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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  26 - 6 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 242/2013 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για Κανονισµό λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων (βάσει της υπ’ αριθ. 
12/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).   
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 26ην του µήνα Ιουνίου έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 20ην συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 10081/20 - 6 -2013 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Καζαντζίδης 
Γεώργιος, Αποστολίδου Μαρία, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος,  Ακτσελής 
Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοΐδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Παυλίδου 
Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Βούζας 
Ηλίας. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά  
δεν παρέστησαν.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι µε 
την εφαρµογή του Καλλικράτη  την αρµοδιότητα εισήγησης σχεδίων κανονιστικών αποφάσεων των 
άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ έχει η Επιτροπή ποιότητας ζωής, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παργ.1 
περίπτωση Βν του Ν. 3852/2010.  
 Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται µεταξύ άλλων τα εξής: «1.Οι δηµοτικές 
και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές 
αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες: ... δ) Καθορίζουν τους όρους και 
τις προϋποθέσεις: …. δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών 
χαρών και των λοιπών  κοινόχρηστων χώρων.» 
      Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
εισηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 στο δηµοτικό συµβούλιο, το 
σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ. ενώ κατά την παρ.2δ του άρθρου 83 
του Ν.3852/2010 τα συµβούλια των δηµοτικών κοινοτήτων διατυπώνουν προτάσεις για τη 
συντήρηση των δηµοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, 
δηµοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας. 
     Με την 140/2013 απόφασή του το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας Αµπελοκήπων 
γνωµοδότησε θετικά αποδεχόµενο το σύνολο των διατάξεων του σχεδίου της κανονιστικής 
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απόφασης περί χαρακτηρισµού και χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του δήµου ως προς τους 
χώρους της  ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων. 
Οµοίως µε την 58/2013 απόφασή του το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας Μενεµένης 
γνωµοδότησε θετικά αποδεχόµενο το σύνολο των διατάξεων του σχεδίου της κανονιστικής 
απόφασης περί χαρακτηρισµού και χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του δήµου ως προς τους 
χώρους της  ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης.   
     Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ποιότητας ζωής µε την 12/2013 απόφασή της ενέκρινε στο 
σύνολό του το σχέδιο της κανονιστικής απόφασης για την χρήση των κοινόχρηστων χώρων του 
δήµου µας και σήµερα καλείται  το δηµοτικό συµβούλιο να λάβει απόφαση κανονιστική τοπικού 
χαρακτήρα που θα αφορά την χρήση και  λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων του δήµου. 
   
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1B v) του 
Ν.3852/2010, τις υπ’ αριθ. 140/2013 και  58/2013 αποφάσεις των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Αµπελοκήπων και Μενεµένης, την υπ’ αριθ. 12/2013 απόφασή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   
 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                        Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 20 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος 
Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Αποστολίδου Μαρία, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος,  
Ακτσελής Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοΐδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος), κατά 4 (Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης  Αρσένιος, 
Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι αυτοί οι κανονισµοί κινούνται 
στοπ πνεύµα του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και οδηγούν στο να εµπορευµατοποιούνται οι κοινόχρηστοι χώροι 
του ∆ήµου).  
Η παράταξη Ο.ΡΜ.Η. ψηφίζει υπέρ µε τις επιφυλάξεις που διατύπωσε το µέλος της στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής κος Χοϊδης Χαράλαµπος, µόνο ως προς το άρθρο 5 στο θέµα της χρήσης των 
πλατειών όπου λειτουργούν Καφενεία, Ζαχαροπλαστεία, Εστιατόρια και επιχειρήσεις 
παρεµφερούς χαρακτήρα.  
 
