ. 2946/8-10-01 (ΦΔΘ Α 224) «Τπαίζξηα Γηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

15. Σελ Απφθαζε κε αξηζκ. 52138/03 (ΦΔΘ 1788 Β'/2-12-03):Θαζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, 

πξνδηαγξαθψλ θαη δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο εηδηθά δηακνξθσκέλσλ πιαηζίσλ, γηα ηελ πξνβνιή 

ππαίζξηαο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2946/2001. 

16. Σελ κε αξ.52907/2009 (ΦΔΘ2621/Β’/2009) Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Θιηκαηηθήο Αιιαγήο «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ». 

17. Σελ εγθχθιην ΤΠ.ΤΓ. Τ1γ/ΓΠ/νηθ.45936/ΔΓΘ.5/21-5-13 (ΑΓΑ: ΒΔΛΚΘ-ΡΟΤ) : Παξέρνληαη νδεγίεο γηα 

ηηο Δπηρεηξήζεηο Ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ (Πεξίπηεξα-Φηιηθά) ηεο ΤΓ. Κε αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π /νηθ 96967 

(ΦΔΘ 2718/η.Β/δ-10-2012) «Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο. 

18. Σνπ Π.Γ. 270/1981 «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ δηελέξγεηαο 

δεκνπξαζηψλ δη' εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ». 

19. Σν άξζξν 55 ηνπ λ.4483/2017 ( ΦΔΘ Α΄107/31.07.2017)-Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. 

20. Ζ ππ’ αξ. 273/2013 Α.Γ.. Γήκνπ Είηζαο «Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ δήκνπ. 

21. Θάζε άιιε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν δηάηαμε, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 
Άξζξν 3 : Υξήζηκνη νξηζκνί 

 

• Θνηλφρξεζηα, 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 Είηζαο. 

• Θνηλφρξεζηνη ρψξνη είλαη νη θάζε είδνπο δξφκνη, πιαηείεο, άιζε θαη γεληθά νη πξννξηζκέλνη γηα θνηλή 

ρξήζε ειεχζεξνη ρψξνη, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν Ρ.. ηνπ θάζε νηθηζκνχ ή έρνπλ ηεζεί ζε 

θνηλή ρξήζε κε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν. 

Σα θνηλφρξεζηα απνηεινχλ πξάγκαηα εθηφο ζπλαιιαγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 970 ηνπ Αζηηθνχ 

Θψδηθα, ελψ «ζε θνηλφρξεζηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κε παξαρψξεζε ηεο αξρήο, θαηά 

ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ, ηδηαίηεξα ηδησηηθά δηθαηψκαηα, εθ' φζνλ κε ηα δηθαηψκαηα απηά εμππεξεηείηαη ή 

δελ αλαηξείηαη ε θνηλή ρξήζε». 

• «Σέινο» είλαη ε ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο έλαληη εηδηθνχ 

αληαιιάγκαηνο (αληηπαξνρήο), ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλνπ δεκνηηθνχ 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. 

• Άδεηεο Υξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ: είλαη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε 

αλάθιεζε θαηά ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 

θαηά ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3,ηνπ Λ. 1080/80, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε 

κεηαγελέζηεξα. 

• Αλάθιεζε άδεηαο είλαη δηνηθεηηθή πξάμε θχξσζεο κε ηελ νπνία αίξεηαη ε ηζρχο κηαο άιιεο δηνηθεηηθήο 

πξάμεο, είηε αλαδξνκηθά, είηε γηα ην κέιινλ. Απνζθνπεί φρη ζηελ πνηληθή ηηκσξία αδηθήκαηνο αιιά 

ζηελ ζπκκφξθσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ. 

• Απζαίξεηε ρξήζε, ζεσξείηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ. 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. 

 

Άξζξν 4 : Αξκνδηόηεηεο 
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1. Δθηφο ηνπ Γήκνπ Είηζαο, θακία άιιε αξρή δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα εθδίδεη άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξε- 

ζησλ ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν Είηζαο ή έρνπλ παξαρσξεζεί ζ' απηφλ γηα εθκεηάιιεπζε. 

2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, ππεχζπλεο είλαη νη παξαθάησ ππεξεζίεο κε ηηο αθφινπζεο 

αξκνδηφηεηεο: 

α) Σν απηνηειέο Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ & Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, κε αξκνδηφηεηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ, 

β) Σν Σκήκα Δζφδσλ, ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ, κε αξκνδηφηεηα ηε ρνξήγεζε ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ 

ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, εθφζνλ θαηαβιεζνχλ ηα αλαινγνχληα ηέιε, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ είζπξαμε ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ θαη πξνζηίκσλ 

-εθφζνλ επηβάιινληαη- πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

εθαξκφδνληαο ηνλ Θψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

εθκίζζσζεο ηνπ ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλεη θάζε πεξίπηεξν, σο θαη ηεο επηβνιήο πξνζηίκσλ, ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

γ) Ζ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, κε αξκνδηφηεηα ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ψζηε λα 

δηαπηζηψλεηαη ε εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ θαη ησλ παξαβάζεσλ, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο ζέζεο ησλ πεξηπηέξσλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

3. Οη ππεξεζίεο απηέο επηιχνπλ θάζε θνξνινγηθή ή άιιε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή 

απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ, ελψ ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ & Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηηο ππφινηπεο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο, παξαπέκπεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαδηαηχπσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 

Άξζξν 5: Γεληθέο αξρέο ηνπνζέηεζεο πεξηπηέξσλ 
 

1. Γηα ηα λέα πεξίπηεξα πνπ ηνπνζεηνχληαη ή ηα ππάξρνληα ηα νπνία κεηαθηλνχληαη απφ ην Γήκν καο, 

απαηηείηαη ειεύζεξε δώλε όδεπζεο πεδώλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλερή αζθαιή θαη 

αλεκπφδηζηε θπθινθνξία θάζε θαηεγνξίαο ρξεζηψλ, κε απαξαίηεην πιάηνο 1,50κ. θαη χςνο 

φδεπζεο 2,20κ. απνιχησο ειεχζεξν απφ νπνηνδήπνηε εκπφδην (άξζξν 2, ΤΑ 52907/2009). 

ε πεδνδξόκηα όπνπ πθίζηαληαη ήδε πεξίπηεξα, ηνπνζεηεκέλα πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ 

παξόληνο θαλνληζκνύ, ζα εμαζθαιίδεηαη ειεύζεξνο ρώξνο γηα ηελ θίλεζε ησλ πεδώλ 

ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ίζρπε θαηά ην ρξόλν ηνπνζέηεζήο ηνπο. 

2. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ή θαηάιεςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, νη νπνίνη έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ 

ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, σο ρψξνη πξαζίλνπ. 

3. Γελ ζα εκπνδίδεηαη ε αλάδεημε, ε πξνβνιή κλεκείσλ ηεο πφιεο ή ζεκείσλ κε εμαηξεηηθή ζεκαζία. 

4. Γελ επηηξέπεηαη θακία κφληκε θαηαζθεπή ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν (ππνζηπιψκαηα, 

δάπεδα, θαζίζκαηα, δαξληηληέξεο θ.η.ι.). 

5. Ζ δηάηαμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ επί ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζα είλαη 

ηέηνηα ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε ησλ πεδψλ. Ζ ζπλνιηθή παξέκβαζε ζα 

ηπγράλεη, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο, ηεο έγθξηζεο ησλ ζπλαξκφδησλ (Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ, Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ & Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη Σκήκαηνο Δζφδσλ) 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεδίσλ φπνπ ζα εκθαίλεηαη ν, ππφ θαηάιεςε, ρψξνο κε ηα 

ιεηηνπξγηθά ηνπ ζηνηρεία. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο δηάηαμεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ απαηηεί ηελ 

έγθξηζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αλαλέσζε ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο. 

6. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηειάξσλ ή ζπλαθψλ αληηθεηκέλσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε εθεκεξίδσλ 

θαη πεξηνδηθψλ. 

7. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηαθεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ 

θνηλφρξεζην ρψξν θαζψο θαη ηειενξάζεσλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη δηαθεκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

βάζεη ηεο ΘΤΑ 52138/03 (Λ. 2946/2001 «Πεξί Τπαίζξηαο Γηαθήκηζεο»). 

8. Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ειεθηξνδφηεζε ησλ παξαρσξεκέλσλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη επί ησλ πιαηεηψλ, κε ηελ ηνπνζέηεζε ελαέξησλ θαισδίσλ. 

9. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ελαεξίσλ θαισδίσλ θεξαηψλ ηειενξάζεσλ πξνο ηηο παξαθείκελεο 

νηθνδνκέο, πξνο ράξηλ ηεο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θαζαξνχ 

ΑΔΑ: 651ΡΩΡΓ-4ΡΖ



πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

10. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθαλψλ αλεκνθξαθηψλ (λάηινλ) κφλν θαηά ηηο εκέξεο πνπ 

ππάξρεη βξνρφπησζε ή ρακειή ζεξκνθξαζία (<5-8oC) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πεξηπηέξσλ. 

11. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ελφο (1) πεξηπηέξνπ ζε θάζε Θνηλφηεηα κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 1.000 
θαηνίθσλ θαη     πέληε (5) πεξηπηέξσλ ζηελ Θνηλφηεηα Διενχζαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ. 

Άξζξν 6 : Γηθαηνύρνη πεξηπηέξσλ 
 

χκθσλα κε ην αξηζ. πξση. Φ 900/13/158602/.797/05.09.2012 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Άκπλαο, θαηαξγείηαη ε χπαξμε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πξνζψπσλ πνπ δηθαηνχληαη λα εθκεηαιιεχνληαη ηα 

πεξίπηεξα θαη θαηαξγείηαη ν πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ, κε βάζε 

πιεζπζκηαθά θξηηήξηα, σο αληηβαίλνληα ζην άξζξν 2, παξ.2α θαη γ, ηνπ Λ. 3919/2011. 

 
Άξζξν 7 : Τπνρξεώζεηο ππεπζύλσλ Ιεηηνπξγίαο Πεξηπηέξσλ 

 

1. Σα πεξίπηεξα ππάξρνπλ ζην Γήκν Είηζαο γηα λα εμππεξεηείηαη ε ηνπηθή θνηλσλία θαη νη επηζθέπηεο. 

Δπνκέλσο θαη έρνπλ ππνρξέσζε λα ιεηηνπξγνχλ ηνπιάρηζηνλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

2. Πεξίπηεξν, ην νπνίν παξακέλεη θιεηζηό ζπλερώο επί έλα έηνο, αλαθαιείηαη ε παξαρώξεζε ηεο 

ζέζεο θαη ε ζέζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηπηέξνπ παξαρσξείηαη ζε άιιν άηνκν, κε ηηο πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο (εηζνδεκαηηθά θιπ. θξηηήξηα γηα Α.Κ.Δ.Α. θαη πνιχηεθλνπο ή δεκνπξαζία γηα ινηπνχο). 

3. Ο παξαρσξεζηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιεηηνπξγεί ην πεξίπηεξν απηνπξνζψπσο, απαγνξεπκέλεο 

ηεο ππελνηθίαζεο ηνπ ζε ηξίην. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ (ζχδπγν θαη ηέθλα) νη νπνίνη, 

εθ' φζνλ επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηπηέξνπ κέρξη ηε ιήμε ηεο 10εηίαο, 

ππνρξενχληαη λα ιεηηνπξγνχλ ην πεξίπηεξν απηνπξνζψπσο. Δθκίζζσζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

επηηξέπεηαη κφλν γηα ιφγνπο γήξαηνο ή αλαπεξίαο ηνπ δηθαηνχρνπ ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ην κηζζσηήξην θαηαηίζεηαη απφ ηνλ ελνηθηαζηή ηνπ πεξηπηέξνπ ζην Γήκν Είηζαο, 

εληφο ελφο κελφο απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο δηαπίζησζεο κίζζσζεο. 

4. Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ είλαη επζχλε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ πεξηπηέξνπ. 

 

Άξζξν 8: Σύπνο θαη δηαζηάζεηο ζώκαηνο πεξηπηέξσλ 
 

Όια ηα πεξίπηεξα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Γήκν Είηζαο, ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη ζχκθσλα κε έλαλ απφ 

ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο, αλάινγα κε ηε ζέζε ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Σύπνο Α: 

1. Γηαζηάζεηο: 

> Κέγηζην κήθνο θαη κέγηζην πιάηνο ηνπ πεξηπηέξνπ : 1,70κ. Υ 1,50κ. Οη δηαζηάζεηο απηέο 

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

πεξηπηέξνπ. 

> Σν κέγηζην χςνο ηνπ πεξηπηέξνπ δχλαηαη λα θζάλεη ηα 2,75 κ., σο εμήο: 

> Ύςνο βάζεσο πεξηπηέξνπ (απφ κπεηφλ) 0,10 κ. -0,15κ. 

> Ύςνο θνπβνπθιίνπ έσο 2,20 κ. 

> Ύςνο θσληθήο ζηέγεο έσο 0,40 κ. 

Θαηά ζπλέπεηα νη επηηξεπόκελεο δηαζηάζεηο ηνπ θνπβνπθιίνπ ζηε βάζε ηνπ, ζα είλαη 

1,70κ.Υ1,50κ.=2,55η.κ., (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξκαξίσλ ελαπφζεζεο εηδψλ θαη θαηαθφξπθσλ 

ζηνηρείσλ αζθαιείαο (π.ρ. ξνιά) 

χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. Σ, ππνπαξ. Σ2, ηνπ Λ. 4093/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 76, ηνπ Λ. 4257/2014, απφ 01/01/2014, θαηαβάιιεηαη εηήζην ηέινο ρξήζεο θαη γηα ηνλ ρώξν 

πνπ θαηαιακβάλεη ην θνπβνύθιην ηνπ πεξηπηέξνπ. 

2. Θπξίδεο ζπλαιιαγώλ: ηηο εκπξφζζηεο θαη πιάγηεο παξεηέο θάζε πεξηπηέξνπ θαηαζθεπάδνληαη ηξεηο 

ζπλνιηθά ζπξίδεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ην θνηλφ, πίζσ δε απφ ηελ θεληξηθή ζπξίδα θαη πξνο ηελ πιεπξά ηεο 

νδνχ θαηαζθεπάδεηαη ε ζχξα ηνπ πεξηπηέξνπ. 
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3. Ράθηα: Ράθηα ηα νπνία εμέρνπλ πέξαλ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ θαζνξίζζεθαλ (1,70κ Υ 1,50κ.) 

απαγνξεχνληαη απνιχησο. 

4. Σέληεο: Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θηλεηνχ πξνζηεγάζκαηνο (ηέληαο) κε ζηήξημε κφλν επάλσ ζην 
πεξίπηεξν, ρσξίο θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα, ην νπνίν λα πξνεμέρεη ην κέγηζην θαηά 1,40 κ. ζε νξηδφληηα 

πξνβνιή απφ απηφ, ην ειάρηζην χςνο ηεο έμσ άθξεο ηνπ απφ ηε ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

2,20 κέηξα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πεξίπηεξν βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζε πεδνδξφκην, ην άθξν ηνπ 

πξνζηεγάζκαηνο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 0,20 κέηξα εζψηεξα ηνπ θξαζπέδνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (πεξηνξηζκέλνο ρψξνο, κπξνζηά ζε πξνζφςεηο γεηηνληθψλ θαηαζηεκάησλ θιπ) ην 

κήθνο ησλ ηεληψλ ζα θαζνξίδεηαη κε εηδηθφ ζρέδην. 

5. Γηαθήκηζε: Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θσηεηλψλ δηαθεκίζεσλ φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

Θ.Τ.Α. 52138/03 θαη ηνλ Λ. 2946/2001 «Πεξί ππαίζξηαο δηαθήκηζεο». 

6. Ρνιά γηα αζθάιεηα: Σν πεξίπηεξν πξνζηαηεχεηαη κε ξνιά θαηαζθεπαδφκελα εληφο ησλ θαζνξηζζεηζψλ 

δηαζηάζεσλ. 

7. Τιηθά: 

α) Θαηαζθεπήο θνπβνπθιίνπ: θειεηφο: κεηαιιηθφο ή μχιηλνο. ηνηρεία πιήξσζεο: πάλει αινπκηλίνπ 

ή μχινπ, πάλει κε ελζσκαησκέλα ξάθηα κεηαιιηθά ή μχιηλα, ή ζπλζεηηθά, ή δηαθεκηζηηθά πάλει 

plexiglass. 

β) Βάζεο: Δπηθάλεηα κεηαιιηθή (ιακαξίλα) ή μχιηλν δάπεδν εδξαδφκελν ζε δνθνχο κεηαιιηθέο ή 

μχιηλεο, κε πιήξε επηθάιπςε ησλ πιεπξηθψλ αλνηγκάησλ ηεο βάζεο. Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή 

βάζεο εθ ρπηψλ πιηθψλ (π.ρ. κπεηφλ) θαηά ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ πεξηπηέξσλ κεηά ηε δεκνζίεπζε 

ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο , ή θαηά ηελ κεηαθνξά πεξηπηέξνπ. ηηο πεξηπηψζεηο θαηάξγεζεο ζέζεο 

πεξηπηέξνπ ν δήκνο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνκαθξχλεη ηπρφλ ππάξρνπζεο βάζεηο απφ κπεηφλ. 

8. Υξώκα : Γθξη ή πξάζηλν. 
 

Σύπνο Β: 

1. Γηαζηάζεηο: 

> Κέγηζην κήθνο θαη κέγηζην πιάηνο ηνπ πεξηπηέξνπ : 2,00κ. Υ 2,30κ. Οη δηαζηάζεηο απηέο 

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

πεξηπηέξνπ. 

> Σν κέγηζην χςνο ηνπ πεξηπηέξνπ δχλαηαη λα θζάλεη ηα 2,75 κ., σο εμήο: 

> Ύςνο βάζεσο πεξηπηέξνπ (απφ κπεηφλ) 0,10 κ. -0,15κ. 

> Ύςνο θνπβνπθιίνπ έσο 2,20 κ. 

> Ύςνο θσληθήο ζηέγεο έσο 0,40 κ. 

Θαηά ζπλέπεηα νη επηηξεπόκελεο δηαζηάζεηο ηνπ θνπβνπθιίνπ ηνπ πεξηπηέξνπ ζηελ βάζε ηνπ, ζα 

είλαη 2,00κ. Υ 2,30κ. = 4,60 η.κ. 

χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. Σ, ππνπαξ. Σ2, ηνπ Λ. 4093/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 76, ηνπ Λ. 4257/2014, απφ 1/1/2014 θαηαβάιιεηαη ηέινο ρξήζεο θαη γηα ηνλ ρώξν πνπ 

θαηαιακβάλεη ην θνπβνύθιην. 

2. Θπξίδεο ζπλαιιαγώλ: ηηο εκπξφζζηεο θαη πιάγηεο παξεηέο θάζε πεξηπηέξνπ θαηαζθεπάδνληαη ηξεηο 

ζπλνιηθά ζπξίδεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ην θνηλφ, πίζσ δε απφ ηελ θεληξηθή ζπξίδα θαη πξνο ηελ πιεπξά ηεο 

νδνχ θαηαζθεπάδεηαη ε ζχξα ηνπ πεξηπηέξνπ. 

3. Ράθηα: Ράθηα ηα νπνία εμέρνπλ πέξαλ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ θαζνξίζζεθαλ (2,00κ Υ 2,00κ.) 

απαγνξεχνληαη απνιχησο. 

4. Σέληεο: Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θηλεηνχ πξνζηεγάζκαηνο (ηέληαο) κε ζηήξημε κφλν επάλσ ζην 

πεξίπηεξν, ρσξίο θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα, ην νπνίν λα πξνεμέρεη ην κέγηζην θαηά 1,40 κ. ζε νξηδφληηα 

πξνβνιή απφ απηφ, ην ειάρηζην χςνο ηεο έμσ άθξεο ηνπ απφ ηε ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

2,20 κέηξα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πεξίπηεξν βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζε πεδνδξφκην, ην άθξν ηνπ 

πξνζηεγάζκαηνο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 0,20 κέηξα εζψηεξα ηνπ θξαζπέδνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (πεξηνξηζκέλνο ρψξνο, κπξνζηά ζε πξνζφςεηο γεηηνληθψλ θαηαζηεκάησλ θιπ) ην 

κήθνο ησλ ηεληψλ ζα θαζνξίδεηαη θαη ζα ζπγθεθξηκελνπνηείηαη κε εηδηθφ ζρέδην. 

5. Γηαθήκηζε: Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θσηεηλψλ δηαθεκίζεσλ φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

Θ.Τ.Α. 52138/03 θαη ηνλ Λ. 2946/2001 «Πεξί ππαίζξηαο δηαθήκηζεο». 
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6. Ρνιά γηα αζθάιεηα: Σν πεξίπηεξν πξνζηαηεχεηαη κε ξνιά θαηαζθεπαδφκελα εληφο ησλ θαζνξηζζεηζψλ 

δηαζηάζεσλ. 

7. Τιηθά: 

α) Θαηαζθεπήο θνπβνπθιίνπ: θειεηφο: κεηαιιηθφο ή μχιηλνο. ηνηρεία πιήξσζεο: πάλει αινπκηλίνπ ή 

μχινπ, πάλει κε ελζσκαησκέλα ξάθηα κεηαιιηθά ή μχιηλα, ή ζπλζεηηθά, ή δηαθεκηζηηθά πάλει plexiglass. 

β) Βάζεο: Δπηθάλεηα κεηαιιηθή (ιακαξίλα) ή μχιηλν δάπεδν εδξαδφκελν ζε δνθνχο κεηαιιηθέο ή μχιηλεο, κε 

πιήξε επηθάιπςε ησλ πιεπξηθψλ αλνηγκάησλ ηεο βάζεο. Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή βάζεο εθ ρπηψλ πιηθψλ 

(πρ κπεηφλ). 

8. Υξώκα : Γθξη ή πξάζηλν 
 

Ζ θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε «άιινπ» ηχπνπ πεξηπηέξνπ απαγνξεχεηαη, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ 

ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο. 

 

Άξζξν 9 : Δηδηθέο πεξηπηώζεηο θαηαζθεπήο πεξηπηέξσλ 
 

1. Θαη' εμαίξεζε κπνξεί κε ηελ απφθαζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο λα επηηξαπεί ε θαηαζθεπή πεξηπηέξνπ 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη δηαζηάζεσλ, εθφζνλ επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο θπθινθνξίαο ή αηζζεηηθήο (άξζξν 

22, παξ.2 ηνπ Λ.Γ. 1044/71). 

2. Δπίζεο, θαη' εμαίξεζε κπνξεί λα επηηξαπεί κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ε θαηαζθεπή εηδηθνχ 

ηχπνπ πεξηπηέξνπ ζε ηνπνζεζίεο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο (άξζξν 22, παξ.3 ηνπ Λ.Γ. 1044/71). 

3. Δίλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ζηα πεξίπηεξα θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαηάιιεινπ κεγέζνπο 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ ηδίσλ ελεξγεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ηχπνο θαη νη 

δηαζηάζεηο ησλ πεξηπηέξσλ, νη θαηαζθεπαζηηθέο επεκβάζεηο γηα ηελ αχμεζε ησλ δηαζηάζεσλ 

πθηζηάκελσλ πεξηπηέξσλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα θξηηήξηα θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπιιεθηψλ ζηε ζηέγε θαη ηνπ ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ εληφο ηνπ 

πεξηπηέξνπ, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή ζήκαλζε σο «ειηαθφ πεξίπηεξν» θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο, Δζσηεξηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ. 

 

Άξζξν 10 : Κέγηζην όξην παξαρώξεζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 
 

1. ηα πεξίπηεξα δχλαηαη λα παξαρσξεζεί επηπιένλ ρψξνο (θνηλφρξεζηνο), ν νπνίνο πξννξίδεηαη γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ςπγείσλ πψιεζεο παγσηψλ, αλαςπθηηθψλ, θαζψο θαη γηα ζηαλη πψιεζεο εληχπσλ. 

Ο ρψξνο απηφο ζα είλαη εθαπηφκελνο ηεο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλεη ην ζψκα ηνπ πεξηπηέξνπ 

(Kαλνληζηηθή απφθαζε δήκνπ αξ. 273/2013). Οη δηάδξνκνη πνπ πηζαλφλ δεκηνπξγνχληαη ελδηάκεζα θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ πεξηπηέξνπ ινγίδνληαη σο ρξήζε θαη θαηάιεςε 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

2. Ο κέγηζηνο παξαρσξνύκελνο θνηλόρξεζηνο ρώξνο, πέξαλ ηνπ θνπβνπθιίνπ, ζα είλαη ηα 4η.κ., 

γηα ηνλ ηύπν Α’ θαη 8η.κ. γηα ηνλ ηύπν Β’ ησλ πεξηπηέξσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε πσο δελ 

παξαθσιχεηαη ε νκαιή δηέιεπζε πεδψλ θαη εθαξκφδνληαη φιεο νη αλαθεξφκελεο ζηνλ θαλνληζκφ 

δηαηάμεηο. 

3. Ζ ηνπνζέηεζε παηρληδηψλ ή παηρληδνκεραλψλ πιεζίνλ ησλ πεξηπηέξσλ ζα εμεηάδεηαη θαηά 

πεξίπησζε θαη ζα εθδίδεηαη άδεηα κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Δζφδσλ & Πεξηνπζίαο θαη ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα 

παξαβηάδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαη ε αηζζεηηθή ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

3. Γελ επηηξέπεηαη θακία κφληκε θαηαζθεπή ζηνλ επί πιένλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν 

(ππνζηπιψκαηα, δάπεδα, θιπ.). Απαγνξεχνληαη επίζεο ζηνηρεία θχηεπζεο θαη εμσξατζκνχ θαζψο θαη 

δηαθεκηζηηθά ζηαλη ή άιια ζηνηρεία δηαθήκηζεο, ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη θάζε είδνπο αληηθείκελα πνπ δελ 

αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα. 

4. Ζ δηάηαμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ (ςπγείνπ/σλ αλαςπθηηθψλ, ςπγείνπ παγσηψλ θαη πξνζεθψλ 

πψιεζεο εηδψλ) πιένλ ηνπ θπξίσο ζψκαηνο ηνπ πεξηπηέξνπ ζα γίλεηαη βάζεη ζρεδίνπ απνηχπσζεο, φπνπ 

θαη ζα απεηθνλίδνληαη ιεπηνκεξψο ηα ζηνηρεία απηά. Σν ζρέδην ζα εθπνλείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

ΑΔΑ: 651ΡΩΡΓ-4ΡΖ



ηνπ Γήκνπ θαη ζα απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο ή ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

ηδηνθηήηε-εθκεηαιιεπηή ηνπ πεξηπηέξνπ. 

Άξζξν 11 : Κέγηζηνο αξηζκόο ςπγείσλ θαη πξνζεθώλ πώιεζεο εληύπσλ αλά πεξίπηεξν. 
 

1) Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ςπγείσλ πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη έμσ απφ ηα πεξίπηεξα θαη ε δηάηαμή ηνπο 

θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

Έλα (1) ςπγείν αλαςπθηηθώλ κέγηζηεο δηάζηαζεο έσο 1,00η.κ. παξαρσξνχκελνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο, ή 

ελαιιαθηηθά δχν (2) ςπγεία έσο 1,00η.κ. 

Έλα (1) ςπγείν παγσηώλ κέγηζηεο δηάζηαζεο έσο 0,70η.κ. παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

πλνιηθή θάιπςε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ςπγείσλ αλαςπθηηθψλ θαη παγσηψλ: 

1,00.η.κ. + 0.70 η.κ. = 1,70 η.κ. 

2) Δπίζεο, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο δύν (2) πξνζεθώλ πώιεζεο εληύπσλ, δηαζηάζεσλ 

1κ. Υ 0,30 κ., (0,30 η.κ.Υ2= 0,60 η.κ ζπλνιηθφο παξαρσξνχκελνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο). 

3) Ζ ζπλνιηθή θαηάιεςε ησλ ςπγείσλ αλαςπθηηθψλ, παγσηψλ θαη πξνζεθψλ πψιεζεο εληχπσλ είλαη έσο 

2,30 η.κ. 

Ο ππφινηπνο αδηάζεηνο ρψξνο κέρξη ην ζχλνιν ησλ 8η.κ. παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πξννξίδεηαη 

γηα ηε δεκηνπξγία δηαδξφκσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ πεξηπηέξνπ. 

 
Άξζξν 12 : Θέζεηο πεξηπηέξσλ ζην Γήκν Είηζαο 

 

ην Γήκν Είηζαο έρνπλ νξηνζεηεζεί κέρξη ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ νη παξαθάησ ζέζεηο 

γηα ηε ιεηηνπξγία πεξηπηέξσλ: 

ΔΛΔΡΓΑ ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ 

1 γσλία Ιεσθ. Παζζαξψλνο θαη Ιεσθ. Γεκνθξαηίαο (πιαηεία δεκαξρείνπ) 

2 Γσλία Ιεσθ. Διεπζεξίαο θαη Θσκά Θνχξγηα 

3 Απέλαληη απφ ην εξγνζηάζην «ΓΧΓΧΛΖ» 

ΘΙΔΗΣΑ ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ 

1 Γσλία Ιεσθ. Γεκνθξαηίαο θαη νδνχ Δπθιείδε (πιαηεία δεκαξρείνπ) 

2 Θνηλφηεηα Θιεκαηηάο 

3 Θνηλφηεηα Θάησ Ιαςίζηαο 

ΘΔΛΩΘΔΛΣΑ ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ 

1 Βαιασξίηνπ θαη Γεκνθξαηίαο-Διενχζα (πιαηεία παιαηνχ δεκ. θαηαζηήκαηνο) 

2 Αζθάθα (γσλία πλεπκαηηθνχ θέληξνπ) 

3 Κεηακφξθσζε (ζην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ θφκβνπ) 

4 Πεηζάιη (ζηελ θεληξηθή πιαηεία) 

5 Ρνδνηφπη (πξνο απνκάθξπλζε) 

6 Πξσηφπαππα 

 
Πξνηεηλόκελεο ζέζεηο: 

 

1. ζηελ Θνηλφηεηα Ιεπθνζέαο 
 

2. ζηελ Θνηλφηεηα Αγίνπ Ησάλλε 
 

3. ζηελ Θνηλφηεηα Βξνζίλαο 
 

4. ζηελ Θνηλφηεηα Βνπλνπιαγηάο 
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Άξζξν 13 : Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο «άδεηαο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ». 
 

ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ.1, ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ Λ. 3919/2011, παύεη λα ηζρύεη ε απαίηεζε 

πξνεγνύκελεο δηνηθεηηθήο άδεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο, ζπλεπώο όπνηνο θαηαζηεί 

δηθαηνύρνο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ, είηε θαηόπηλ ηεο δεκόζηαο θιήξσζεο (30%), είηε κέζσ ηεο 

πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο (70%), νθείιεη λα ιάβεη ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο από ην δήκν Είηζαο. 

 
ηελ πεξίπησζε ησλ πεξηπηέξσλ θαη θπιηθείσλ, ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ & Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ, αθνχ ζπιιέμεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζα πξνβαίλεη ζηηο πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο θαη ειέγρνπο κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ζπλδξνκήο φισλ ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε 

λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζα εθδίδεη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε αλαγγειίαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθκεηάιιεπζε πεξηπηέξσλ θαη θπιηθείσλ γίλεηαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ζε ρψξνπο 

δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο αλαγγειίαο. 

 
Γεληθά θαη φπνηε πξνθχπηνπλ θελέο ζέζεηο πεξηπηέξσλ ε δηαδηθαζία ζα έρεη σο εμήο: 

α. Γλσζηνπνίεζε ησλ θελψλ ζέζεσλ κέζσ αλαθνίλσζεο ηνπ Γήκνπ. 

β. Τπνβνιή αηηήζεσλ- εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Αμηνιφγεζε απφ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ δήκνπ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε πεξαηηέξσ δηαδηθαζία θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζέζεσλ. 

γ. Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φπνπ θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ 

ζέζεσλ ησλ πεξηπηέξσλ, ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε, 

ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (ε) ηεο ππνπαξ. ζη2 ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ Λ. 4093/12, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76, ηνπ Λ. 4257/2014, θαζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο παξαρψξεζεο, ησλ ηειψλ θ.ι.π.. 

 

Άξζξν 14 : Θαζνξηζκόο ζέζεσλ πνπ παξαρσξνύληαη γηα εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε 

πεξηπηέξσλ 

 

χκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 3, ηεο ππνπαξ. ζη2, ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ Λ.4093/12 (ΦΔΘ 222/12.11.2012 ηεχρνο 

Α') φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76, ηνπ Λ. 4257/2014, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο ησλ πεξηπηέξσλ θαη απνηππψλνληαη ζε ζρεηηθά ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα 

αξκφδνπζαο θιίκαθαο, ζηα νπνία απεηθνλίδεηαη, πέξαλ ηνπ θνπβνπθιίνπ ησλ πεξηπηέξσλ θαη ν θνηλφρξεζηνο 

πεξηβάιισλ ρψξνο, απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

Ζ αλσηέξσ απφθαζε εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηεο νηθείαο Θνηλφηεηαο θαη εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 

Εσήο. 

Γηα ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο απαηηείηαη γλψκε ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Ησαλλίλσλ (Σκήκα 

Σξνραίαο), ε νπνία εμεηάδεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ απφ πιεπξάο αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη 

ησλ νρεκάησλ. Ζ γλψκε παξέρεηαη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ 

εξσηήκαηνο ηνπ Γήκνπ θη εθφζνλ απηή παξέιζεη άπξαθηε, ηεθκαίξεηαη ε ζεηηθή γλψκε, σο πξνο ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ, απφ πιεπξάο αζθάιεηαο. 
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πλεπώο, νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ λέσλ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ είλαη νη 

εμήο: 

1. Απφθαζε ηεο νηθείαο θνηλφηεηαο. 

2. Δηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

3. Δξψηεκα ηνπ Γήκνπ πξνο ηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή γηα παξνρή γλψκεο. 

4. Γλψκε ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο εληφο 20 εκεξψλ απφ ην εξψηεκα ηνπ Γήκνπ (ηπρφλ 

αξλεηηθή εηζήγεζε είλαη δεζκεπηηθή). 

5. Ιήςε φισλ ησλ ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ ηφζν απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, φζν θαη απφ 

άιιεο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο, φζνλ αθνξά ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηπρφλ πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο (π.ρ. 

ρψξνη πξαζίλνπ, θιπ.). 

6. Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ λέσλ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ. 

 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ λέσλ ζέζεσλ πξνο ηνπνζέηεζε ή κεηαηφπηζε πεξηπηέξνπ, ιακβάλνληαη ππ' φςε νη 

ζπλζήθεο αζθάιεηαο, θπθινθνξίαο θαη αηζζεηηθήο ελ γέλεη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ 

πεξηπηέξνπ (άξζξν 19 παξ. 3 ηνπ Λ.Γ. 1044/71), θαζψο θαη ε χπαξμε δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ θαη θηηξίσλ, 

ραξαθηεξηζκέλσλ ρψξσλ πξαζίλνπ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. 

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ή ηε κεηαηφπηζε ηνπ πεξηπηέξνπ ιακβάλεηαη επίζεο ππφςε ε επηβάξπλζε πνπ πξνθαιεί 

ζηνπο ελνίθνπο ησλ θαηνηθηψλ πνπ γεηηληάδνπλ άκεζα κε απηφ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ή 

κεηαηφπηζεο ηνπ πεξηπηέξνπ ζε ζεκείν, φπνπ δελ πξνθαιείηαη ηέηνηα επηβάξπλζε (.η.Δ. 3570/90). 

 

Οη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ έρνπλ εθδνζεί πξηλ ηνλ ρξόλν έλαξμεο ηζρύνο ηνπ Λ. 4093/2012 

δελ ζίγνληαη θαη δηαηεξνύληαη από ηνπο λπλ δηθαηνύρνπο ή δηαδόρνπο ηνπο (αξηζκ.πξση. 

50/45256/30.11.2012 Δγθύθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ). Οη άδεηεο απηέο, εθεμήο, δελ 

κπνξνχλ λα κεηαβηβαζηνχλ πεξαηηέξσ, είηε βάζεη ηνπ Λ.1044/91, είηε βάζεη θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο. Οη 

πθηζηάκελεο ζέζεηο ησλ ήδε ιεηηνπξγνύλησλ πεξηπηέξσλ ζηνλ Γήκν Είηζαο, εμαθνινπζνύλ λα 

ηζρύνπλ, κέρξη ηελ ιήςε ζρεηηθήο λεόηεξεο απόθαζεο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

 
 

Άξζξν 15 : Παξαρώξεζε ζέζεσλ ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξσλ 

χκθσλα κε ην άξζ. 94, παξ. 6, εδαθ. 34, ηνπ Λ.3852/2010, απφ 1-1-2011 νη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο 

πεξηπηέξσλ θαη νη άδεηεο ιηαληθήο πψιεζεο θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ρνξεγνχληαη απφ ηνπο 

Γήκνπο θαη ε παξαρψξεζε ησλ αδεηψλ πιένλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Λ.4093/2012, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 76, ηνπ Λ.4257/2014, φπσο ηζρχεη. 

Α. Κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο ησλ πεξηπηέξσλ (λέσλ & θελσζέλησλ). Δπί 

ηνπ ζπλφινπ απηνχ, ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζέζεσλ, ην 30% ησλ ζέζεσλ, πξνζδηνξίδεηαη κε δεκφζηα 

θιήξσζε θαη ζα παξαρσξεζεί μαλά κε δεκφζηα θιήξσζε, ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Α.Κ.Δ.Α.) θαη 

πνιχηεθλνπο, κε βάζε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 

285, ηνπ Λ.3463/2006, πεξί κε χπαξμεο νθεηιψλ, έλαληη ηέινπο. Σν ηέινο (εηήζην κίζζσκα) 

θαζνξίδεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη εηζπξάηηεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ απφ 20.10.1958 βαζηιηθνχ δηαηάγκαηνο, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

 
Γηα ηελ παξαρώξεζε απηή αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 

1. Δθδίδεηαη πξνθήξπμε απφ ην Γήκν ζηελ νπνία νξίδνληαη νη ζέζεηο, ην εηήζην κίζζσκα θαη ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Ζ θιήζε κπνξεί λα γίλεη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, σζηφζν πξέπεη λα 

πιεξνί ηνπο θαλφλεο ηεο δεκνζηφηεηαο, δει., πέξαλ ηεο αλάξηεζεο ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, λα 

δεκνζηεχεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη λα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

Είηζαο θαζψο θαη ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

2. Τπνβάιινληαη αηηήζεηο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε εκεξψλ (15) εκεξψλ ή 

δηαθνξεηηθήο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε θαη ηνπιάρηζηνλ πξνζθνκίδνληαο θσηναληίγξαθν 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ ηειεπηαίνπ νηθ. 