Α). Εγκρίνει στο σύνολο του το σχέδιο της κανονιστικής απόφασης κατάληψης και χρήσης 

κοινόχρηστων χώρων στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης (όπως αυτό αποτυπώνεται στην υπ’ 

αριθ. 12/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) και το οποίο έχει ως ακολούθως: 

 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ 
 

Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του Κανονισµού 
Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για χρήση 
των πεζοδροµίων, των οδών, των πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, οι οποίοι θα 
δεσµεύουν τις δηµοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκµεταλλευτές αυτών. 
Σκοπός του Κανονισµού αυτού είναι: 
1. Η ασφάλεια, προστασία και άνεση της κίνησης των πεζών, χωρίς εµπόδια σε όλη την 
επιφάνειά τους, και η χρήση τους από άτοµα µε ειδικές ανάγκες ειδικότερα, εφόσον επιτρέπεται 
από τη µορφολογία του εδάφους. 
2. Η οργάνωση των εξυπηρετήσεων σε κοινόχρηστους χώρους σε σχέση µε τις υπάρχουσες 
χρήσεις γης, τις συνήθειες και τις ιδιοµορφίες του δήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης. 
3. Η πρόληψη κινδύνων που δηµιουργούνται µε την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αντικειµένων κ.λπ. 
σε οδούς , πεζοδρόµια κ.λπ. 
4. Η αισθητική και η λειτουργικότητα των κοινόχρηστων χώρων σε συνδυασµό µε την 
αποδοτικότητά τους για τους δηµότες και τον ∆ήµο. 
5. Η ελεύθερη, άµεση και συνεχής διάθεση και απόλαυση των κοινοχρήστων χώρων από το 
κοινό και η µέριµνα του ∆ήµου, εντέλλοντας τα εκτελεστικά του όργανα, για τη συνεχή προστασία 
του δηµόσιου προορισµού τους. 
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6. Η ενδυνάµωση της εµπορικής κίνησης µε την οργανωµένη παρουσίαση των κοινόχρηστων 
χώρων. 
7. Ο παρών κανονισµός αφορά τη χρήση κοινόχρηστων χώρων σε όλη την έκταση του ∆ήµου  
Αµπελοκήπων – Μενεµένης 
 

Άρθρο 2: Νοµικό Πλαίσιο 
Ο παρών Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 75 «Περί άσκησης 
αρµοδιότητας ∆ήµων και Κοινοτήτων» και 79 «για την έκδοση Κανονιστικών Αποφάσεων και 
Επιβολή Προστίµων» του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και των σχετικών διατάξεων του 
ν. 3852/2010 και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου. 
Στις διατάξεις του Κανονισµού  εµπεριέχονται ρυθµίσεις : 
• Του Β.∆. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου των ισχυουσών 
διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
• Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων 
τινών της περί των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και άλλων 
τινών συναφών διατάξεων» 
• Του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α΄/1984) 
• Του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989) 
• Του Ν.1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990) 
• Του Ν.2218/1994 
• Του Ν.3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004) 
• Του Ν.1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» 
• Των Ν.1337/1983, & Ν. 1512/1985 
• Του Ν.2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 ‘’Γενικός Οικοδοµικός 
Κανονισµός’’ και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις» 
• Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ) 
• Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001) 
• Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000 
• Του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα 
• Του Ν.1491/1984 (ΦΕΚ 173 Α΄) «Μέτρα για την διευκόλυνση της διακίνησης ιδεών, τρόποι 
διενέργειας εµπορικής διαφήµισης» 
• Του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) «Περί υπαίθριας διαφήµισης, συµπολιτείες ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» 
• Υγ. ∆ιάταξη Α1β/ 8577/83 
• Του Π.∆. 12/2005 
• Του Π.∆. 254/2005 
• Του Ν.3377/2005 – ΦΕΚ 202/Α/19-8-2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της 
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της Αγοράς-Θέµατα Υπουργείου 
Ανάπτυξης» 
• Της 52907/2009 (άρθρο 2) Υπουργικής απόφασης 
• Της 10788/2004 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 285/δ/2004) 
 