έηνπο πξηλ ην δηαγσληζκφ. 
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3. Θαηαξηίδεηαη πίλαθαο κε ηνπο ππνςήθηνπο δηθαηνχρνπο. Θαζψο ην θξηηήξην πνπ ιακβάλεηαη ππφςε 

είλαη κφλνλ εηζνδεκαηηθφ, ζηελ θιήξσζε ιακβάλνπλ κέξνο κφλνλ νη ππνςήθηνη δηθαηνχρνη κε ην 

ρακειφηεξν εηζφδεκα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ πεξηπηέξσλ πνπ 

δηαηίζεληαη. Αλ ηελ ηειεπηαία ζέζε θαηαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο δηθαηνχρνη, δηελεξγείηαη 

κεηαμχ ηνπο θιήξσζε. 

4. Θιεξψλνληαη ηα πεξίπηεξα αλά δηθαηνχρν κε δεκφζηα θιήξσζε, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα 

παξίζηαληαη εθπξφζσπνη ησλ ελψζεψλ ηνπο. 

 

Β. Σν δηθαίσκα ρξήζεο ησλ ινηπψλ ζέζεσλ (70%) παξαρσξείηαη απνθιεηζηηθά θαηφπηλ δεκνπξαζίαο, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί δεκνπξαζηψλ ησλ Γήκσλ (άξζξν 192 ΓΘΘ, Π.Γ. 270/81), 

απνθιεηζκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο απεπζείαο παξαρψξεζεο . 

Ζ δηαθήξπμε, ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη: 

α) Σελ απαγφξεπζε ηεο αλακίζζσζεο, ππεθκίζζσζεο θαη ηεο πεξαηηέξσ παξαρψξεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο ζε ηξίηνπο. β) Σελ απαίηεζε θαηάζεζεο εγγχεζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ Είηζαο, 

θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνξνχλ ζηε ρσξνζέηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πεξηπηέξνπ. Σν πνζφ ηεο 

εγγχεζεο επηζηξέθεηαη άηνθα, φηαλ δηαπηζησζεί απφ ην Γήκν ε ηήξεζε ησλ φξσλ εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο κήλα απφ ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ηεο νινθιήξσζεο ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ πεξηπηέξνπ. Δθφζνλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, ε εγγχεζε 

επηζηξέθεηαη απφ ην Γήκν Είηζαο. Ο θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο αλσηέξσ εγγχεζεο, ν ηξφπνο 

θαηαβνιήο απηήο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαζνξίδεηαη απφ ην φξγαλν πνπ έρεη ηελ 

αξκνδηφηεηα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο θαη αλαθέξεηαη δηαθξηηά ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε. Σν 

χςνο ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 70% ηνπ θφζηνπο θαηεδάθηζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

πεξηπηέξνπ θαη επαλαθνξάο ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο εθθίλεζεο ηνπ κηζζψκαηνο, ιακβάλεηαη ππφςε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν 

κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ αμία ηεο ζέζεο ηνπ πεξηπηέξνπ θαη ηδίσο ηα θπθινθνξηαθά δεδνκέλα, ε 

εκπνξηθφηεηα ησλ νδψλ θαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ παξαρψξεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

γ) ε θάζε πεξίπησζε παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, πέξαλ απηνχ πνπ 

θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ (θνπβνχθιην), εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ Λ. 1080/80, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

Ζ παξαρψξεζε ζέζεο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ, ζε θάζε πεξίπησζε, γίλεηαη κε ζπκθσλεηηθφ ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη απφ ην Γήκαξρν θαη ηνλ αλαδεηρζέληα, απφ ηελ θιήξσζε Α.Κ.Δ.Α. ή πνιχηεθλν, σο 

δηθαηνχρν ή απφ ηνλ πιεηνδνηήζαληα ελδηαθεξφκελν, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ δεκνπξαζία. 

ην ζπκθσλεηηθφ αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά: 

α. ην φλνκα ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ. 

β. ε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο. 

γ. νη φξνη ηεο παξαρψξεζεο. 

δ. νη ππνρξεψζεηο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

ε. νη ιφγνη / πεξηπηψζεηο αλάθιεζεο ηεο παξαρψξεζεο. 

ζη. ην χςνο ηνπ κηζζψκαηνο. 

δ. ε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο. 

Ο ρξφλνο παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο φισλ ησλ ζέζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 10 έηε, ελψ, ζε 

πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ, ην δηθαίσκα κεηαβηβάδεηαη απηνδηθαίσο ζηε ζχδπγν ή ζηα ελήιηθα 

ηέθλα ηνπ εθ' φζνλ ην επηζπκνχλ θαη ην δειψζνπλ εληφο κελφο ζην Γήκν Είηζαο κέρξη ηε ιήμε ηεο 

10εηίαο γηα ηελ νπνία παξαρσξήζεθε, νπφηε ε ζέζε ηνπ πεξηπηέξνπ πεξηέξρεηαη θαη πάιη ζην Γήκν Είηζαο. 
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Άξζξν 16 : Κεηαηόπηζε πεξηπηέξσλ 
 

Κεηαηφπηζε πεξηπηέξνπ γίλεηαη: 

α) Απηεπάγγειηα, κεηά απφ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, αλ ζπληξέρεη θάπνηα απφ ηηο αηηίεο 

πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 20, ηνπ Λ. 1044/1971 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ιφγνπο εθηέιεζεο Γεκνζίσλ 

Θνηλνηηθψλ Έξγσλ, είηε γηα ιφγνπο αζθαινχο θπθινθνξίαο ή εμσξατζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, έηζη 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ππνρξεσηηθή ειεχζεξε φδεπζε πεδψλ ζηα πεδνδξφκηα, ε 

δηέιεπζε νρεκάησλ πξψηεο αλάγθεο ζε πεδφδξνκνπο θαη ε αζθάιεηα ηεο δηεξρφκελεο νδηθήο 

θπθινθνξίαο. 

Ο δηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ αλάγθε κεηαηφπηζεο ηνπ πεξηπηέξνπ ζηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαη θαιείηαη λα ππνβάιεη εληφο θαζνξηδνκέλεο πξνζεζκίαο ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο γηα ηε λέα ζέζε ζηελ νπνία επηζπκεί λα κεηαηνπηζηεί ην πεξίπηεξν, νη νπνίεο ζα ειεγρζνχλ 

απφ ηελ Τπεξεζία σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο θαη ηδίσο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ λνκίκσλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ειεχζεξε φδεπζε πεδψλ ζηα πεδνδξφκηα, γηα ηε δηέιεπζε νρεκάησλ πξψηεο 

αλάγθεο ζε πεδφδξνκνπο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο δηεξρφκελεο νδηθήο θπθινθνξίαο. 

Γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, σο πξνο ηε λέα ζέζε ηνπ ππφ 

κεηαηφπηζε πεξηπηέξνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε εγγχηεηα ζηελ παιαηά ζέζε, ε απνδνηηθφηεηα ηεο λέαο 

ζέζεο θαη ν αξηζκφο γεηηληαδφλησλ πεξηπηέξσλ (αξ. 9 Λ.1043/1980). ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

ζέζε κε ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά, ε κεηαηφπηζε ζα γίλεηαη ζε φπνηα ζέζε ππνδείμεη ε Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Είηζαο, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε απνδνηηθφηεηα ηεο λέαο ζέζεο θαη ησλ γεηηνληθψλ 

πεξηπηέξσλ. Οη δαπάλεο κεηαηφπηζεο βαξχλνπλ απηφλ επ' σθειεία ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε κεηαηφπηζε, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, ηνπ Λ. 3648/2008. 

 

β) Κεηά απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο κεηαηφπηζεο απφ ην δηθαηνχρν ηνπ πεξηπηέξνπ, ιφγσ 

άγνλεο ζέζεο. Οκνίσο ζηελ πεξίπησζε απηή, ν αηηψλ ππνβάιιεη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε 

κεηαηφπηζε ηνπ πεξηπηέξνπ ζε λέα ζέζε, νη νπνίεο ζα ειεγρζνχλ κε βάζε ηα πξναλαθεξζέληα 

θξηηήξηα. Οη δαπάλεο κεηαηφπηζεο βαξχλνπλ ηνλ δηθαηνχρν. 

Δάλ εληφο ηξίκελεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη γηα ηελ απηεπάγγειηε κεηαηφπηζε ζηε ζρεηηθή απφθαζε 

Γεκάξρνπ, απηή δελ πξαγκαηνπνηεζεί, ην πεξίπηεξν ζα θαηεδαθίδεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πεξί 

απζαηξέησλ θηηζκάησλ. 

ε πεξίπησζε κεηαηνπίζεσο πεξηπηέξνπ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ δηθαηνχρνπ ε δαπάλε βαξχλεη απηφλ. 

ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο κεηαηνπίζεσο ην πεξίπηεξν επαλαθέξεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε κφιηο 

εθιείςνπλ νη ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηε κεηαηφπηζε. Ζ ζρεηηθή δαπάλε πξνζσξηλήο κεηαηνπίζεσο ηνπ 

πεξηπηέξνπ, ε επαλαθνξά ηνπ θαη νη ηπρφλ θζνξέο βαξχλνπλ απηφλ επ' σθειεία ηνπ νπνίνπ γίλεηαη 

ε κεηαηφπηζε (άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ Λ.Γ. 1044/71), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 

6, ηνπ Λ. 3648/2008 (ΦΔΘ 38/29.02.2008 ηεχρνο Α'). 

Δπηζήκαλζε: κε ηελ ππνπαξ. ζη2, ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ Λ. 4093/12 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76, ηνπ Λ. 4257/2014, θαηαξγείηαη ε απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή ηέινπο 

ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε δηθαηνχρνπο πεξηπηέξσλ θαη πιένλ νη δηθαηνύρνη ησλ ζέζεσλ 

πεξηπηέξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Α.Κ.Δ.Α. θαη ησλ πνιπηέθλσλ ζηνπο νπνίνπο 

παξαρσξνύληαη απεπζείαο) ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή ηέινπο ρξήζεο θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ ην νπνίν θαζνξίδεηαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 1080/1980. 

ηελ πεξίπησζε 5 ηεο ππνπαξ. ζη2 ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ Λ. 4093/12 πξνβιέπεηαη θαη ε ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ηέινπο γηα ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ 

(θνπβνχθιην), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ Λ.1080/1980, απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ 

πθηζηάκελσλ δηνηθεηηθψλ αδεηψλ, ε νπνία αξρίδεη απφ 1-12014. 
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Άξζξν 17 : Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 
 

Οη αηηήζεηο γηα ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ππνβάιινληαη ζην απηνηειέο Σκήκα 

Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ αξ. 273/2013 

απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα ρξήζεο, ε αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή γλσκαηεχεη εληφο 

πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο απφ ην Γήκν (άξζξν παξ.4, ηνπ Λ. 

3254/04) εάλ πθίζηαληαη ιφγνη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θ.ιπ. πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ ρνξήγεζε 

ηεο αηηνχκελεο άδεηαο, νπφηε ε άδεηα δελ ρνξεγείηαη. 

Παξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ε άδεηα ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο 

Αζηπλνκηθήο Αξρήο. 

Θάζε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη κε άδεηα ηνπ Γεκάξρνπ, ζηελ νπνία άδεηα πεξηγξάθεηαη 

ιεπηνκεξψο ν ρψξνο πνπ παξαρσξείηαη (ηνπνζεζία, αθξηβήο ζέζε, έθηαζε). Θαζνξίδεηαη ην είδνο θαη ε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ε νπνία είλαη εηήζηα θαη ηζρχεη κέρξη ηε ιήμε ηνπ έηνπο (π.ρ. ηνπνζέηεζε ςπγείνπ 

παγσηψλ θ.ιπ. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ     /      /20ΥΥ. έσο 31/12/20ΥΥ) θαη πξνζδηνξίδεηαη ην 

χςνο ηνπ ηέινπο (άξζξν 13, παξ. 11, ηνπ Β.Γ. 24/920/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ 

Λ. 1080/80). 

ε θάζε πεξίπησζε, ην ηέινο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη ζην Γήκν, πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Λ.4257/2014. 

 
Άξζξν 18 : Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 

 

Πξηλ απφ ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα πεξίπηεξν ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα 

ππνβάιιεη αίηεζε ζηνλ Γήκν Είηζαο, απεπζπλφκελνο ζην αξκφδην Σκήκα κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δελ ζα πξνεγείηαη πξνεγνύκελε αηνκηθή εηδνπνίεζε από ηηο 

εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

Κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ν ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα αηηεζεί πξνο παξαρψξεζε ηνλ ρψξν φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ν νπνίνο ζα αθνξά θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ αλαιφγσο ησλ πεξηπηψζεσλ. 

εκείσζε: Σν ηέινο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ 
πθηζηάκελσλ αδεηψλ θαη απφ ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο αηφκσλ ζηηο νπνίεο ζα παξαρσξεζεί ε ρξήζε πεξηπηέξνπ 
(πνζνζηφ 30%) ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Λ. 4257/2014, γηα ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ 

θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ λα πξνζδηνξηζζεί σο εμήο: 

- ηελ Α’ Εώλε 25,00 επξψ/η.κ. εηεζίσο θαη ηελ Β’ Εώλε 20,00 επξψ/η.κ. εηεζίσο 

2. Σν ηέινο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ην ρψξν πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα πεξίπηεξα κε ηελ ηνπνζέηεζε 
ςπγείσλ θιπ, αλεμάξηεηα ηνπ ηξφπνπ παξαρψξεζήο ησλ σο εμήο: 

Α’ Εώλε: 

-Γηα ρξήζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ κέρξη έμη (6) η.κ. ηέινο 25,00 επξψ/η.κ. εηεζίσο 

-Απφ έμη (6) η.κ. θαη πάλσ 30,00 επξψ/η.κ. εηεζίσο 

Β’ Εώλε: 

-Γηα ρξήζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ κέρξη έμη (6) η.κ. ηέινο 20,00 επξψ/η.κ. εηεζίσο 

-Απφ έμη (6) η.κ. θαη πάλσ 25,00 επξψ/η.κ. εηεζίσο 

Ζ αίηεζε ζα ππνβάιιεηαη ζε εηδηθφ έληππν πνπ ζα ρνξεγεί ε ππεξεζία γηα ην ζθνπφ απηφ κε επζχλε ηνπ 

απηνηεινχο ηκήκαηνο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

ηελ αίηεζε πνπ ζα ππνβάιιεηαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ δει. ελδεηθηηθά ην νλνκαηεπψλπκν ή ε 

επσλπκία ηνπ αηηνχληνο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, ην είδνο θαη ε δηεχζπλζε ηεο 

αζθνχκελεο επηρείξεζεο, ζα επηζπλάπηνληαη: 

1. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 

2. Ζ ζέζε, ε έθηαζε θαη ην είδνο ηνπ αηηνχκελνπ πξνο ρξήζε ρψξνπ σο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ 
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νπνία αηηείηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο απηνχ. 

3. Βεβαίσζε αλαγγειίαο πεξηπηέξνπ κε ηελ ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη. 

4. Σακεηαθή απφδεημε κε ην Α.Φ.Κ. ηεο επηρείξεζεο ή έληππν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. πεξί ρνξήγεζεο Α.Φ.Κ. 

5. ρέδην θάηνςεο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία ηνπ πεξηπηέξνπ θαη ζα απεηθνλίδεηαη ν ππφ 

θαηάιεςε θνηλφρξεζηνο ρψξνο κε ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ ζηνηρεία ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

6. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί (ζχκθσλα θαη κε ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Είηζαο (άξζξν 5 πεξ.5) 

7. Τπεχζπλε Γήισζε φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηνπ «Θαλνληζκνχ πεξηπηέξσλ». 

8. Έγγξαθα απφ ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Είηζαο πεξί κε νθεηιήο γηα ηέιε, θφξνπο, πξφζηηκα ή 

εηζθνξέο πξνο απηφλ ή λνκίκνπ ξπζκίζεσο ηνπο. 

9. Φσηνηππία ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ έρεη ρνξεγεζεί (εθφζνλ ππάξρεη) 

10. Φσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

11. Οπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξίλνπλ ρξήζηκν νη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη πσο πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ ηνλ Γήκν είλαη ε κε 

χπαξμε, ζε βάξνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, βεβαησκέλσλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ηνλ Γήκν, κε εμαίξεζε 

ηηο πεξηπηψζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ θαηαβνιήο απηψλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

 
Άξζξν 19 : Δπηηξεπόκελα πσινύκελα είδε 

 

Γηα ηελ πψιεζε εηδψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ απαηηείηαη ε θαηά λφκν εηδηθφηεξε άδεηα απφ ηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο & Θνηλσληθήο Κέξηκλαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ησαλλίλσλ, ζχκθσλα κε ην 

Λ.4093/2012, φπσο αληηθαηαζηάζεθε, απφ ην άξζξν 76, ηνπ Λ.4257/2014. 

 
Άξζξν 20 : Ωξάξην ιεηηνπξγίαο 

 

Όια ηα πεξίπηεξα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αλειιηπψο ηηο θαζεκεξηλέο θαη επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ Θπξηαθέο 

θαη εκέξεο αξγίαο ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 1044/71, άξζξν 12, παξ. 3, θαη άξζξν 46, παξ. 2, ηνπ Λ. 2224/1994. 

 

Άξζξν 21 : Γηνηθεηηθέο θαη άιιεο θπξώζεηο- Πξόζηηκα 
 

Απζαίξεηε ζεσξείηαη ε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζρεηηθή άδεηα, θαζψο θαη ε 

ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο είηε απηνί αθνξνχλ ζην 

είδνο ηεο ρξήζεο, ζηε ζέζε ή ηελ έθηαζε ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, είηε ζηε δηάξθεηα ηεο. 

• ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο 

έρεη επηηξαπεί, (φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 8 θαη 10 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ) επηβάιιεηαη ζε βάξνο 

ηνπ παξαβάηε, κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, εθηφο απφ ην αλαινγνχλ ηέινο θαη ηζφπνζν πξφζηηκν, 

αλεμάξηεηα απφ ην δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. 

• Κε φκνηα απφθαζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ζε βάξνο εθείλνπ πνπ πξνβαίλεη ζε απζαίξεηε ρξήζε ρψξνπ 

ηνπ νπνίνπ ε παξαρψξεζε δελ έρεη επηηξαπεί, (ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 10 ηνπ παξφληνο), ίζν κε ην 

δηπιάζην ηνπ κεγαιχηεξνπ θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν πνζνχ πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ απφθαζε Γ.. γηα 

ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε κε φκνηα ρξήζε. 

• Ζ απζαίξεηε ρξήζε δηαπηζηψλεηαη απφ ην δήκν ή ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο. 

• ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαζ’ ππνηξνπή, ηα αλσηέξσ πξφζηηκα 

επηβάιινληαη κέρξη θαη δχν θνξέο θαη αλ δηαπηζησζεί γηα Σξίηε θνξά απζαίξεηε ρξήζε, ν δήκνο κε 

ζπλεξγείν ηνπ πξνβαίλεη ζηελ αθαίξεζε θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ, δπλάκελνο λα δεηήζεη γηα ην ζθνπφ 

απηφ ηε ζπλδξνκή ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο. Σα αληηθείκελα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή θαηάζηαζε 

πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ θαη δελ επηζηξέθνληαη εάλ δελ θαηαβιεζεί, εηδηθφ 

πξφζηηκν γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ (άξζξν 50 ηνπ Λ.4257/2014, φπσο ηζρχεη) 

(παξ.8 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ απφ 20.10.1958 Β.Γ., φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.1080/1980 
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θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.1828/1989 θαη ην άξζξν 6 ηνπ 
λ.1900/1990, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 50 ηνπ λ.4257/2014) 

 
1. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο σο πξνο ηα άξζξα 8 θαη 10 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, φζνλ 

αθνξά ζηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηπηέξνπ, δχλαηαη λα αθαηξεζεί ε άδεηα πεξηπηέξνπ ελψ 
ην πεξίπηεξν θαηεδαθίδεηαη κε κέξηκλα ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. 

 

2. ε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελεο κε ζπκκφξθσζεο, δχλαηαη λα αλαθιεζεί ε ζρεηηθά άδεηα. 

Άξζξν 22 : Θιεηζηά πεξίπηεξα 
 

1) Γηα Πεξίπηεξα πνπ νη δηθαηνχρνη ησλ αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο βξίζθνληαη ζηε δσή θαη είλαη θιεηζηά 

ζπλερψο επί έλα (1) έηνο, (απνδεηθλπφκελν απφ ζρεηηθά έγγξαθα, φπσο βεβαηψζεηο ηνπ αξκφδηνπ 

Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ & Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, βεβαηψζεηο Γ.Ο.Τ. θιπ,) κεηά ηελ 

εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζηε «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ή επί ηνπιάρηζηνλ ζπλερψο έλα (1) 

ρξφλν (απνδεηθλπφκελν απφ ζρεηηθά έγγξαθα, φπσο βεβαηψζεηο ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ 

& Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, βεβαηψζεηο Γ.Ο.Τ. θιπ,) πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, ν δηθαηνχρνο ζα ππνρξενχηαη, εάλ δεηεζεί απφ ην Γήκν, γηα ιόγνπο θπθινθνξηαθήο 

αζθάιεηαο, αηζζεηηθήο θαη δεκόζηαο πγείαο, λα κεηαθέξεη ην πεξίπηεξν ζε άιιε ζέζε, ε νπνία ζα 

πιεξνί ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ιεηηνπξγία πεξηπηέξνπ, θαηφπηλ ππφδεημεο απηήο απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ( φπνπ θαη αλ ν Γήκνο δηαζέηεη ζέζε, κε δαπάλεο ηνπ Γήκνπ) ή λα κεηαθέξεη ην θνπβνχθιην 

ηνπ πεξηπηέξνπ ζε αζθαιή ζέζε, ζην ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ακαμνζηαζίνπ, επίζεο, κε δαπάλεο ηνπ 

Γήκνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή δελ ζα ππάξρεη δηαζέζηκε ζέζε γηα κεηαθνξά ηνπ 

πεξηπηέξνπ, απηή ζα αληηθαζίζηαηαη φηαλ ηέηνηα ζέζε ζπζηαζεί, απφ ην Γήκν. ηελ πεξίπησζε 

άξλεζεο ηνπ δηθαηνύρνπ γηα ηελ κεηαθνξά ηεο ζέζεο ζηελ ππνδεηθλπόκελε από ην Γήκν 

ζέζε, ζα επηβάιινληαη θπξώζεηο ζύκθσλα κε ηελ θάζε θνξά ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

2) Γηα ηα θελσζέληα θιεηζηά πεξίπηεξα θαη εθφζνλ δελ πιεξνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο δηαζηάζεηο, νη ζέζεηο 

απηέο ζα θαηαξγνχληαη κε απνθάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Θνηλνηηθψλ πκβνπιίσλ, Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 

Εσήο θαη Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

3) Δπίζεο, γηα ηα θελσζέληα θιεηζηά πεξίπηεξα, ησλ νπνίσλ ε άδεηα έρεη πεξηέιζεη ζην Γήκν Είηζαο, κεηά 

ηνλ ζάλαην ηνπ αξρηθνχ θαηφρνπ ή δηθαηνχρνπ θη εθφζνλ ν Γήκνο έρεη πξνβεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο κέζσ πξνθήξπμεο (επί δχν ζπλερφκελεο θνξέο), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, αλ 

δελ πξνζέιζεη θαλέλαο ελδηαθεξφκελνο (άγνλε δηαδηθαζία), ηφηε ν Γήκνο δχλαηαη, δηαζέηνληαο ηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα, λα θαηαξγήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ιακβάλνληαο ηηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο. 

4) Οη δηθαηνχρνη εθκεηάιιεπζεο αδεηψλ πεξηπηέξσλ, γηα φζν ρξφλν είλαη αλελεξγά (θιεηζηά), ζχκθσλα κε 

ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ππνρξενχηαη λα δηαηεξνχλ ην θνπβνχθιην θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ πεξηπηέξνπ ζε 

θαιή θαηάζηαζε, θαζψο θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαζαξφ θαη λα απνκαθξχλνπλ ηπρφλ πξνζσπηθά 

ηνπο αληηθείκελα θαη επαιινίσηα είδε απφ ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν θαη εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θνπβνπθιίνπ. 

Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο έρεη ν δηθαηνχρνο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη νπδεκία 

επζχλε θέξεη ν Γήκνο. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα πε ηελ θάζε θνξά ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
Άξζξν 23 : Κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο 

 
1. Όζνλ αθνξά ην κέγηζην φξην παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ θαλνληζκνχ, δει. ην έηνο 2021, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δχλαηαη λα θαηαηεζεί έσο θαη δχν 

κήλεο απφ ηελ ςήθηζε ηνπ θαλνληζκνχ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

2. Κέζα ζην δηάζηεκα απηφ ζα πξέπεη νη ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηέο ησλ πεξηπηέξσλ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηεη ν ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο. 

3. Γηα φζνπο ήδε έρνπλ θαηαβάιιεη ηέινο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ην έηνο 2021, κπνξνχλ κε 

ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε λα δεηήζνπλ ηα πξφζζεηα ηεηξαγσληθά κέηξα παξαρψξεζεο ρψξνπ κε ηελ 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 
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Όια ηα πθηζηάκελα πεξίπηεξα, νθείινπλ, κέζα ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 

εκεξνκελία ςήθηζεο ηνπ θαλνληζκνύ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, λα πξνζαξκνζηνύλ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, σο πξνο ηελ θαηάιεςε Θ.Υ. & ηηο ινηπέο πξνδηαγξαθέο (ηέληεο, 

ςπγεία θ.ι.π.) 

Κεηά ηελ παξέιεπζε έηνπο από ηελ ηζρύ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, δελ ζα ρνξεγείηαη 

άδεηα ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ή άδεηα έγθξηζεο εθκίζζσζεο, εάλ δηαπηζηώλεηαη κε 

ζπκκόξθσζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ελνηθηαζηή πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, 

θαη ε όιε θαηαζθεπή ζα ζεσξείηαη απζαίξεηε. Σα έμνδα πξνζαξκνγήο επηβαξύλνπλ ηνπο 

ηδηνθηήηεο ή ηνπο εθκεηαιιεπηέο ησλ πεξηπηέξσλ, θαη νπδεκία απαίηεζε κπνξεί λα πξνθύςεη 

ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ, από ηελ πξνζαξκνγή ησλ εγθαηαζηάζεσλ –ζηνηρείσλ ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 

 
Άξζξν 24: Σήξεζε θαη εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ 

 

1. Γηα ηα επφκελα έηε ζα ηζρχνπλ φια ηα νξηδφκελα, ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, άξζξα. 

2. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο (Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ & Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, Σκήκα 

Δζφδσλ, Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο) έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ 

απζηεξή ηήξεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

3. Γηα φζα δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη απφ ηνπο ηζρχνληεο 

λφκνπο θαη δηαηάμεηο. 

4. Οπνηαδήπνηε παιαηφηεξε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνχιηνπ, ε νπνία αθνξά ηα πεξίπηεξα παχεη λα ηζρχεη. 

5. Αλαζέηεη ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζηνλ Γήκαξρν Είηζαο. 

 
 Ο παξψλ θαλνληζκφο πνπ απνηειείηαη απφ 24 άξζξα, εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη θαζίζηαηαη νξηζηηθφο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Γπη. Καθεδνλίαο & Ζπείξνπ 

θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη ηελ αλάξηεζή ηνπ ζηα δεκνζηφηεξα κέξε ησλ Θνηλνηήησλ”. 

 
ηε ζπλέρεηα θαη αθνύ πξνεγήζεθε παξέκβαζε ηνπ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θ. 

Καηζνπιίδε Παλαγηώηε, ν νπνίνο είπε όηη δειώλεη παξώλ ζηελ ςεθνθνξία θαη ζα ηνπνζεηεζεί θαηά 

ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο 

 
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Σελ έθδνζε Καλνληζηηθήο απόθαζεο πεξί πξνδηαγξαθώλ θαη θαλόλσλ γηα ηε ρξήζε ησλ 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ή παξαρσξνύληαη γηα εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξσλ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην εηζεγεηηθό ζθέινο ηεο παξνύζαο θαη 

δηαβηβάδεη ηελ Απόθαζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο γηα ιήςε ζρεηηθήο Απόθαζεο. 

Η απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 25/2021 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
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  Αθνινύζεζαλ ηνπνζεηήζεηο ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ 
πνπ δήηεζαλ θαη πήξαλ ην ιόγν, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο νπνίεο ε θα 
εηζεγήηξηα ηνπ ζέκαηνο, πξόηεηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο ηεο εηζήγεζεο, 
ώζηε λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζε απηή, ε πξόηαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Ράξξα 
Φσηίνπ ζρεηηθά κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ άξζξνπ 16, κε ηελ παξαηήξεζε-
δηεπθξίλεζε όηη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαηόπηζε πεξηπηέξνπ από Κνηλόηεηα ζε 
Κνηλόηεηα θαη από ηηο παξαθάησ έμη πξνηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ ηεο 
παξάηαμεο «ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ» θ. Πάηθα ππξίδσλα ηηο νπνίεο 
θαηέζεζε εγγξάθσο,  νη ππ’ αξηζ. Γ, Δ θαη Σ : 

          «Α. το άρκρο 5.11 πρόταςθ να διαμορφωκεί ωσ εξισ: επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μέχρι 

ενόσ (1) περιπτζρου ςε κάκε κοινότθτα με πλθκυςμό μζχρι 1.500 κατοίκουσ και μζχρι πζντε (5) 

περιπτζρων ςτθν Κοινότθτα Ελεοφςασ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ των κατοίκων. 

Β. Άρκρο 7.3: Η ιςχφουςα νομοκεςία ορίηει τα εξισ: «Εκμίςκωςθ του δικαιϊματοσ 

εκμετάλλευςθσ ςε τρίτουσ, επιτρζπεται μόνον για λόγουσ γιρατοσ ι ςε περίπτωςθ 

αναπθρίασ του δικαιοφχου ςε ποςοςτό 67% και άνω, θ οποία αποδεικνφεται βάςει των 

εκάςτοτε ιςχυουςϊν διατάξεων. Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο 

λιξθσ τθσ αρχικισ παραχϊρθςθσ». Όμωσ θ παρ. 10 τθσ υποπαραγράφου Σ.2 του Ν. 

4093/2012 (όπωσ είχε ςυμπλθρωκεί με τθν παρ. 2β άρκρου 27 Ν. 4325/2015, ΦΕΚ Α 47, και 

με το άρκρο 44 Ν.4745/2020, ΦΕΚ Α 214) διαμορφϊκθκε ωσ κάτωκι με το άρκρο 73 

Ν.4758/2020, ΦΕΚ Α 242/04.12.2020 ωσ εξισ: «10. α) Υφιςτάμενεσ διοικθτικζσ άδειεσ 

διατθροφνται ςε ιςχφ. Περαιτζρω μεταβίβαςθ αυτϊν επιτρζπεται μόνον άπαξ και για χρονικό 

διάςτθμα δζκα (10) ετϊν: αα) ςτον ι ςτθ ςφηυγο του αποκανόντοσ δικαιοφχου ι αβ) ςτα 

ενιλικα τζκνα του, εφόςον ανικουν ςτθν κατθγορία των ατόμων με αναπθρία, με ποςοςτό 

αναπθρίασ 67% και άνω. β) Εκμίςκωςθ του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ ςε τρίτουσ, 

επιτρζπεται για χρονικό διάςτθμα δζκα (10) ετϊν». 

Άρα για τισ υφιςτάμενεσ διοικθτικζσ άδειεσ κατά τθν 11θ Μαΐου 2015 (θμερομθνία 

ζναρξθσ του Ν. 4325/2015) επιτρζπεται θ εκμίςκωςθ ςε τρίτουσ για χρονικό διάςτθμα (10) 

δζκα ετϊν ανεξαρτιτωσ τθσ ωσ άνω πρόβλεψθσ τθσ παρ. 7 ότι «Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λιξθσ τθσ αρχικισ παραχϊρθςθσ». Και με τθν αιτιολογικι 

ζκκεςθ του Ν. 4325/2015 εξάλλου επιςθμαίνεται ότι «Με το δεφτερο εδάφιο τθσ 

προτεινόμενθσ διάταξθσ, ορίηεται ότι ςτην περίπτωςη εκμίςθωςησ του δικαιώματοσ 

εκμετάλλευςησ περιπτζρων ςε τρίτουσ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 21 παρ. 2 

τουν.δ.1044/1971, για υφιςτάμενεσ διοικητικζσ άδειεσ, η χρονική διάρκεια των μιςθώςεων 

που ςυνομολογοφνται είναι δεκαετήσ. Η ρφκμιςθ αυτι κρίνεται αναγκαία κακόςον με τθν 

διάταξθ τθσ περίπτωςθσ 13 τθσ υποπαραγράφου ΣΤ3 τθσ παρ. ΣΤ του πρϊτου άρκρου του ν. 

4254/2014 (Α ́ 85) καταργικθκε θ παρ. 3 α’ και β’ του άρκρου 6 του ν. 3648/2008, ςτθν οποία 

ορίηονταν ότι οι μιςκϊςεισ αδειϊν περιπτζρων, μεταξφ άλλων, ςυνομολογοφνται για επτά (7) 

ζτθ. Η δε πρόβλεψθ για τθν δεκαετία γίνεται ϊςτε να επιτευχκεί θ κοινι και ομοιόμορφθ 

αντιμετϊπιςθ των περιπτϊςεων που αφοροφν ςτθν παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ για 
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τθν άςκθςθ των κατά περίπτωςθ δραςτθριοτιτων (περίπτερα, κυλικεία κ.α.)». 

Γ. Άρκρο 12 κζςεισ περιπτζρων: Διατθροφμε επιφυλάξεισ ςχετικά με τισ 4 προτεινόμενεσ 

κζςεισ, δθλαδι πϊσ διαπιςτϊκθκαν αυτζσ οι ανάγκεσ. Και άντε για τθν Βουνοπλαγιά κυρίωσ 

και τον Άγιο Ιωάννθ το κατανοοφμε ότι υπάρχει ανάγκθ για δθμιουργία κζςθσ περιπτζρου 

λόγω δυναμικισ και πλθκυςμοφ αυτϊν των κοινοτιτων αλλά και γεωγραφικισ κζςθσ. Για τθ 

Βροςίνα και τθ Λευκοκζα όμωσ; πϊσ ζγινε θ αξιολόγθςθ; Αποτελεί αίτθμα τθσ τοπικισ 

κοινωνίασ; γιατί όχι π.χ. θ Κλθματιά ι θ Παλιουρι ι θ Βουτςαρά; Επίςθσ ςτισ κενωκείςεσ 

κζςεισ (Ροδοτόπι, Αςφάκα, Μεταμόρφωςθ, Πετςάλι) τι κα ςυμβεί; Θα προκθρυχκοφν νζεσ 

άδειεσ; Η Δ.Ε. Εκάλθσ δεν χρειάηεται τουλάχιςτον μία κζςθ περιπτζρου; Εν κατακλείδι αυτό 

που κζλουμε να επιςθμάνουμε είναι ότι με βάςθ και τθν οικονομικι ςυγκυρία και με 

πρόβλεψθ δεκαετίασ με ποιο τρόπο κα κακορίςουμε τισ ανάγκεσ για νζεσ κζςεισ. Θζλει μια 

ςυνολικι ςυηιτθςθ αυτό το ηιτθμα ςτο Δ.. 

Δ. το άρκρο 8 και ςτα ςθμεία όπου αναφζρει για το ότι δεν επιτρζπεται θ διαφιμιςθ 

επιςθμαίνω ότι: Επιτρζπονται οι διαφθμίςεισ που προβλζπονται βάςει των διατάξεων του Ν. 

2946/08-10-2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001) και όπωσ αυτζσ ςυμπλθρϊνονται και τροποποιοφνται 

από τθν ΚΤΑ 46526/22-07-2020 (ΦΕΚ 3049 Β’/2020) για τθ ρφκμιςθ όρων και προχποκζςεων 

για τθν προβολι υπαίκριασ διαφιμιςθσ. τα περίπτερα επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ 

διαφθμίςεων φωτεινϊν ι μθ, ςε πλαίςιο φψουσ 0,40m από τθ βάςθ τθσ ςτζγθσ του 

περιπτζρου. Σο πλαίςιο αυτό δεν δφναται να προεξζχει πζραν των επιτρεπόμενων 

διαςτάςεων τθσ βάςθσ του περιπτζρου. Επί των κινθτϊν προςτεγαςμάτων (τεντϊν), χρϊματοσ 

μπεη ι λευκοφ, επιτρζπεται θ εκτφπωςθ διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ, μζγιςτθσ νοθτισ 

διάςταςθσ 0,75m (κατακόρυφθ διάςταςθ) επί 1,80 m (οριηόντια διάςταςθ), το οποίο πρζπει 

να είναι ιδίου περιεχομζνου ι ςε απόλυτθ ςυνάφεια με αυτό που προβάλλεται και 

προβλζπεται. Η διαφιμιςθ επί το προςτεγάςματοσ επιτρζπεται να είναι φωτιηόμενθ και να 

προβάλλεται επί των τεςςάρων πλευρϊν αυτοφ (ΚΤΑ 46526/2020, Αρκ. 5, Παρ. 2). 

Ε. Να υπάρξει πρόβλεψθ ότι οι κζςεισ λειτουργίασ των ιδθ υφιςτάμενων διοικθτικϊν 

αδειϊν περιπτζρων δεν υπόκεινται ςε νζο κακοριςμό με απόφαςθ του δθμοτικοφ 

ςυμβουλίου. 

ΣΤ. Άρκρο 16 Μετατόπιςθ περιπτζρων: Πρόταςθ για το ςκζλοσ α) αυτεπάγγελτα: Η 

μετατόπιςθ περιπτζρου επιτρζπεται: α) αυτεπάγγελτα, με απόφαςθ του δθμοτικοφ 

ςυμβουλίου, θ οποία εκδίδεται μετά από γνϊμθ τθσ οικείασ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ 

και ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 20 του ΝΔ 

1044/71 (περ. 3 τθσ Τποπ. τ2 του άρκρου πρϊτου του Ν. 4093/2012, όπωσ αντικαταςτάκθκε 

από το άρκρο 76 του Ν. 4257/2014)». 
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ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ην νπνίν αθνύ έιαβε 
ππόςε ηνπ ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηηο ζρεηηθέο ηνπνζεηήζεηο 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

Σελ ιήςε ηεο παξαθάησ θαλνληζηηθήο απφθαζεο πεξί πξνδηαγξαθώλ θαη θαλόλσλ γηα ηε ρξήζε ησλ 
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ή παξαρσξνύληαη γηα εγθαηάζηαζε θαη 
εθκεηάιιεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξσλ: 

 
Δηζαγσγή 

  Κε ηνλ Λ.4093/2012, (Φ.Δ.Θ.222 ηεπρ. Β') θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 1, ππνπαξάγξαθν Σ.2, πεξίπη. 

3, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 76, ηνπ Λ. 4257/2014 (Φ.Δ.Θ. 93 Α') : 

Α) Θαηαξγήζεθε ε αξηζκ. Φ.443.531/24/300030/1969 (Φ.Δ.Θ. 588 Β') απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο 

Ακχλεο, πληνληζκνχ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ «Πεξί ηνπ ηχπνπ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ησλ αλαπεξηθψλ 

πεξηπηέξσλ» θαη 

Β) εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3, ηνπ Λ.3919/2011 (ΦΔΘ.32 Α’/2011) θαη γηα ηελ 

παξαρψξεζε, έλαληη αληαιιάγκαηνο, ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ πεξηπηέξσλ ηνπ Λ.1044/1971 θαζψο θαη 

ησλ θπιηθείσλ, θαθελείσλ θαη θνπξείσλ εληφο θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

θαη ησλ Λ.Π.Γ.Γ. 

Γ) Θαζνξίδνληαη από ηνπο Γήκνπο, κε ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, νη πξνδηαγξαθέο 

θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ θνπβνπθιίσλ ησλ πεξηπηέξσλ, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο 

ηδηαηηεξόηεηεο (άξζξν 76 λ.4257/2014). 

Γ) Κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο ησλ πεξηπηέξσλ, απνηππψλνληαη ηα 

θνπβνχθιηα, ν πεξηβάιινλ ρψξνο ηνπο θαη ν επξχηεξνο θνηλφρξεζηνο πεξηβάιισλ ρψξνο, κεηά απφ γλψκε 

ηεο νηθείαο Θνηλφηεηαο, ηε γλψκε ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο θαη ηε εηζήγεζε ηεο Δ.Π.Ε. πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 

Δπίζεο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ ζέζεσλ ησλ πεξηπηέξσλ. Ζ δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ 

(ρσξνζέηεζε) ησλ ζέζεσλ θαη ε αλαινγία παξαρψξεζεο, αθνξνχλ ηφζν ηηο λέεο ζέζεηο, φζν θαη απηέο πνπ 

έρνπλ «θελσζεί», ελψ ν αξηζκφο ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζέζεσλ αιιά θαη ν ρξφλνο θαηαλνκήο ηνπο 

ελαπφθεηληαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ θάζε δήκνπ. 

Σν 30% ησλ ζέζεσλ πνπ ζα απνθαζίζεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, (λέσλ θαη «θελσζέλησλ»), αθνχ 

δηελεξγεζεί δεκφζηα θιήξσζε γηα ηελ επηινγή απηψλ, παξαρσξείηαη κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο, πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, βάζεη ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

θαη εθφζνλ πιεξνχηαη ε πξνυπφζεζε ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ λ.3463/2006 (δεκνηηθή ελεκεξφηεηα) : ζε α) 

άηνκα κε αλαπεξία (Α.κε.Α.) θαη β) πνιχηεθλνπο, ελψ ε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ ινηπψλ 

ζέζεσλ (ήηνη ηνπ 70% ηνπ ζπλφινπ: λέσλ & «θελσζέλησλ» ζέζεσλ) γίλεηαη κε δεκνπξαζία, ζχκθσλα κε 

ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί δεκνπξαζηψλ δεκνηηθψλ αθηλήησλ, απνθιεηζκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο 

απεπζείαο παξαρψξεζεο απηψλ. 

Δπεηδή: 

Σα πεξίπηεξα είλαη ιεηηνπξγηθά θαη εμππεξεηηθά ζηνηρεία ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη απνηεινχλ κηα καθξφρξνλε 

ειιεληθή ηδηαηηεξφηεηα, ζα πξέπεη ινηπφλ λα θξαηνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ρσξίο λα 

αιινηψλεηαη ν ραξαθηήξαο ηνπο θη απηφ γηαηί πνιχ ζπρλά κεηαηξέπνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο ζε 

«πνιπθαηαζηήκαηα», θαζψο απηνί δηαζθνξπίδνπλ πεξηκεηξηθά εκπνξεχκαηα, έληππα, ςπγεία θαη θαηαζθεπέο 

θ.ι.π., κε ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ δελ ζπλάδεη ζην ξφιν ηνπο, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε εθαξκνγήο 

«Θαλνληζκνχ πεξηπηέξσλ θαη παξαρψξεζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» ζην Γήκν Είηζαο, κε ηνλ νπνίν απφ ηελ 

δεκνζίεπζή ηνπ θαη εθεμήο, ζα ηζρχνπλ ζπγθεθξηκέλνη φξνη, θαλφλεο θαη πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

πεξηπηέξσλ, σο εμήο: 

 

Άξζξν 1: Αληηθείκελν & ζθνπόο ηνπ Θαλνληζκνύ 
 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη: 

Α) Ζ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ, γηα ηε ρξήζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πνπ δχλαληαη λα 
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εθκεηαιιεπηνχλ ηα πεξίπηεξα, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ν νπνίνο ζα δεζκεχεη ηηο 

δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη ηνπο ρξήζηεο θαη εθκεηαιιεπηέο απηνχ. 

Β) Ζ ζέζπηζε πξνυπνζέζεσλ, πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πεξηπηέξσλ θαη ηε ρξήζε ησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ή παξαρσξνχληαη γηα εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

πεξηπηέξσλ,εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ν νπνίνο ζα δεζκεχεη ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα 
πξφζσπα ζηνπο νπνίνπο παξαρσξήζεθε ζέζε πεξηπηέξνπ. 

 
θνπόο ηνπ Θαλνληζκνύ απηνύ είλαη: 

. Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηφζν ησλ θαηνίθσλ φζν θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 

 Ζ βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο εηθφλαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ δήκνπ καο. 

 Ζ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο θίλεζεο ησλ πεδψλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ησλ αηφκσλ κε 

εηδηθέο Αλάγθεο (Α.Κ.Δ.Α.) αιιά θαη ησλ νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη πιεζίνλ απηψλ. 

• Ο πξνζδηνξηζκφο κε ζαθήλεηα ησλ επηηξεπφκελσλ δηαζηάζεσλ ησλ πεξηπηέξσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπο. 

• Ο νξηζκφο ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ησλ πεξηπηέξσλ. 

• Ζ ζέζπηζε απζηεξψλ θαλφλσλ ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο 

• Ο θαζνξηζκφο ησλ επηβαιιφκελσλ θπξψζεσλ ησλ παξαβαηψλ . 

• Ο θαζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο ησλ πεξηπηέξσλ ζηνπο 

δηθαηνχρνπο. 

• Ζ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί πεξηπηέξσλ. 

 
Άξζξν 2 : Λνκηθό Πιαίζην 

 

Ο παξψλ θαλνληζκφο ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο δηαηάμεηο: 

1. Σνλ Λ. 3463/2006, άξζξν 79: «Θαλνληζηηθέο απνθάζεηο». 

2. Σνλ Λ. 3852/2010, άξζξν 73: «Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο». 

3. Σνλ Λ. 2831/2000 «Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 1577/85 «Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Θαλνληζκφο θαη 

άιιεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Λέν Οηθνδνκηθφ Θψδηθα Λ.4067/12.», Β.Γ. 24- 

9/20-10-1958 «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίσλ θείκελσλ λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ 

πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ», φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3, ηνπ Λ. 1080/80 θαη 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54, ηνπ Λ. 1416/84, ηνπ άξζξνπ 26, ηνπ Λ. 1828/89 θαη 

ηνπ άξζξνπ 16, ηνπ Λ. 3254/04. 

4. Σνλ Λ. 1900/1990 (ΦΔΘ 125/1990 ηεχρνο Α') «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ 

δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα (Π.Γ. 323/1989), δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Λ. 

1622/1986), εζφδσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σνλ Λ. 2696/99 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Οδηθήο Θπθινθνξίαο» άξζξα 34, 47 & 48. 

6. Σνλ Λ. 3734/09, αξζ. 34, παξ. 2 «Πξνψζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρξήζηκσλ 

κνξθψλ ελέξγεηαο ...θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Σελ παξ. Σ ππνπαξ. Σ2 ηνπ Λ. 4093/2012 , φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 76 ηνπ Λ. 4257/2014 

(ΦΔΘ 93 η. Α'/14-4-2014) . 

8. Σα άξζξα 966-971 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα πεξί θνηλνρξήζησλ πξαγκάησλ. 

9. Σνλ Λ.3919/11 «Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε αδηθαηνιφγεησλ πεξηνξηζκψλ ζηε 

πξφζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικάησλ». 

10. Σελ Απφθαζε Τ1γ/ΓΠ/νηθ.96967/12 (ΦΔΘ 2718/Β/8-10-2012), Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΘ 3007 η. Β ’/13- 

11-12) : «Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

11. Σνλ Λ. 4325/2015, παξ. 2Α , ηνπ άξζξνπ 27. 

12. Σελ ππνπξγηθή απφθαζε ππ' αξηζκ. 45256/ΔΓΘ.50/30-11-12 (ΑΓΑ: Β45ΑΛ-Ε1Λ) : Δθαξκνγή 

δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Σ.2 ηεο παξ. Σ ηνπ λ.4093/2012. 

13. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Σ3 άξζξν 1 Λ.4257/14 (ΦΔΘ 93, η. Α'/14-4-2014). 

14. Σνλ Λ. 2946/8-10-01 (ΦΔΘ Α 224) «Τπαίζξηα Γηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

15. Σελ Απφθαζε κε αξηζκ. 52138/03 (ΦΔΘ 1788 Β'/2-12-03):Θαζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, 
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πξνδηαγξαθψλ θαη δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο εηδηθά δηακνξθσκέλσλ πιαηζίσλ, γηα ηελ πξνβνιή 

ππαίζξηαο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2946/2001. 

16. Σελ κε αξ.52907/2009 (ΦΔΘ2621/Β’/2009) Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Θιηκαηηθήο Αιιαγήο «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ». 

17. Σελ εγθχθιην ΤΠ.ΤΓ. Τ1γ/ΓΠ/νηθ.45936/ΔΓΘ.5/21-5-13 (ΑΓΑ: ΒΔΛΚΘ-ΡΟΤ) : Παξέρνληαη νδεγίεο γηα 

ηηο Δπηρεηξήζεηο Ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ (Πεξίπηεξα-Φηιηθά) ηεο ΤΓ. Κε αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π /νηθ 96967 

(ΦΔΘ 2718/η.Β/δ-10-2012) «Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο. 

18. Σνπ Π.Γ. 270/1981 «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ δηελέξγεηαο 

δεκνπξαζηψλ δη' εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ». 

19. Σν άξζξν 55 ηνπ λ.4483/2017 ( ΦΔΘ Α΄107/31.07.2017)-Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. 

20. Ζ ππ’ αξ. 273/2013 Α.Γ.. Γήκνπ Είηζαο «Ιήςε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ δήκνπ. 

21. Θάζε άιιε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν δηάηαμε, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 
Άξζξν 3 : Υξήζηκνη νξηζκνί 

 

• Θνηλφρξεζηα, 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 Είηζαο. 

• Θνηλφρξεζηνη ρψξνη είλαη νη θάζε είδνπο δξφκνη, πιαηείεο, άιζε θαη γεληθά νη πξννξηζκέλνη γηα θνηλή 

ρξήζε ειεχζεξνη ρψξνη, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν Ρ.. ηνπ θάζε νηθηζκνχ ή έρνπλ ηεζεί ζε 

θνηλή ρξήζε κε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν. 

Σα θνηλφρξεζηα απνηεινχλ πξάγκαηα εθηφο ζπλαιιαγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 970 ηνπ Αζηηθνχ 

Θψδηθα, ελψ «ζε θνηλφρξεζηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κε παξαρψξεζε ηεο αξρήο, θαηά 

ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ, ηδηαίηεξα ηδησηηθά δηθαηψκαηα, εθ' φζνλ κε ηα δηθαηψκαηα απηά εμππεξεηείηαη ή 

δελ αλαηξείηαη ε θνηλή ρξήζε». 

• «Σέινο» είλαη ε ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο έλαληη εηδηθνχ 

αληαιιάγκαηνο (αληηπαξνρήο), ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλνπ δεκνηηθνχ 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. 

• Άδεηεο Υξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ: είλαη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε 

αλάθιεζε θαηά ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 

θαηά ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3,ηνπ Λ. 1080/80, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε 

κεηαγελέζηεξα. 

• Αλάθιεζε άδεηαο είλαη δηνηθεηηθή πξάμε θχξσζεο κε ηελ νπνία αίξεηαη ε ηζρχο κηαο άιιεο δηνηθεηηθήο 

πξάμεο, είηε αλαδξνκηθά, είηε γηα ην κέιινλ. Απνζθνπεί φρη ζηελ πνηληθή ηηκσξία αδηθήκαηνο αιιά 

ζηελ ζπκκφξθσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ. 

• Απζαίξεηε ρξήζε, ζεσξείηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ. 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. 

 
Άξζξν 4 : Αξκνδηόηεηεο 

 

1. Δθηφο ηνπ Γήκνπ Είηζαο, θακία άιιε αξρή δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα εθδίδεη άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξε- 

ζησλ ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν Είηζαο ή έρνπλ παξαρσξεζεί ζ' απηφλ γηα εθκεηάιιεπζε. 

2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, ππεχζπλεο είλαη νη παξαθάησ ππεξεζίεο κε ηηο αθφινπζεο 

αξκνδηφηεηεο: 

 α) Σν απηνηειέο Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ & Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, κε αξκνδηφηεηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ, 
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β) Σν Σκήκα Δζφδσλ, ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ, κε αξκνδηφηεηα ηε ρνξήγεζε ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ 

ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, εθφζνλ θαηαβιεζνχλ ηα αλαινγνχληα ηέιε, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ είζπξαμε ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ θαη πξνζηίκσλ 

-εθφζνλ επηβάιινληαη- πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

εθαξκφδνληαο ηνλ Θψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

εθκίζζσζεο ηνπ ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλεη θάζε πεξίπηεξν, σο θαη ηεο επηβνιήο πξνζηίκσλ, ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

γ) Ζ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, κε αξκνδηφηεηα ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ψζηε λα 

δηαπηζηψλεηαη ε εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ θαη ησλ παξαβάζεσλ, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο ζέζεο ησλ πεξηπηέξσλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

3. Οη ππεξεζίεο απηέο επηιχνπλ θάζε θνξνινγηθή ή άιιε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή 

απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ, ελψ ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ & Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηηο ππφινηπεο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο, παξαπέκπεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαδηαηχπσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 
Άξζξν 5: Γεληθέο αξρέο ηνπνζέηεζεο πεξηπηέξσλ 

 

1. Γηα ηα λέα πεξίπηεξα πνπ ηνπνζεηνχληαη ή ηα ππάξρνληα ηα νπνία κεηαθηλνχληαη απφ ην Γήκν καο, 

απαηηείηαη ειεύζεξε δώλε όδεπζεο πεδώλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλερή αζθαιή θαη 

αλεκπφδηζηε θπθινθνξία θάζε θαηεγνξίαο ρξεζηψλ, κε απαξαίηεην πιάηνο 1,50κ. θαη χςνο 

φδεπζεο 2,20κ. απνιχησο ειεχζεξν απφ νπνηνδήπνηε εκπφδην (άξζξν 2, ΤΑ 52907/2009). 

ε πεδνδξόκηα όπνπ πθίζηαληαη ήδε πεξίπηεξα, ηνπνζεηεκέλα πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ 

παξόληνο θαλνληζκνύ, ζα εμαζθαιίδεηαη ειεύζεξνο ρώξνο γηα ηελ θίλεζε ησλ πεδώλ 

ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ίζρπε θαηά ην ρξόλν ηνπνζέηεζήο ηνπο. 

2. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ή θαηάιεςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, νη νπνίνη έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ 

ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, σο ρψξνη πξαζίλνπ. 

3. Γελ ζα εκπνδίδεηαη ε αλάδεημε, ε πξνβνιή κλεκείσλ ηεο πφιεο ή ζεκείσλ κε εμαηξεηηθή ζεκαζία. 

4. Γελ επηηξέπεηαη θακία κφληκε θαηαζθεπή ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν (ππνζηπιψκαηα, 

δάπεδα, θαζίζκαηα, δαξληηληέξεο θ.η.ι.). 

5. Ζ δηάηαμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ επί ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζα είλαη 

ηέηνηα ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε ησλ πεδψλ. Ζ ζπλνιηθή παξέκβαζε ζα 

ηπγράλεη, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο, ηεο έγθξηζεο ησλ ζπλαξκφδησλ (Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ, Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ & Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη Σκήκαηνο Δζφδσλ) 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεδίσλ φπνπ ζα εκθαίλεηαη ν, ππφ θαηάιεςε, ρψξνο κε ηα 

ιεηηνπξγηθά ηνπ ζηνηρεία. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο δηάηαμεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ απαηηεί ηελ 

έγθξηζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αλαλέσζε ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο. 

6. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηειάξσλ ή ζπλαθψλ αληηθεηκέλσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε εθεκεξίδσλ 

θαη πεξηνδηθψλ. 

7. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηαθεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ 

θνηλφρξεζην ρψξν θαζψο θαη ηειενξάζεσλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη δηαθεκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

βάζεη ηεο ΘΤΑ 52138/03 (Λ. 2946/2001 «Πεξί Τπαίζξηαο Γηαθήκηζεο»). 

8. Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ειεθηξνδφηεζε ησλ παξαρσξεκέλσλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη επί ησλ πιαηεηψλ, κε ηελ ηνπνζέηεζε ελαέξησλ θαισδίσλ. 

9. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ελαεξίσλ θαισδίσλ θεξαηψλ ηειενξάζεσλ πξνο ηηο παξαθείκελεο 

νηθνδνκέο, πξνο ράξηλ ηεο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θαζαξνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

10. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθαλψλ αλεκνθξαθηψλ (λάηινλ) κφλν θαηά ηηο εκέξεο πνπ 

ππάξρεη βξνρφπησζε ή ρακειή ζεξκνθξαζία (<5-8oC) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πεξηπηέξσλ. 

11. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κέρξη ελφο (1) πεξηπηέξνπ ζε θάζε Θνηλφηεηα κε πιεζπζκφ κέρξη 1.000 
θαηνίθνπο θαη κέρξη πέληε (5) πεξηπηέξσλ ζηελ Θνηλφηεηα Διενχζαο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 
θαηνίθσλ. 

 

Άξζξν 6 : Γηθαηνύρνη πεξηπηέξσλ 
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χκθσλα κε ην αξηζ. πξση. Φ 900/13/158602/.797/05.09.2012 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Άκπλαο, θαηαξγείηαη ε χπαξμε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πξνζψπσλ πνπ δηθαηνχληαη λα εθκεηαιιεχνληαη ηα 

πεξίπηεξα θαη θαηαξγείηαη ν πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ, κε βάζε 

πιεζπζκηαθά θξηηήξηα, σο αληηβαίλνληα ζην άξζξν 2, παξ.2α θαη γ, ηνπ Λ. 3919/2011. 