Άρθρο 3: Ορισµοί 
1. Κοινόχρηστα, είναι τα πράγµατα, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη 
τους, προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητά τους ανήκει στο ∆ήµο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης. 
2. «Τέλος» είναι η χρηµατική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού 
ανταλλάγµατος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιµοποίηση ορισµένου δηµοτικού 
έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε την έννοια ότι είναι 
ανάλογο του οφέλους που αποκοµίζει ο φορολογούµενος από τη χρήση του παραχωρούµενου 
χώρου.  
3. Οι άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου, αποτελούν ατοµικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες 
υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. 
Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εµπορικά καταστήµατα και ιδίως 
σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει τη νόµιµη λειτουργία αυτών. 
4. Ανάκληση άδειας είναι διοικητική πράξη κύρωσης µε την οποία αίρεται η ισχύς µιας άλλης 
διοικητικής πράξης, είτε αναδροµικά, είτε για το µέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιµωρία 
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αδικήµατος αλλά στη συµµόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθµίσεις του νόµου και του 
παρόντος Κανονισµού. 
5. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια 
του ∆ήµου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης, η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των 
όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του 
παραχωρούµενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας. 
Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από υπαλλήλους του δήµου, από όργανα της 
δηµοτικής αστυνοµίας ή από την αστυνοµική αρχή. 
6. Καταστήµατα ή επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος, είναι τα καταστήµατα στα 
οποία γίνεται παρασκευή ή / και διάθεση σε πελάτες (καθισµένους, όρθιους, περαστικούς) 
φαγητών ή γλυκισµάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσµατος τροφίµων ή ποτών ή 
αποθήκευση ή συντήρηση ή εµπορία κάθε είδους τροφίµων ή ποτών, καθώς και τα καταστήµατα 
προσφοράς υπηρεσιών εξαιτίας των οποίων µπορεί να προκληθεί βλάβη στη δηµόσια υγεία, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
 7. Υπαίθριο εµπόριο νοείται η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο, που δεν 
χαρακτηρίζεται ως επαγγελµατική στέγη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 34/95. Ακάλυπτοι 
χώροι νοούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν µόνο στέγαστρο ή και περίφραγµα, τα οποία 
δεν αποτελούν µόνιµη κατασκευή.  
8. Υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο νοείται το υπαίθριο εµπόριο που ασκείται µε τη χρήση 
οποιουδήποτε οχήµατος, αυτοκινούµενου ή µη ή οποιουδήποτε κινητού µέσου σε συγκεκριµένο 
σηµείο, για χρόνο µικρότερο από τριάντα (30) συνεχόµενες ηµέρες. 
9. Υπαίθριο στάσιµο εµπόριο νοείται το εµπόριο που ασκείται µ ε τη χρήση οποιουδήποτε 
οχήµατος, αυτοκινούµενου ή µη ή κινητού µέσου, σε συγκεκριµένο σηµείο,  για χρόνο µεγαλύτερο 
των τριάντα (30) συνεχόµενων ηµερών.  

 
Άρθρο 4: Αρµοδιότητες. 

Εκτός του δήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης καµιά άλλη αρχή ή νοµικό πρόσωπο ή ίδρυµα δεν 
έχει αρµοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στον δήµο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης ή έχουν παραχωρηθεί σε αυτόν για εκµετάλλευση. 
Για την εφαρµογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρµοδιότητες: 
Α) Η διεύθυνση Οικονοµικών υπηρεσιών χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση του 
χώρου, σύµφωνα µε τη γνωµάτευση – έγκριση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Β) Η ∆ηµοτική Αστυνοµία ελέγχει την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και ζητεί την 
συνδροµή κάθε άλλης ∆ηµόσιας Αρχής που έχει οποιαδήποτε σχετική αρµοδιότητα ή 
συναρµοδιότητα. 
Γ) Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις, ή «σύµφωνη γνώµη» για τη 
χορήγηση της Άδειας Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου ή διακοπής και παρεµπόδισης 
κυκλοφορίας. 
∆) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρµογή αυτού 
του κανονισµού και παραπέµπει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέµατα που έχουν σχέση µε την 
αναδιατύπωση και συµπλήρωση του παρόντα κανονισµού, εκτός των θεµάτων που έχουν 
οικονοµικό αντικείµενο (π.χ. επιβολή τελών και προστίµων), για τα οποία την ειδική αρµοδιότητα 
έχει η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