 

Άξζξν 7 : Τπνρξεώζεηο ππεπζύλσλ Ιεηηνπξγίαο Πεξηπηέξσλ 
 

1. Σα πεξίπηεξα ππάξρνπλ ζην Γήκν Είηζαο γηα λα εμππεξεηείηαη ε ηνπηθή θνηλσλία θαη νη επηζθέπηεο. 

Δπνκέλσο θαη έρνπλ ππνρξέσζε λα ιεηηνπξγνχλ ηνπιάρηζηνλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

2. Πεξίπηεξν, ην νπνίν παξακέλεη θιεηζηό ζπλερώο επί έλα έηνο, αλαθαιείηαη ε παξαρώξεζε ηεο 

ζέζεο θαη ε ζέζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηπηέξνπ παξαρσξείηαη ζε άιιν άηνκν, κε ηηο πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο (εηζνδεκαηηθά θιπ. θξηηήξηα γηα Α.Κ.Δ.Α. θαη πνιχηεθλνπο ή δεκνπξαζία γηα ινηπνχο). 

3. Ο παξαρσξεζηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιεηηνπξγεί ην πεξίπηεξν απηνπξνζψπσο, απαγνξεπκέλεο 

ηεο ππελνηθίαζεο ηνπ ζε ηξίην. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ (ζχδπγν θαη ηέθλα) νη νπνίνη, 

εθ' φζνλ επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηπηέξνπ κέρξη ηε ιήμε ηεο 10εηίαο, 

ππνρξενχληαη λα ιεηηνπξγνχλ ην πεξίπηεξν απηνπξνζψπσο. Δθκίζζσζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο 

επηηξέπεηαη κφλν γηα ιφγνπο γήξαηνο ή αλαπεξίαο ηνπ δηθαηνχρνπ ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ην κηζζσηήξην θαηαηίζεηαη απφ ηνλ ελνηθηαζηή ηνπ πεξηπηέξνπ ζην Γήκν Είηζαο, 

εληφο ελφο κελφο απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο δηαπίζησζεο κίζζσζεο. 

4. Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ είλαη επζχλε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ πεξηπηέξνπ. 

 

Άξζξν 8: Σύπνο θαη δηαζηάζεηο ζώκαηνο πεξηπηέξσλ 
 

Όια ηα πεξίπηεξα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Γήκν Είηζαο, ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη ζχκθσλα κε έλαλ απφ 

ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο, αλάινγα κε ηε ζέζε ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Σύπνο Α: 

1. Γηαζηάζεηο: 

> Κέγηζην κήθνο θαη κέγηζην πιάηνο ηνπ πεξηπηέξνπ : 1,70κ. Υ 1,50κ. Οη δηαζηάζεηο απηέο 

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

πεξηπηέξνπ. 

> Σν κέγηζην χςνο ηνπ πεξηπηέξνπ δχλαηαη λα θζάλεη ηα 2,75 κ., σο εμήο: 

> Ύςνο βάζεσο πεξηπηέξνπ (απφ κπεηφλ) 0,10 κ. -0,15κ. 

> Ύςνο θνπβνπθιίνπ έσο 2,20 κ. 

> Ύςνο θσληθήο ζηέγεο έσο 0,40 κ. 

Θαηά ζπλέπεηα νη επηηξεπόκελεο δηαζηάζεηο ηνπ θνπβνπθιίνπ ζηε βάζε ηνπ, ζα είλαη 

1,70κ.Υ1,50κ.=2,55η.κ.,κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξκαξίσλ ελαπφζεζεο εηδψλ θαη θαηαθφξπθσλ 

ζηνηρείσλ αζθαιείαο (π.ρ. ξνιιά) 

χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. Σ, ππνπαξ. Σ2, ηνπ Λ. 4093/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 76, ηνπ Λ. 4257/2014, απφ 01/01/2014, θαηαβάιιεηαη εηήζην ηέινο ρξήζεο θαη γηα ηνλ ρώξν 

πνπ θαηαιακβάλεη ην θνπβνύθιην ηνπ πεξηπηέξνπ. 

2. Θπξίδεο ζπλαιιαγώλ: ηηο εκπξφζζηεο θαη πιάγηεο παξεηέο θάζε πεξηπηέξνπ θαηαζθεπάδνληαη ηξεηο 

ζπλνιηθά ζπξίδεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ην θνηλφ, πίζσ δε απφ ηελ θεληξηθή ζπξίδα θαη πξνο ηελ πιεπξά ηεο 

νδνχ θαηαζθεπάδεηαη ε ζχξα ηνπ πεξηπηέξνπ. 

3. Ράθηα: Ράθηα ηα νπνία εμέρνπλ πέξαλ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ θαζνξίζζεθαλ (1,70κ Υ 1,50κ.) 

απαγνξεχνληαη απνιχησο. 

4. Σέληεο: Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θηλεηνχ πξνζηεγάζκαηνο (ηέληαο) κε ζηήξημε κφλν επάλσ ζην 

πεξίπηεξν, ρσξίο θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα, ην νπνίν λα πξνεμέρεη ην κέγηζην θαηά 1,40 κ. ζε νξηδφληηα 

πξνβνιή απφ απηφ, ην ειάρηζην χςνο ηεο έμσ άθξεο ηνπ απφ ηε ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

2,20 κέηξα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πεξίπηεξν βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζε πεδνδξφκην, ην άθξν ηνπ 

πξνζηεγάζκαηνο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 0,20 κέηξα εζψηεξα ηνπ θξαζπέδνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (πεξηνξηζκέλνο ρψξνο, κπξνζηά ζε πξνζφςεηο γεηηνληθψλ θαηαζηεκάησλ θιπ) ην 

κήθνο ησλ ηεληψλ ζα θαζνξίδεηαη κε εηδηθφ ζρέδην. 

5. Γηαθήκηζε: Δπηηξέπνληαη νη δηαθεκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.2946/08-10-2001 
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θαη ηξνπνπνηνχληαη απφ ηελ Θ.Τ.Α. 46526/22-07-2020 γηα ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε. 

6. Ρνιά γηα αζθάιεηα: Σν πεξίπηεξν πξνζηαηεχεηαη κε ξνιά θαηαζθεπαδφκελα εληφο ησλ θαζνξηζζεηζψλ 

δηαζηάζεσλ. 

7. Τιηθά: 

α) Θαηαζθεπήο θνπβνπθιίνπ: θειεηφο: κεηαιιηθφο ή μχιηλνο. ηνηρεία πιήξσζεο: πάλει αινπκηλίνπ 

ή μχινπ, πάλει κε ελζσκαησκέλα ξάθηα κεηαιιηθά ή μχιηλα, ή ζπλζεηηθά, ή δηαθεκηζηηθά πάλει 

plexiglass. 

β) Βάζεο: Δπηθάλεηα κεηαιιηθή (ιακαξίλα) ή μχιηλν δάπεδν εδξαδφκελν ζε δνθνχο κεηαιιηθέο ή 

μχιηλεο, κε πιήξε επηθάιπςε ησλ πιεπξηθψλ αλνηγκάησλ ηεο βάζεο. Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή 

βάζεο εθ ρπηψλ πιηθψλ (π.ρ. κπεηφλ) θαηά ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ πεξηπηέξσλ κεηά ηε δεκνζίεπζε 

ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο , ή θαηά ηελ κεηαθνξά πεξηπηέξνπ. ηηο πεξηπηψζεηο θαηάξγεζεο ζέζεο 

πεξηπηέξνπ ν δήκνο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνκαθξχλεη ηπρφλ ππάξρνπζεο βάζεηο απφ κπεηφλ. 

8. Υξώκα : Γθξη ή πξάζηλν. 
 

Σύπνο Β: 

1. Γηαζηάζεηο: 

> Κέγηζην κήθνο θαη κέγηζην πιάηνο ηνπ πεξηπηέξνπ : 2,00κ. Υ 2,30κ. Οη δηαζηάζεηο απηέο 

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

πεξηπηέξνπ. 

> Σν κέγηζην χςνο ηνπ πεξηπηέξνπ δχλαηαη λα θζάλεη ηα 2,75 κ., σο εμήο: 

> Ύςνο βάζεσο πεξηπηέξνπ (απφ κπεηφλ) 0,10 κ. -0,15κ. 

> Ύςνο θνπβνπθιίνπ έσο 2,20 κ. 

> Ύςνο θσληθήο ζηέγεο έσο 0,40 κ. 

Θαηά ζπλέπεηα νη επηηξεπόκελεο δηαζηάζεηο ηνπ θνπβνπθιίνπ ηνπ πεξηπηέξνπ ζηελ βάζε ηνπ, ζα 

είλαη 2,00κ. Υ 2,30κ. = 4,60 η.κ. 

χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. Σ, ππνπαξ. Σ2, ηνπ Λ. 4093/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 76, ηνπ Λ. 4257/2014, απφ 1/1/2014 θαηαβάιιεηαη ηέινο ρξήζεο θαη γηα ηνλ ρώξν πνπ 

θαηαιακβάλεη ην θνπβνύθιην. 

2. Θπξίδεο ζπλαιιαγώλ: ηηο εκπξφζζηεο θαη πιάγηεο παξεηέο θάζε πεξηπηέξνπ θαηαζθεπάδνληαη ηξεηο 

ζπλνιηθά ζπξίδεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ην θνηλφ, πίζσ δε απφ ηελ θεληξηθή ζπξίδα θαη πξνο ηελ πιεπξά ηεο 

νδνχ θαηαζθεπάδεηαη ε ζχξα ηνπ πεξηπηέξνπ. 

3. Ράθηα: Ράθηα ηα νπνία εμέρνπλ πέξαλ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ θαζνξίζζεθαλ (2,00κ Υ 2,00κ.) 

απαγνξεχνληαη απνιχησο. 

4. Σέληεο: Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θηλεηνχ πξνζηεγάζκαηνο (ηέληαο) κε ζηήξημε κφλν επάλσ ζην 

πεξίπηεξν, ρσξίο θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα, ην νπνίν λα πξνεμέρεη ην κέγηζην θαηά 1,40 κ. ζε νξηδφληηα 

πξνβνιή απφ απηφ, ην ειάρηζην χςνο ηεο έμσ άθξεο ηνπ απφ ηε ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

2,20 κέηξα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πεξίπηεξν βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζε πεδνδξφκην, ην άθξν ηνπ 

πξνζηεγάζκαηνο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 0,20 κέηξα εζψηεξα ηνπ θξαζπέδνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (πεξηνξηζκέλνο ρψξνο, κπξνζηά ζε πξνζφςεηο γεηηνληθψλ θαηαζηεκάησλ θιπ) ην 

κήθνο ησλ ηεληψλ ζα θαζνξίδεηαη θαη ζα ζπγθεθξηκελνπνηείηαη κε εηδηθφ ζρέδην. 

5. Γηαθήκηζε: Δπηηξέπνληαη νη δηαθεκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.2946/08-10- 

2001 θαη ηξνπνπνηνχληαη απφ ηελ Θ.Τ.Α. 46526/22-07-2020 γηα ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε.. 

6. Ρνιά γηα αζθάιεηα: Σν πεξίπηεξν πξνζηαηεχεηαη κε ξνιά θαηαζθεπαδφκελα εληφο ησλ θαζνξηζζεηζψλ 

δηαζηάζεσλ. 

7. Τιηθά: 

α) Θαηαζθεπήο θνπβνπθιίνπ: θειεηφο: κεηαιιηθφο ή μχιηλνο. ηνηρεία πιήξσζεο: πάλει αινπκηλίνπ ή 

μχινπ, πάλει κε ελζσκαησκέλα ξάθηα κεηαιιηθά ή μχιηλα, ή ζπλζεηηθά, ή δηαθεκηζηηθά πάλει plexiglass. 
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β) Βάζεο: Δπηθάλεηα κεηαιιηθή (ιακαξίλα) ή μχιηλν δάπεδν εδξαδφκελν ζε δνθνχο κεηαιιηθέο ή 

μχιηλεο, κε πιήξε επηθάιπςε ησλ πιεπξηθψλ αλνηγκάησλ ηεο βάζεο. Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή 

βάζεο εθ ρπηψλ πιηθψλ (πρ κπεηφλ). 

8. Υξώκα : Γθξη ή πξάζηλν 
 

Ζ θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε «άιινπ» ηχπνπ πεξηπηέξνπ απαγνξεχεηαη, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ 

ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο. 

 

Άξζξν 9 : Δηδηθέο πεξηπηώζεηο θαηαζθεπήο πεξηπηέξσλ 
 

1. Θαη' εμαίξεζε κπνξεί κε ηελ απφθαζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο λα επηηξαπεί ε θαηαζθεπή πεξηπηέξνπ 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη δηαζηάζεσλ, εθφζνλ επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο θπθινθνξίαο ή αηζζεηηθήο (άξζξν 

22, παξ.2 ηνπ Λ.Γ. 1044/71). 

2. Δπίζεο, θαη' εμαίξεζε κπνξεί λα επηηξαπεί κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ε θαηαζθεπή εηδηθνχ 

ηχπνπ πεξηπηέξνπ ζε ηνπνζεζίεο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο (άξζξν 22, παξ.3 ηνπ Λ.Γ. 1044/71). 

3. Δίλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ζηα πεξίπηεξα θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαηάιιεινπ κεγέζνπο 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ ηδίσλ ελεξγεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ηχπνο θαη νη 

δηαζηάζεηο ησλ πεξηπηέξσλ, νη θαηαζθεπαζηηθέο επεκβάζεηο γηα ηελ αχμεζε ησλ δηαζηάζεσλ 

πθηζηάκελσλ πεξηπηέξσλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα θξηηήξηα θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπιιεθηψλ ζηε ζηέγε θαη ηνπ ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ εληφο ηνπ 

πεξηπηέξνπ, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή ζήκαλζε σο «ειηαθφ πεξίπηεξν» θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο, Δζσηεξηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ. 

 
Άξζξν 10 : Κέγηζην όξην παξαρώξεζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 

 

1. ηα πεξίπηεξα δχλαηαη λα παξαρσξεζεί επηπιένλ ρψξνο (θνηλφρξεζηνο), ν νπνίνο πξννξίδεηαη γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ςπγείσλ πψιεζεο παγσηψλ, αλαςπθηηθψλ, θαζψο θαη γηα ζηαλη πψιεζεο εληχπσλ. 

Ο ρψξνο απηφο ζα είλαη εθαπηφκελνο ηεο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλεη ην ζψκα ηνπ πεξηπηέξνπ 

(Kαλνληζηηθή απφθαζε δήκνπ αξ. 273/2013). Οη δηάδξνκνη πνπ πηζαλφλ δεκηνπξγνχληαη ελδηάκεζα θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ πεξηπηέξνπ ινγίδνληαη σο ρξήζε θαη θαηάιεςε 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

2. Ο κέγηζηνο παξαρσξνύκελνο θνηλόρξεζηνο ρώξνο, πέξαλ ηνπ θνπβνπθιίνπ, ζα είλαη ηα 4η.κ., 

γηα ηνλ ηύπν Α’ θαη 8η.κ. γηα ηνλ ηύπν Β’ ησλ πεξηπηέξσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε πσο δελ 

παξαθσιχεηαη ε νκαιή δηέιεπζε πεδψλ θαη εθαξκφδνληαη φιεο νη αλαθεξφκελεο ζηνλ θαλνληζκφ 

δηαηάμεηο. 

3. Ζ ηνπνζέηεζε παηρληδηψλ ή παηρληδνκεραλψλ πιεζίνλ ησλ πεξηπηέξσλ ζα εμεηάδεηαη θαηά 

πεξίπησζε θαη ζα εθδίδεηαη άδεηα κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Δζφδσλ & Πεξηνπζίαο θαη ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα 

παξαβηάδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαη ε αηζζεηηθή ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

3. Γελ επηηξέπεηαη θακία κφληκε θαηαζθεπή ζηνλ επί πιένλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν 

(ππνζηπιψκαηα, δάπεδα, θιπ.). Απαγνξεχνληαη επίζεο ζηνηρεία θχηεπζεο θαη εμσξατζκνχ θαζψο θαη 

δηαθεκηζηηθά ζηαλη ή άιια ζηνηρεία δηαθήκηζεο, ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη θάζε είδνπο αληηθείκελα πνπ δελ 

αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα. 

4. Ζ δηάηαμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ (ςπγείνπ/σλ αλαςπθηηθψλ, ςπγείνπ παγσηψλ θαη πξνζεθψλ 

πψιεζεο εηδψλ) πιένλ ηνπ θπξίσο ζψκαηνο ηνπ πεξηπηέξνπ ζα γίλεηαη βάζεη ζρεδίνπ απνηχπσζεο, φπνπ 

θαη ζα απεηθνλίδνληαη ιεπηνκεξψο ηα ζηνηρεία απηά. Σν ζρέδην ζα εθπνλείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

ηνπ Γήκνπ θαη ζα απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο ή ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

ηδηνθηήηε-εθκεηαιιεπηή ηνπ πεξηπηέξνπ. 
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Άξζξν 11 : Κέγηζηνο αξηζκόο ςπγείσλ θαη πξνζεθώλ πώιεζεο εληύπσλ αλά πεξίπηεξν. 
 

1) Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ςπγείσλ πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη έμσ απφ ηα πεξίπηεξα θαη ε δηάηαμή ηνπο 

θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

Έλα (1) ςπγείν αλαςπθηηθώλ κέγηζηεο δηάζηαζεο έσο 1,00η.κ. παξαρσξνχκελνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο, ή 

ελαιιαθηηθά δχν (2) ςπγεία έσο 1,00η.κ. 

Έλα (1) ςπγείν παγσηώλ κέγηζηεο δηάζηαζεο έσο 0,70η.κ.. παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

πλνιηθή θάιπςε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ςπγείσλ αλαςπθηηθψλ θαη παγσηψλ: 

1,00.κ. + 0.70 η.κ. = 1,70 η.κ. ή 

 

2) Δπίζεο, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο δύν (2) πξνζεθώλ πώιεζεο εληύπσλ, δηαζηάζεσλ 

1κ. Υ 0,30 κ., (0,30 η.κ.Υ2= 0,60 η.κ ζπλνιηθφο παξαρσξνχκελνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο). 

3) Ζ ζπλνιηθή θαηάιεςε ησλ ςπγείσλ αλαςπθηηθψλ, παγσηψλ θαη πξνζεθψλ πψιεζεο εληχπσλ είλαη έσο 

2,30 η.κ. πεξίπνπ. 

Ο ππφινηπνο αδηάζεηνο ρψξνο κέρξη ην ζχλνιν ησλ 8η.κ. παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πξννξίδεηαη 

γηα ηε δεκηνπξγία δηαδξφκσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ πεξηπηέξνπ. 

 

 
Άξζξν 12 : Θέζεηο πεξηπηέξσλ ζην Γήκν Είηζαο 

 

ην Γήκν Είηζαο έρνπλ νξηνζεηεζεί κέρξη ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ νη παξαθάησ ζέζεηο 

γηα ηε ιεηηνπξγία πεξηπηέξσλ: 

ΔΛΔΡΓΑ ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ 

1 γσλία Ιεσθ. Παζζαξψλνο θαη Ιεσθ. Γεκνθξαηίαο (πιαηεία δεκαξρείνπ) 

2 Γσλία Ιεσθ. Διεπζεξίαο θαη Θσκά Θνχξγηα 

3 Απέλαληη απφ ην εξγνζηάζην «ΓΧΓΧΛΖ» 

ΘΙΔΗΣΑ ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ 

1 Γσλία Ιεσθ. Γεκνθξαηίαο θαη νδνχ Δπθιείδε (πιαηεία δεκαξρείνπ) 

2 Θνηλφηεηα Θιεκαηηάο 

3 Θνηλφηεηα Θάησ Ιαςίζηαο 

ΘΔΛΩΘΔΛΣΑ ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ 

1 Βαιασξίηνπ θαη Γεκνθξαηίαο-Διενχζα (πιαηεία παιαηνχ δεκ. θαηαζηήκαηνο) 

2 Αζθάθα (γσλία πλεπκαηηθνχ θέληξνπ) 

3 Κεηακφξθσζε (ζην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ θφκβνπ) 

4 Πεηζάιη (ζηελ θεληξηθή πιαηεία) 

5 Ρνδνηφπη (πξνο απνκάθξπλζε) 

6 Πξσηφπαππα 

εκείσζε: νη ζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ ήδε πθηζηάκελσλ δηνηθεηηθώλ αδεηώλ πεξηπηέξσλ, δελ 

ππόθεηληαη ζε λέν θαζνξηζκό ιόγσ ηεο παξνύζαο. 
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Πξνηεηλόκελεο ζέζεηο: 
 

1. ζηελ Θνηλφηεηα Ιεπθνζέαο 
 

2. ζηελ Θνηλφηεηα Αγίνπ Ησάλλε 
 

3. ζηελ Θνηλφηεηα Βξνζίλαο 
 

4. ζηελ Θνηλφηεηα Βνπλνπιαγηάο 

 

 
Άξζξν 13 : Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο «άδεηαο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ». 

 

ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ.1, ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ Λ. 3919/2011, παύεη λα ηζρύεη ε απαίηεζε 

πξνεγνύκελεο δηνηθεηηθήο άδεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο, ζπλεπώο όπνηνο θαηαζηεί 

δηθαηνύρνο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ, είηε θαηόπηλ ηεο δεκόζηαο θιήξσζεο (30%), είηε κέζσ ηεο 

πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο (70%), νθείιεη λα ιάβεη ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο από ην δήκν Είηζαο. 

 
ηελ πεξίπησζε ησλ πεξηπηέξσλ θαη θπιηθείσλ, ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ & Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ, αθνχ ζπιιέμεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζα πξνβαίλεη ζηηο πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο θαη ειέγρνπο κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ζπλδξνκήο φισλ ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε 

λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζα εθδίδεη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε αλαγγειίαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθκεηάιιεπζε πεξηπηέξσλ θαη θπιηθείσλ γίλεηαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ζε ρψξνπο 

δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο αλαγγειίαο. 

 
Γεληθά θαη φπνηε πξνθχπηνπλ θελέο ζέζεηο πεξηπηέξσλ ε δηαδηθαζία ζα έρεη σο εμήο: 

α. Γλσζηνπνίεζε ησλ θελψλ ζέζεσλ κέζσ αλαθνίλσζεο ηνπ Γήκνπ. 

β. Τπνβνιή αηηήζεσλ- εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Αμηνιφγεζε απφ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ δήκνπ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε πεξαηηέξσ δηαδηθαζία θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζέζεσλ. 

γ. Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φπνπ θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ 

ζέζεσλ ησλ πεξηπηέξσλ, ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε, 

ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (ε) ηεο ππνπαξ. ζη2 ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ Λ. 4093/12, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76, ηνπ Λ. 4257/2014, θαζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο παξαρψξεζεο, ησλ ηειψλ θ.ι.π.. 

 

Άξζξν 14 : Θαζνξηζκόο ζέζεσλ πνπ παξαρσξνύληαη γηα εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε 

πεξηπηέξσλ 

 

χκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 3, ηεο ππνπαξ. ζη2, ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ Λ.4093/12 (ΦΔΘ 222/12.11.2012 ηεχρνο 

Α') φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76, ηνπ Λ. 4257/2014, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο ησλ πεξηπηέξσλ θαη απνηππψλνληαη ζε ζρεηηθά ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα 

αξκφδνπζαο θιίκαθαο, ζηα νπνία απεηθνλίδεηαη, πέξαλ ηνπ θνπβνπθιίνπ ησλ πεξηπηέξσλ θαη ν θνηλφρξεζηνο 

πεξηβάιισλ ρψξνο, απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

Ζ αλσηέξσ απφθαζε εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηεο νηθείαο Θνηλφηεηαο θαη εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 

Εσήο. 

Γηα ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο απαηηείηαη γλψκε ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Ησαλλίλσλ (Σκήκα 

Σξνραίαο), ε νπνία εμεηάδεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ απφ πιεπξάο αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη 

ησλ νρεκάησλ. Ζ γλψκε παξέρεηαη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ 

εξσηήκαηνο ηνπ Γήκνπ θη εθφζνλ απηή παξέιζεη άπξαθηε, ηεθκαίξεηαη ε ζεηηθή γλψκε, σο πξνο ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ, απφ πιεπξάο αζθάιεηαο. 
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πλεπώο, νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ λέσλ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ είλαη νη 

εμήο: 

1. Απφθαζε ηεο νηθείαο θνηλφηεηαο. 

2. Δηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

3. Δξψηεκα ηνπ Γήκνπ πξνο ηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή γηα παξνρή γλψκεο. 

4. Γλψκε ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο εληφο 20 εκεξψλ απφ ην εξψηεκα ηνπ Γήκνπ (ηπρφλ 

αξλεηηθή εηζήγεζε είλαη δεζκεπηηθή). 

5. Ιήςε φισλ ησλ ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ ηφζν απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, φζν θαη απφ 

άιιεο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο, φζνλ αθνξά ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηπρφλ πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο (π.ρ. 

ρψξνη πξαζίλνπ, θιπ.). 

6. Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ λέσλ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ. 

 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ λέσλ ζέζεσλ πξνο ηνπνζέηεζε ή κεηαηφπηζε πεξηπηέξνπ, ιακβάλνληαη ππ' φςε νη 

ζπλζήθεο αζθάιεηαο, θπθινθνξίαο θαη αηζζεηηθήο ελ γέλεη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ 

πεξηπηέξνπ (άξζξν 19 παξ. 3 ηνπ Λ.Γ. 1044/71), θαζψο θαη ε χπαξμε δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ θαη θηηξίσλ, 

ραξαθηεξηζκέλσλ ρψξσλ πξαζίλνπ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. 

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ή ηε κεηαηφπηζε ηνπ πεξηπηέξνπ ιακβάλεηαη επίζεο ππφςε ε επηβάξπλζε πνπ πξνθαιεί 

ζηνπο ελνίθνπο ησλ θαηνηθηψλ πνπ γεηηληάδνπλ άκεζα κε απηφ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ή 

κεηαηφπηζεο ηνπ πεξηπηέξνπ ζε ζεκείν, φπνπ δελ πξνθαιείηαη ηέηνηα επηβάξπλζε (.η.Δ. 3570/90). 

 

Οη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ έρνπλ εθδνζεί πξηλ ηνλ ρξόλν έλαξμεο ηζρύνο ηνπ Λ. 4093/2012 

δελ ζίγνληαη θαη δηαηεξνύληαη από ηνπο λπλ δηθαηνύρνπο ή δηαδόρνπο ηνπο (αξηζκ.πξση. 

50/45256/30.11.2012 Δγθύθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ). Οη άδεηεο απηέο, εθεμήο, δελ 

κπνξνχλ λα κεηαβηβαζηνχλ πεξαηηέξσ, είηε βάζεη ηνπ Λ.1044/91, είηε βάζεη θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο. Οη 

πθηζηάκελεο ζέζεηο ησλ ήδε ιεηηνπξγνύλησλ πεξηπηέξσλ ζηνλ Γήκν Είηζαο, εμαθνινπζνύλ λα 

ηζρύνπλ, κέρξη ηελ ιήςε ζρεηηθήο λεόηεξεο απόθαζεο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

 
 

Άξζξν 15 : Παξαρώξεζε ζέζεσλ ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξσλ 

χκθσλα κε ην άξζ. 94, παξ. 6, εδαθ. 34, ηνπ Λ.3852/2010, απφ 1-1-2011 νη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο 

πεξηπηέξσλ θαη νη άδεηεο ιηαληθήο πψιεζεο θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ρνξεγνχληαη απφ ηνπο Γήκνπο θαη 

ε παξαρψξεζε ησλ αδεηψλ πιένλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Λ.4093/2012, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

άξζξν 76, ηνπ Λ.4257/2014, φπσο ηζρχεη. 

Α. Κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο ησλ πεξηπηέξσλ (λέσλ & θελσζέλησλ). 

Δπί ηνπ ζπλφινπ απηνχ, ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζέζεσλ, ην 30% ησλ ζέζεσλ, πξνζδηνξίδεηαη κε δεκφζηα 

θιήξσζε θαη ζα παξαρσξεζεί μαλά κε δεκφζηα θιήξσζε, ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Α.Κ.Δ.Α.) θαη 

πνιχηεθλνπο, κε βάζε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 285, ηνπ 

Λ.3463/2006, πεξί κε χπαξμεο νθεηιψλ, έλαληη ηέινπο. Σν ηέινο (εηήζην κίζζσκα) θαζνξίδεηαη απφ ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη εηζπξάηηεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ απφ 20.10.1958 

βαζηιηθνχ δηαηάγκαηνο, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

 
Γηα ηελ παξαρψξεζε απηή αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 

1. Δθδίδεηαη πξνθήξπμε απφ ην Γήκν ζηελ νπνία νξίδνληαη νη ζέζεηο, ην εηήζην κίζζσκα θαη ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Ζ θιήζε κπνξεί λα γίλεη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, σζηφζν πξέπεη λα 

πιεξνί ηνπο θαλφλεο ηεο δεκνζηφηεηαο, δει., πέξαλ ηεο αλάξηεζεο ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, λα 

δεκνζηεχεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη λα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

Είηζαο θαζψο θαη ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

2. Τπνβάιινληαη αηηήζεηο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε εκεξψλ (15) εκεξψλ ή 

δηαθνξεηηθήο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε θαη ηνπιάρηζηνλ πξνζθνκίδνληαο θσηναληίγξαθν 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ ηειεπηαίνπ νηθ. 

έηνπο πξηλ ην δηαγσληζκφ. 
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3. Θαηαξηίδεηαη πίλαθαο κε ηνπο ππνςήθηνπο δηθαηνχρνπο. Θαζψο ην θξηηήξην πνπ ιακβάλεηαη ππφςε 

είλαη κφλνλ εηζνδεκαηηθφ, ζηελ θιήξσζε ιακβάλνπλ κέξνο κφλνλ νη ππνςήθηνη δηθαηνχρνη κε ην 

ρακειφηεξν εηζφδεκα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ πεξηπηέξσλ πνπ 

δηαηίζεληαη. Αλ ηελ ηειεπηαία ζέζε θαηαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο δηθαηνχρνη, δηελεξγείηαη 

κεηαμχ ηνπο θιήξσζε. 

4. Θιεξψλνληαη ηα πεξίπηεξα αλά δηθαηνχρν κε δεκφζηα θιήξσζε, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα 

παξίζηαληαη εθπξφζσπνη ησλ ελψζεψλ ηνπο. 

 
Β. Σν δηθαίσκα ρξήζεο ησλ ινηπψλ ζέζεσλ (70%) παξαρσξείηαη απνθιεηζηηθά θαηφπηλ δεκνπξαζίαο, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί δεκνπξαζηψλ ησλ Γήκσλ (άξζξν 192 ΓΘΘ, Π.Γ. 270/81), 

απνθιεηζκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο απεπζείαο παξαρψξεζεο . 

Ζ δηαθήξπμε, ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη: 

α) Σελ απαγφξεπζε ηεο αλακίζζσζεο, ππεθκίζζσζεο θαη ηεο πεξαηηέξσ παξαρψξεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο ζε ηξίηνπο. β) Σελ απαίηεζε θαηάζεζεο εγγχεζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ Είηζαο, 

θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνξνχλ ζηε ρσξνζέηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πεξηπηέξνπ. Σν πνζφ ηεο 

εγγχεζεο επηζηξέθεηαη άηνθα, φηαλ δηαπηζησζεί απφ ην Γήκν ε ηήξεζε ησλ φξσλ εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο κήλα απφ ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ηεο νινθιήξσζεο ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ πεξηπηέξνπ. Δθφζνλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, ε εγγχεζε 

επηζηξέθεηαη απφ ην Γήκν Είηζαο. Ο θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο αλσηέξσ εγγχεζεο, ν ηξφπνο 

θαηαβνιήο απηήο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαζνξίδεηαη απφ ην φξγαλν πνπ έρεη ηελ 

αξκνδηφηεηα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο θαη αλαθέξεηαη δηαθξηηά ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε. Σν 

χςνο ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 70% ηνπ θφζηνπο θαηεδάθηζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

πεξηπηέξνπ θαη επαλαθνξάο ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο εθθίλεζεο ηνπ κηζζψκαηνο, ιακβάλεηαη ππφςε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν 

κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ αμία ηεο ζέζεο ηνπ πεξηπηέξνπ θαη ηδίσο ηα θπθινθνξηαθά δεδνκέλα, ε 

εκπνξηθφηεηα ησλ νδψλ θαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ παξαρψξεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

γ) ε θάζε πεξίπησζε παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, πέξαλ απηνχ πνπ 

θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ (θνπβνχθιην), εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ Λ. 1080/80, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

Ζ παξαρψξεζε ζέζεο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ, ζε θάζε πεξίπησζε, γίλεηαη κε ζπκθσλεηηθφ ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη απφ ην Γήκαξρν θαη ηνλ αλαδεηρζέληα, απφ ηελ θιήξσζε Α.Κ.Δ.Α. ή πνιχηεθλν, σο 

δηθαηνχρν ή απφ ηνλ πιεηνδνηήζαληα ελδηαθεξφκελν, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ δεκνπξαζία. 

ην ζπκθσλεηηθφ αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά: 

α. ην φλνκα ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ. 

β. ε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο. 

γ. νη φξνη ηεο παξαρψξεζεο. 

δ. νη ππνρξεψζεηο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

ε. νη ιφγνη / πεξηπηψζεηο αλάθιεζεο ηεο παξαρψξεζεο. 

ζη. ην χςνο ηνπ κηζζψκαηνο. 

δ. ε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο. 

Ο ρξφλνο παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο φισλ ησλ ζέζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 10 έηε, ελψ, ζε 

πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ, ην δηθαίσκα κεηαβηβάδεηαη απηνδηθαίσο ζηε ζχδπγν ή ζηα ελήιηθα 

ηέθλα ηνπ εθ' φζνλ ην επηζπκνχλ θαη ην δειψζνπλ εληφο κελφο ζην Γήκν Είηζαο κέρξη ηε ιήμε ηεο 

10εηίαο γηα ηελ νπνία παξαρσξήζεθε, νπφηε ε ζέζε ηνπ πεξηπηέξνπ πεξηέξρεηαη θαη πάιη ζην Γήκν Είηζαο. 

 

 
11 

ΑΔΑ: 651ΡΩΡΓ-4ΡΖ



Άξζξν 16 : Κεηαηόπηζε πεξηπηέξσλ 
 

Κεηαηφπηζε πεξηπηέξνπ γίλεηαη: 

α) Απηεπάγγειηα, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε 

ηεο νηθείαο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, επηηξέπεηαη 

ε κεηαηφπηζε πεξηπηέξνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.δ. 1044/1971 (πεξηπη.3 ηεο 

ππνπαξ.Σ.2 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Λ.4093/12, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 76 ηνπ 

Λ.4257/2014) (ΤΠΔ. εγθ. 38/23463/06.06.2014) θαη ζπγθεθξηκέλα ε κεηαηφπηζε γίλεηαη γηα ιφγνπο 

εθηέιεζεο Γεκνζίσλ Θνηλνηηθψλ Έξγσλ, είηε γηα ιφγνπο αζθαινχο θπθινθνξίαο ή εμσξατζκνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ππνρξεσηηθή ειεχζεξε φδεπζε 

πεδψλ ζηα πεδνδξφκηα, ε δηέιεπζε νρεκάησλ πξψηεο αλάγθεο ζε πεδφδξνκνπο θαη ε αζθάιεηα ηεο 

δηεξρφκελεο νδηθήο θπθινθνξίαο. 

Ο δηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ αλάγθε κεηαηφπηζεο ηνπ πεξηπηέξνπ ζηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαη θαιείηαη λα ππνβάιεη εληφο θαζνξηδνκέλεο πξνζεζκίαο ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο γηα ηε λέα ζέζε ζηελ νπνία επηζπκεί λα κεηαηνπηζηεί ην πεξίπηεξν, νη νπνίεο ζα ειεγρζνχλ 

απφ ηελ Τπεξεζία σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο θαη ηδίσο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ λνκίκσλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ειεχζεξε φδεπζε πεδψλ ζηα πεδνδξφκηα, γηα ηε δηέιεπζε νρεκάησλ πξψηεο 

αλάγθεο ζε πεδφδξνκνπο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο δηεξρφκελεο νδηθήο θπθινθνξίαο. 

Γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, σο πξνο ηε λέα ζέζε ηνπ ππφ 

κεηαηφπηζε πεξηπηέξνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε εγγχηεηα ζηελ παιαηά ζέζε, ε απνδνηηθφηεηα ηεο λέαο 

ζέζεο θαη ν αξηζκφο γεηηληαδφλησλ πεξηπηέξσλ (αξ. 9 Λ.1043/1980). ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

ζέζε κε ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά, ε κεηαηφπηζε ζα γίλεηαη ζε φπνηα ζέζε ππνδείμεη ε Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Είηζαο, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε απνδνηηθφηεηα ηεο λέαο ζέζεο θαη ησλ γεηηνληθψλ 

πεξηπηέξσλ. Οη δαπάλεο κεηαηφπηζεο βαξχλνπλ απηφλ επ' σθειεία ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε κεηαηφπηζε, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, ηνπ Λ. 3648/2008. 

 

β) Κεηά απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο κεηαηφπηζεο απφ ην δηθαηνχρν ηνπ πεξηπηέξνπ, ιφγσ 

άγνλεο ζέζεο. Οκνίσο ζηελ πεξίπησζε απηή, ν αηηψλ ππνβάιιεη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε 

κεηαηφπηζε ηνπ πεξηπηέξνπ ζε λέα ζέζε, νη νπνίεο ζα ειεγρζνχλ κε βάζε ηα πξναλαθεξζέληα 

θξηηήξηα. Οη δαπάλεο κεηαηφπηζεο βαξχλνπλ ηνλ δηθαηνχρν. 

Δάλ εληφο ηξίκελεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη γηα ηελ απηεπάγγειηε κεηαηφπηζε ζηε ζρεηηθή απφθαζε 

Γεκάξρνπ, απηή δελ πξαγκαηνπνηεζεί, ην πεξίπηεξν ζα θαηεδαθίδεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πεξί 

απζαηξέησλ θηηζκάησλ. 

ε πεξίπησζε κεηαηνπίζεσο πεξηπηέξνπ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ δηθαηνχρνπ ε δαπάλε βαξχλεη απηφλ. 

ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο κεηαηνπίζεσο ην πεξίπηεξν επαλαθέξεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε κφιηο 

εθιείςνπλ νη ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηε κεηαηφπηζε. Ζ ζρεηηθή δαπάλε πξνζσξηλήο κεηαηνπίζεσο ηνπ 

πεξηπηέξνπ, ε επαλαθνξά ηνπ θαη νη ηπρφλ θζνξέο βαξχλνπλ απηφλ επ' σθειεία ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε 

κεηαηφπηζε (άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ Λ.Γ. 1044/71), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 6, 

ηνπ Λ. 3648/2008 (ΦΔΘ 38/29.02.2008 ηεχρνο Α'). 

Δπηζήκαλζε: κε ηελ ππνπαξ. ζη2, ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ Λ. 4093/12 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 76, ηνπ Λ. 4257/2014, θαηαξγείηαη ε απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή ηέινπο ρξήζεο 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε δηθαηνχρνπο πεξηπηέξσλ θαη πιένλ νη δηθαηνύρνη ησλ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Α.Κ.Δ.Α. θαη ησλ πνιπηέθλσλ ζηνπο νπνίνπο 

παξαρσξνύληαη απεπζείαο) ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή ηέινπο ρξήζεο θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ ην νπνίν θαζνξίδεηαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 1080/1980. 

ηελ πεξίπησζε 5 ηεο ππνπαξ. ζη2 ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ Λ. 4093/12 πξνβιέπεηαη θαη ε ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ηέινπο γηα ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ 

(θνπβνχθιην), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ Λ.1080/1980, απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ 

πθηζηάκελσλ δηνηθεηηθψλ αδεηψλ, ε νπνία αξρίδεη απφ 1-12014. 

Παξαηήξεζε: Γελ επηηξέπεηαη κεηαηφπηζε πεξηπηέξνπ απφ Θνηλφηεηα ζε Θνηλφηεηα. 
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Άξζξν 17 : Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 
 

Οη αηηήζεηο γηα ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ππνβάιινληαη ζην απηνηειέο Σκήκα Σνπηθήο 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ αξ. 273/2013 απφθαζε 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα ρξήζεο, ε αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή γλσκαηεχεη εληφο 

πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο απφ ην Γήκν (άξζξν παξ.4, ηνπ Λ. 

3254/04) εάλ πθίζηαληαη ιφγνη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θ.ιπ. πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ ρνξήγεζε 

ηεο αηηνχκελεο άδεηαο, νπφηε ε άδεηα δελ ρνξεγείηαη. 

Παξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ε άδεηα ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο 

Αζηπλνκηθήο Αξρήο. 

Θάζε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη κε άδεηα ηνπ Γεκάξρνπ, ζηελ νπνία άδεηα πεξηγξάθεηαη 

ιεπηνκεξψο ν ρψξνο πνπ παξαρσξείηαη (ηνπνζεζία, αθξηβήο ζέζε, έθηαζε). Θαζνξίδεηαη ην είδνο θαη ε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ε νπνία είλαη εηήζηα θαη ηζρχεη κέρξη ηε ιήμε ηνπ έηνπο (π.ρ. ηνπνζέηεζε ςπγείνπ 

παγσηψλ θ.ιπ. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ    /       /20ΥΥ. έσο 31/12/20ΥΥ) θαη πξνζδηνξίδεηαη ην 

χςνο ηνπ ηέινπο (άξζξν 13, παξ. 11, ηνπ Β.Γ. 24/920/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ 

Λ. 1080/80). 

ε θάζε πεξίπησζε, ην ηέινο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη ζην Γήκν, πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Λ.4257/2014. 

 

Άξζξν 18 : Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 
 

Πξηλ απφ ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα πεξίπηεξν ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα 

ππνβάιιεη αίηεζε ζηνλ Γήκν Είηζαο, απεπζπλφκελνο ζην αξκφδην Σκήκα κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δελ ζα πξνεγείηαη πξνεγνύκελε αηνκηθή εηδνπνίεζε από ηηο 

εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

Κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ν ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα αηηεζεί πξνο παξαρψξεζε ηνλ ρψξν φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ν νπνίνο ζα αθνξά θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ αλαιφγσο ησλ πεξηπηψζεσλ. 

εκείσζε: Σν ηέινο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ 

πθηζηάκελσλ αδεηψλ θαη απφ ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο αηφκσλ ζηηο νπνίεο ζα παξαρσξεζεί ε ρξήζε πεξηπηέξνπ 

(πνζνζηφ 30%) ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Λ. 4257/2014, γηα ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ 
θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ λα πξνζδηνξηζζεί σο εμήο: 

- ηελ Α’ Εώλε 25,00 επξψ/η.κ. εηεζίσο θαη ηελ Β’ Εώλε 20,00 επξψ/η.κ. εηεζίσο 

2. Σν ηέινο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ην ρψξν πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα πεξίπηεξα κε ηελ ηνπνζέηεζε 
ςπγείσλ θιπ, αλεμάξηεηα ηνπ ηξφπνπ παξαρψξεζήο ησλ σο εμήο: 

Α’ Εώλε: 

-Γηα ρξήζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ κέρξη έμη (6) η.κ. ηέινο 25,00 επξψ/η.κ. εηεζίσο 

-Απφ έμη (6) η.κ. θαη πάλσ 30,00 επξψ/η.κ. εηεζίσο 

Β’ Εώλε: 

-Γηα ρξήζε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ κέρξη έμη (6) η.κ. ηέινο 20,00 επξψ/η.κ. εηεζίσο 

-Απφ έμη (6) η.κ. θαη πάλσ 25,00 επξψ/η.κ. εηεζίσο 

Ζ αίηεζε ζα ππνβάιιεηαη ζε εηδηθφ έληππν πνπ ζα ρνξεγεί ε ππεξεζία γηα ην ζθνπφ απηφ κε επζχλε ηνπ 

απηνηεινχο ηκήκαηνο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

ηελ αίηεζε πνπ ζα ππνβάιιεηαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ δει. ελδεηθηηθά ην νλνκαηεπψλπκν ή ε 

επσλπκία ηνπ αηηνχληνο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, ην είδνο θαη ε δηεχζπλζε ηεο 

αζθνχκελεο επηρείξεζεο, ζα επηζπλάπηνληαη: 

1. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 

2. Ζ ζέζε, ε έθηαζε θαη ην είδνο ηνπ αηηνχκελνπ πξνο ρξήζε ρψξνπ σο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ 
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νπνία αηηείηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο απηνχ. 

3. Βεβαίσζε αλαγγειίαο πεξηπηέξνπ κε ηελ ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη. 

4. Σακεηαθή απφδεημε κε ην Α.Φ.Κ. ηεο επηρείξεζεο ή έληππν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. πεξί ρνξήγεζεο Α.Φ.Κ. 

5. ρέδην θάηνςεο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία ηνπ πεξηπηέξνπ θαη ζα απεηθνλίδεηαη ν ππφ 

θαηάιεςε θνηλφρξεζηνο ρψξνο κε ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ ζηνηρεία ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

6. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί (ζχκθσλα θαη κε ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Είηζαο (άξζξν 5 πεξ.5) 

7. Τπεχζπλε Γήισζε φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηνπ «Θαλνληζκνχ πεξηπηέξσλ». 

8. Έγγξαθα απφ ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Είηζαο πεξί κε νθεηιήο γηα ηέιε, θφξνπο, πξφζηηκα ή 

εηζθνξέο πξνο απηφλ ή λνκίκνπ ξπζκίζεσο ηνπο. 

9. Φσηνηππία ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ έρεη ρνξεγεζεί (εθφζνλ ππάξρεη) 

10. Φσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

11. Οπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξίλνπλ ρξήζηκν νη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη πσο πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ ηνλ Γήκν είλαη ε κε 

χπαξμε, ζε βάξνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, βεβαησκέλσλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ηνλ Γήκν, κε εμαίξεζε 

ηηο πεξηπηψζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ θαηαβνιήο απηψλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

 
Άξζξν 19 : Δπηηξεπόκελα πσινύκελα είδε 

 

Γηα ηελ πψιεζε εηδψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ απαηηείηαη ε θαηά λφκν εηδηθφηεξε άδεηα απφ ηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο & Θνηλσληθήο Κέξηκλαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ησαλλίλσλ, ζχκθσλα κε ην 

Λ.4093/2012, φπσο αληηθαηαζηάζεθε, απφ ην άξζξν 76, ηνπ Λ.4257/2014. 

 
Άξζξν 20 : Ωξάξην ιεηηνπξγίαο 

 

Όια ηα πεξίπηεξα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αλειιηπψο ηηο θαζεκεξηλέο θαη επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ Θπξηαθέο 

θαη εκέξεο αξγίαο ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 1044/71, άξζξν 12, παξ. 3, θαη άξζξν 46, παξ. 2, ηνπ Λ. 2224/1994. 

 

Άξζξν 21 : Γηνηθεηηθέο θαη άιιεο θπξώζεηο- Πξόζηηκα 
 

Απζαίξεηε ζεσξείηαη ε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζρεηηθή άδεηα, θαζψο θαη ε 

ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο είηε απηνί αθνξνχλ ζην 

είδνο ηεο ρξήζεο, ζηε ζέζε ή ηελ έθηαζε ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, είηε ζηε δηάξθεηα ηεο. 

• ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο 

έρεη επηηξαπεί, (φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 8 θαη 10 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ) επηβάιιεηαη ζε βάξνο 

ηνπ παξαβάηε, κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, εθηφο απφ ην αλαινγνχλ ηέινο θαη ηζφπνζν πξφζηηκν, 

αλεμάξηεηα απφ ην δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. 

• Κε φκνηα απφθαζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ζε βάξνο εθείλνπ πνπ πξνβαίλεη ζε απζαίξεηε ρξήζε ρψξνπ 

ηνπ νπνίνπ ε παξαρψξεζε δελ έρεη επηηξαπεί, (ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 10 ηνπ παξφληνο), ίζν κε ην 

δηπιάζην ηνπ κεγαιχηεξνπ θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν πνζνχ πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ απφθαζε Γ.. γηα 

ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε κε φκνηα ρξήζε. 

• Ζ απζαίξεηε ρξήζε δηαπηζηψλεηαη απφ ην δήκν ή ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο. 

• ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαζ’ ππνηξνπή, ηα αλσηέξσ πξφζηηκα 

επηβάιινληαη κέρξη θαη δχν θνξέο θαη αλ δηαπηζησζεί γηα Σξίηε θνξά απζαίξεηε ρξήζε, ν δήκνο κε 

ζπλεξγείν ηνπ πξνβαίλεη ζηελ αθαίξεζε θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ, δπλάκελνο λα δεηήζεη γηα ην ζθνπφ 

απηφ ηε ζπλδξνκή ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο. Σα αληηθείκελα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθή θαηάζηαζε 

πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ θαη δελ επηζηξέθνληαη εάλ δελ θαηαβιεζεί, εηδηθφ 

πξφζηηκν γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ (άξζξν 50 ηνπ Λ.4257/2014, φπσο ηζρχεη) 

(παξ.8 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ απφ 20.10.1958 Β.Γ., φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.1080/1980 
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θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.1828/1989 θαη ην άξζξν 6 ηνπ 

λ.1900/1990, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 50 ηνπ λ.4257/2014) 

1. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο σο πξνο ηα άξζξα 8 θαη 10 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, φζνλ 

αθνξά ζηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηπηέξνπ, δχλαηαη λα αθαηξεζεί ε άδεηα πεξηπηέξνπ 

ελψ ην πεξίπηεξν θαηεδαθίδεηαη κε κέξηκλα ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. 

2. ε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελεο κε ζπκκφξθσζεο, δχλαηαη λα αλαθιεζεί ε ζρεηηθά άδεηα. 

 

Άξζξν 22 : Θιεηζηά πεξίπηεξα 
 

1) Γηα Πεξίπηεξα πνπ νη δηθαηνχρνη ησλ αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο βξίζθνληαη ζηε δσή θαη είλαη θιεηζηά 

ζπλερψο επί έλα (1) έηνο, (απνδεηθλπφκελν απφ ζρεηηθά έγγξαθα, φπσο βεβαηψζεηο ηνπ αξκφδηνπ 

Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ & Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, βεβαηψζεηο Γ.Ο.Τ. θιπ,) κεηά ηελ 

εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζηε «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ή επί ηνπιάρηζηνλ ζπλερψο έλα (1) 

ρξφλν (απνδεηθλπφκελν απφ ζρεηηθά έγγξαθα, φπσο βεβαηψζεηο ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ 

& Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, βεβαηψζεηο Γ.Ο.Τ. θιπ,) πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, ν δηθαηνχρνο ζα ππνρξενχηαη, εάλ δεηεζεί απφ ην Γήκν, γηα ιόγνπο θπθινθνξηαθήο 

αζθάιεηαο, αηζζεηηθήο θαη δεκόζηαο πγείαο, λα κεηαθέξεη ην πεξίπηεξν ζε άιιε ζέζε, ε νπνία ζα 

πιεξνί ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ιεηηνπξγία πεξηπηέξνπ, θαηφπηλ ππφδεημεο απηήο απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ( φπνπ θαη αλ ν Γήκνο δηαζέηεη ζέζε, κε δαπάλεο ηνπ Γήκνπ) ή λα κεηαθέξεη ην θνπβνχθιην 

ηνπ πεξηπηέξνπ ζε αζθαιή ζέζε, ζην ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ακαμνζηαζίνπ, επίζεο, κε δαπάλεο ηνπ 

Γήκνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή δελ ζα ππάξρεη δηαζέζηκε ζέζε γηα κεηαθνξά ηνπ 

πεξηπηέξνπ, απηή ζα αληηθαζίζηαηαη φηαλ ηέηνηα ζέζε ζπζηαζεί, απφ ην Γήκν. ηελ πεξίπησζε 

άξλεζεο ηνπ δηθαηνύρνπ γηα ηελ κεηαθνξά ηεο ζέζεο ζηελ ππνδεηθλπόκελε από ην Γήκν 

ζέζε, ζα επηβάιινληαη θπξώζεηο ζύκθσλα κε ηελ θάζε θνξά ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

2) Γηα ηα θελσζέληα θιεηζηά πεξίπηεξα θαη εθφζνλ δελ πιεξνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο δηαζηάζεηο, νη ζέζεηο 

απηέο ζα θαηαξγνχληαη κε απνθάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Θνηλνηηθψλ πκβνπιίσλ, Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 

Εσήο θαη Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

3) Δπίζεο, γηα ηα θελσζέληα θιεηζηά πεξίπηεξα, ησλ νπνίσλ ε άδεηα έρεη πεξηέιζεη ζην Γήκν Είηζαο, κεηά 

ηνλ ζάλαην ηνπ αξρηθνχ θαηφρνπ ή δηθαηνχρνπ θη εθφζνλ ν Γήκνο έρεη πξνβεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο κέζσ πξνθήξπμεο (επί δχν ζπλερφκελεο θνξέο), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, αλ 

δελ πξνζέιζεη θαλέλαο ελδηαθεξφκελνο (άγνλε δηαδηθαζία), ηφηε ν Γήκνο δχλαηαη, δηαζέηνληαο ηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα, λα θαηαξγήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ιακβάλνληαο ηηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο. 

4) Οη δηθαηνχρνη εθκεηάιιεπζεο αδεηψλ πεξηπηέξσλ, γηα φζν ρξφλν είλαη αλελεξγά (θιεηζηά), ζχκθσλα κε 

ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ππνρξενχηαη λα δηαηεξνχλ ην θνπβνχθιην θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ πεξηπηέξνπ ζε 

θαιή θαηάζηαζε, θαζψο θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαζαξφ θαη λα απνκαθξχλνπλ ηπρφλ πξνζσπηθά 

ηνπο αληηθείκελα θαη επαιινίσηα είδε απφ ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν θαη εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θνπβνπθιίνπ. 

Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο έρεη ν δηθαηνχρνο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη νπδεκία 

επζχλε θέξεη ν Γήκνο. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα πε ηελ θάζε θνξά ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
Άξζξν 23 : Κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο 

 

1. Όζνλ αθνξά ην κέγηζην φξην παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ θαλνληζκνχ, δει. ην έηνο 2021, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δχλαηαη λα θαηαηεζεί έσο θαη δχν 

κήλεο απφ ηελ ςήθηζε ηνπ θαλνληζκνχ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

2. Κέζα ζην δηάζηεκα απηφ ζα πξέπεη νη ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηέο ησλ πεξηπηέξσλ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηεη ν ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο. 

3. Γηα φζνπο ήδε έρνπλ θαηαβάιιεη ηέινο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ην έηνο 2021, κπνξνχλ κε 
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ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε λα δεηήζνπλ ηα πξφζζεηα ηεηξαγσληθά κέηξα παξαρψξεζεο ρψξνπ κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

 
Όια ηα πθηζηάκελα πεξίπηεξα, νθείινπλ, κέζα ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 

εκεξνκελία ςήθηζεο ηνπ θαλνληζκνύ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, λα πξνζαξκνζηνύλ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, σο πξνο ηελ θαηάιεςε Θ.Υ. & ηηο ινηπέο πξνδηαγξαθέο (ηέληεο, 

ςπγεία θ.ι.π.) 

Κεηά ηελ παξέιεπζε έηνπο από ηελ ηζρύ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, δελ ζα ρνξεγείηαη άδεηα 

ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ή άδεηα έγθξηζεο εθκίζζσζεο, εάλ δηαπηζηώλεηαη κε 

ζπκκόξθσζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ελνηθηαζηή πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, 

θαη ε όιε θαηαζθεπή ζα ζεσξείηαη απζαίξεηε. Σα έμνδα πξνζαξκνγήο επηβαξύλνπλ ηνπο 

ηδηνθηήηεο ή ηνπο εθκεηαιιεπηέο ησλ πεξηπηέξσλ, θαη νπδεκία απαίηεζε κπνξεί λα πξνθύςεη 

ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ, από ηελ πξνζαξκνγή ησλ εγθαηαζηάζεσλ –ζηνηρείσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξόληνο θαλνληζκνύ». 

 
Άξζξν 24: Σήξεζε θαη εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ 

 

1. Γηα ηα επφκελα έηε ζα ηζρχνπλ φια ηα νξηδφκελα, ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, άξζξα. 

 2. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο (Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ & Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, Σκήκα Δζφδσλ, 

Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο) έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ απζηεξή 

ηήξεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 3. Γηα φζα δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη απφ ηνπο ηζρχνληεο 

λφκνπο θαη δηαηάμεηο. 

4. Οπνηαδήπνηε παιαηφηεξε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνχιηνπ, ε νπνία αθνξά ηα πεξίπηεξα παχεη λα ηζρχεη. 

5. Αλαζέηεη ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζηνλ Γήκαξρν Είηζαο. 

 
Ο παξψλ θαλνληζκφο πνπ απνηειείηαη απφ 24 άξζξα, εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

θαζίζηαηαη νξηζηηθφο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Γπη. Καθεδνλίαο & Ζπείξνπ 

θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη ηελ αλάξηεζή ηνπ ζηα δεκνζηφηεξα κέξε ησλ Θνηλνηήησλ. 

 
H Απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 66/2021. 
ςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι υρ ακολούθυρ: 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 
ΛΗΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. 
 

ΒΟΣΗΚΑ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ 

ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ.. 
Σ.Τ. 

 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 

Κ.Δ.Γ. 

 

ΓΡΟΟ ΗΧΑΛΛΖ 
Τπεξεζηαθφο Γξακκαηέαο Γ.. 
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