Άρθρο 5: Γενικές αρχές  
1. Ο παρών κανονισµός έχει εφαρµογή σε όλη την έκταση του  ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης και αφορά τη χρήση κοινόχρηστων χώρων και την προσωρινή ή µακροχρόνια 
κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου µε τραπεζοκαθίσµατα, εµπορεύµατα, οικοδοµικά υλικά, 
περίπτερα, φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειµένων, δηµιουργία προσωρινών εργοταξίων και 
άλλες χρήσεις που θα απαιτηθεί να παραχωρηθούν στο µέλλον. 
2. Πριν εκδοθεί η άδεια του ∆ήµου η χρήση του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ. 
Εποµένως, αν ο ενδιαφερόµενος µετά την υποβολή της αίτησης κατέλαβε τον κοινόχρηστο χώρο 
χωρίς να περιµένει να του χορηγηθεί η άδεια θεωρείται ότι χρησιµοποιεί το χώρο αυθαίρετα και 
υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόµος  
3. Η διάρκεια της άδειας ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
τέλος του ηµερολογιακού έτους µέσα στο οποίο εκδίδεται, δεν µπορεί δηλαδή να λήγει µετά την 
31η ∆εκεµβρίου. Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις κατάληψης οδού ή πεζοδροµίου από αυτούς 
που εκτελούν τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, οπότε η διάρκεια της άδειας µπορεί να επεκτείνεται 
και στο επόµενο έτος.  
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4. Το τέλος καθορίζεται ετήσιο κατά τετραγωνικό µέτρο, ανάλογα µε την περιοχή στην οποία 
βρίσκεται ο χρησιµοποιούµενος χώρος και οφείλεται για ολόκληρο το έτος, έστω και αν γίνεται 
χρήση του χώρου για χρονικό διάστηµα βραχύτερο του έτους.  
Εάν π.χ. χορηγείται άδεια για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστο χώρο κατά τη 
θερινή περίοδο, θα καταβληθεί στο ∆ήµο τέλος για ολόκληρο το έτος και όχι µόνο για τους µήνες 
της θερινής περιόδου. Το γεγονός εξάλλου ότι ο ∆ήµος εισπράττει το τέλος για ολόκληρο το έτος, 
δε σηµαίνει ότι η άδεια που χορηγείται πρέπει υποχρεωτικά να είναι ετήσιας διάρκειας.  
Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδροµίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε 
φύσεως  τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, το τέλος ορίζεται µηνιαίο κατά ζώνες µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και κατά τετραγωνικό µέτρο.  
Ο µήνας είναι η ελάχιστη χρονική περίοδος για την οποία επιβάλλεται το τέλος, όταν 
καταλαµβάνεται κοινόχρηστος χώρος για την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών, ακόµη και αν το 
χρονικό διάστηµα της κατάληψης της οδού ή του πεζοδροµίου είναι µικρότερο του µήνα (ΣτΕ 
2356/85).  
Σε περίπτωση χρήσης του υπεδάφους των κοινόχρηστων χώρων (για την εγκατάσταση π.χ. 
ιδιωτικού δικτύου ύδρευσης ή δεξαµενής υγρών καυσίµων), το τέλος υπολογίζεται µε βάση τον 
όγκο του καταλαµβανόµενου χώρου σε κυβικά µέτρα και όχι ανά τετραγωνικό ή τρέχον µέτρο.  
Σε κάθε άλλη περίπτωση χρήσης κοινόχρηστου χώρου που δεν εµπίπτει σε µία από τις ανωτέρω 
κατηγορίες, το τέλος καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Η απόφαση αυτή µπορεί να µην είναι γενικής εφαρµογής αλλά να εκδίδεται εν όψει κάθε 
συγκεκριµένης περίπτωσης, να αφορά δηλαδή στη χρήση συγκεκριµένου χώρου.  
5. Ο κοινόχρηστος χώρος είναι το πολύ τόσος, όσος απαιτείται για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων µε βάση την άδεια λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος και πάντοτε σε πλήρη συνάρτηση µε τις δυνατότητες που επιτρέπει ο γενικότερος 
χώρος που βρίσκεται (διέλευση πεζών, οχηµάτων κ.λπ.).  
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να επεκτείνεται ο παραχωρούµενος χώρος σε πεζοδρόµιο 
γειτονικού (παρακείµενου) καταστήµατος ή οικίας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση αυτού που 
χρησιµοποιεί ή κατέχει το ακίνητο και πάντοτε µετά την έκδοση – επέκταση της σχετικής άδειας 
από το ∆ήµο και την καταβολή του επιπλέον τέλους. 
Η χρήση των πλατειών όπου λειτουργούν καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια ή παρεµφερείς 
επιχειρήσεις, παραχωρείται υποχρεωτικά στα καταστήµατα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται 
στην πλατεία, εφόσον βέβαια µε απόφαση του Συµβουλίου έχει επιτραπεί η χρήση τους και για τα 
σηµεία για τα οποία έχει επιτραπεί η χρήση τους.  
Η τυχόν παρεµβολή δρόµου µεταξύ καταστήµατος και πλατείας δεν εµποδίζει την παραχώρηση 
κοινόχρηστου χώρου σε κατάστηµα το οποίο προβάλλεται στην πλατεία . Εξάλλου, τα 
καταστήµατα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε δύο πλατείες, δικαιούνται να κάνουν 
χρήση κοινόχρηστου χώρου και στις δύο.  
Σε κάθε κατάστηµα παραχωρείται χώρος της πλατείας που αντιστοιχεί στο 70% της πρόσοψης ή 
της προβολής του, εφόσον οι συνθήκες και η οριοθέτηση για την τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων που έχει κάνει ο ∆ήµος το επιτρέπουν. Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια 
καταστήµατα εάν κατά την κρίση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως εξηγείται κατωτέρω, δεν 
παρεµποδίζεται µε τον τρόπο αυτό ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Σε 
περίπτωση που ένας από τους δικαιούχους δεν χρησιµοποιεί τον κοινόχρηστο χώρο που του 
αναλογεί, η χρήση του χώρου µπορεί να παραχωρηθεί από το ∆ήµο σε παρακείµενα 
καταστήµατα, ανάλογα µε την πρόσοψή τους.  
6. Η ∆ηµοτική Αστυνοµία, ορίζει τις τέσσερις γωνίες του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου 
βάσει της άδειας χρήσης που έχει χορηγηθεί από το ∆ήµο, µε ευδιάκριτα σηµάδια λευκού 
χρώµατος. Τούτο ώστε ο γενόµενος έλεγχος και η καταγραφή της όποιας τυχόν αυθαίρετης 
χρήσης επιπλέον χώρου, να γίνεται χωρίς την παρακώλυση της εύρυθµης λειτουργίας του 
καταστήµατος και δηµιουργίας προβληµάτων µε τους πελάτες. Τα σηµεία οριοθέτησης 
διατηρούνται πλήρως ευδιάκριτα µε ευθύνη των καταστηµαταρχών.  
7. Σε περίπτωση ανανέωσης της παραχώρησης της χρήσης του ίδιου ακριβώς χώρου, η 
θεώρηση µπορεί να γίνει στα υπάρχοντα τοπογραφικά σχεδιαγράµµατα, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της απόφασης χορήγησης. 
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Άρθρο 6: Καθορισµός κοινόχρηστων χώρων στους οποίους επιτρέπεται η χρήση 
Η χρήση των οδών, πλατειών, πεζοδρόµων, στοών, κλπ κοινόχρηστων χώρων, διαρκώς ή 
πρόσκαιρα, γίνεται σύµφωνα µε τους προαναφερόµενους νόµους εφόσον εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη και ανεµπόδιστη διέλευση των πεζών. 
Τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης 
καθορίζονται ως εξής: 
Πλατείες: σε όλες τις πλατείες µέσα στα διοικητικά όρια του δήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
Πεζοδρόµια: σε όλα τα πεζοδρόµια µέσα στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ασφαλής και ανεµπόδιστη διέλευση των πεζών και 
των ΑΜΕΑ, ο ελεύθερος χώρος σε κάθε περίπτωση ορίζεται από το κράσπεδο προς την 
οικοδοµική γραµµή ως κάτωθι: 
Σε πεζοδρόµια έως 1,50 µ. δεν δίνεται καµιά άδεια κατάληψης. 
Σε πεζοδρόµια από 1,50 µ έως 6,00 µ. το πλάτος διέλευσης αναλύεται στο παρακάτω πίνακα. 
 
 
∆ηλαδή: 
Πίνακας 1 

       Πλάτος πεζοδροµίου       Ελεύθερος διάδροµος 
πεζών 

         Πλάτος για ανάπτυξη Τραπεζοκαθίσµατων 
& Εµπορευµάτων 

έως 1,50µ. 1,50 µ. µηδέν 
      από 1,50 µ. έως 3,00 µ. Υπόλοιπα εναποµείναντα µέτρα 
      από 3,00 µ. έως 3,50 µ. 1,75µ. Υπόλοιπα εναποµείναντα µέτρα 
      από 3,50 µ. έως 6,00 µ. 2,00 µ. Υπόλοιπα εναποµείναντα µέτρα 

Προκήπιο: Σε περίπτωση που υπάρχει προκήπιο, αυτό δεν προσµετρείται στο πλάτος του 
πεζοδροµίου. 
Πεζόδροµοι: Σε όλους τους πεζόδροµους µέσα στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης, καθορίζεται ζώνη 3,50 µ. (στο µέσον περίπου της οδού - εάν είναι δυνατόν) για 
ελεύθερο διάδροµο διέλευσης πεζών και οχηµάτων πρώτης ανάγκης (π.χ. ασθενοφόρων, 
πυροσβεστικών οχηµάτων, κ.α.).  
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των οχηµάτων αυτών και 
των πεζών σε ‘’διάδροµο’’ όχι λιγότερο από 3,50 µέτρα. 
 
∆ηλαδή: 
Πίνακας 2 

 
 

Πλάτος πεζοδρόµου 

    Ελεύθερος  
    διάδροµος για  

      πεζούς & οχήµατα 
      πρώτης ανάγκης 

Πλάτος για 
ανάπτυξη 

     τραπεζοκαθισµάτων  
   & εµπορευµάτων µόνο 
από τη µία πλευρά 

   Πλάτος για   
ανάπτυξη                           
Τραπ/των & 
εµπορ. στην 
πλευρά Α 

Πλάτος για 
ανάπτυξη 
Τραπ/των & 
εµπορ. στην 
πλευρά Β 

Έως 3,50 µ.  
 

3,50 µ. 

µηδέν µηδέν µηδέν 
    Από 3,50 µ. έως 4,00 µ.  

Υπόλοιπα 
εναποµείναντα  

µέτρα 

µηδέν µηδέν 
    Από 4,00 µ. έως 4,50 µ. Ίση κατανοµή στις δύο  

πλευρές των  
    υπόλοιπων εναποµεινάντων  

µέτρων 

    Από 4,50 µ. έως 5,00 µ. 
    Από 5,00 µ. έως 5,50 µ. 

κ.ο.κ. 
 
Στοές, υπέδαφος: για τις εξωτερικές στοές κτηρίων (παρόδιες στοές) που έχουν την έννοια 
σύµφωνα µε τον ΓΟΚ του στεγασµένου πεζοδροµίου και το υπέδαφος αυτών και τις αποτµήσεις 
γωνιών οικοδοµικών τετραγώνων που αποτελούν προεκτάσεις πεζοδροµίων, η προβολή του 
καταστήµατος επιτρέπεται σε πλάτος 1,50 µ. σε περίπτωση τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων. 
Καµιά άλλη χρήση δεν επιτρέπεται στις στοές κτηρίων.   
  
 

Άρθρο 7: Κατηγορίες χρήσεων κοινόχρηστων χώρων 
Οι κοινόχρηστοι χώροι µπορεί να παραχωρούνται για τις παρακάτω χρήσεις και µε τις 
προϋποθέσεις που στον παρόντα κανονισµό αναφέρονται:  
α) Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων  
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Σε κάθε κατάστηµα παραχωρείται χώρος που αντιστοιχεί στην πρόσοψη ή στην προβολή του, 
εάν  δεν παρεµποδίζεται µε τον τρόπο αυτό η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Σε 
περίπτωση που ένας από τους δικαιούχους δεν χρησιµοποιεί τον κοινόχρηστο χώρο που του 
αναλογεί, η χρήση του χώρου αυτού µπορεί να παραχωρηθεί από τον δήµο σε παρακείµενα 
καταστήµατα.  
Προ της εισόδου πολυκατοικιών ή κατοικιών, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε 
καµιά περίπτωση, όπως επίσης και µπροστά από την πρόσοψη άλλου καταστήµατος, χωρίς την 
έγγραφη συγκατάθεση αυτού. 
Οι διάδροµοι που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισµάτων και εξυπηρετούν τη 
λειτουργία των καταστηµάτων, προσµετρούνται κανονικά ως κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.  
Για τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, η 
οριοθέτηση έχει ως εξής: (βλέπε πίνακα 1 & 2). 
Σε περίπτωση που υπάρχει προκήπιο, αυτό δεν προσµετρείται στο πλάτος του πεζοδροµίου. 
Για τη διαµόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισµάτων εκδίδεται από τον 
δήµο άδεια χρήσης µε ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσής της έως το τέλος του έτους που 
εκδόθηκε. 
Η σκίαση των χώρων µπορεί να γίνεται µε την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος 
τουλάχιστον 2,20 µ. από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα ή µε οµπρέλες που θα 
καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση µε αυτή του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου. Στην 
περίπτωση που για τη σκίαση χρησιµοποιούνται τέντες, αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 20% της 
επιφάνειας του συνόλου του κοινόχρηστου χώρου – πλατείας, θα είναι χωρίς διαφηµιστικά 
µηνύµατα και θα εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασµό που θα εκπονεί η τεχνική υπηρεσία του 
δήµου. 
Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών και χωρίς κορνίζα υαλόφρακτων ανεµοφρακτών ύψους έως 
1,60 µ., καθώς και άλλων διακοσµητικών στοιχείων, µε διάταξη ώστε να µην καθιστούν τον 
κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο. ∆εν επιτρέπεται καµιά µόνιµη κατασκευή στον παραχωρούµενο 
κοινόχρηστο χώρο. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο 
χώρο θα είναι τέτοια ώστε να δηµιουργούνται διάδροµοι για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών.  
Με τη λήξη των αδειών, εφόσον δεν χορηγηθεί νέα άδεια και µε ευθύνη της επιχείρησης 
αποµακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείµενα. Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσής της, ο δήµος µε δικά του συνεργεία (εφόσον κάτι τέτοιο είναι µέσα στις 
δυνατότητες των υπηρεσιών του και υπάρχει ο κατάλληλος µηχανολογικός και άλλος εξοπλισµός) 
ή σε διαφορετική περίπτωση µε µισθωµένα συνεργεία, προβαίνει στην αποµάκρυνση των 
τραπεζοκαθισµάτων, µε τη συνδροµή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και η Οικονοµική Υπηρεσία 
επιβάλλει πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, που 
καθορίσθηκε µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει 
επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καθώς επίσης χρεώνει στον παραβάτη και τα πάσης 
φύσεως έξοδα για την αποξήλωση, τη  µεταφορά και την αποθήκευση, εφόσον απαιτούνται.   
Για την τοποθέτηση σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων (φωτιστικά, 
ζαρντινιέρες, πινακίδες, κλπ) που εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσµό των χώρων των 
τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους χώρους στους οποίους έχει παραχωρηθεί η χρήση για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, δίνεται άδεια αφού εξετασθούν τα στοιχεία από άποψη 
αισθητικής του χώρου όσο και λειτουργικής, ύστερα από έρευνα και µελέτη της τεχνικής 
υπηρεσίας  
 
β) Τοποθέτηση εµπορευµάτων 
Για τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης 
για τοποθέτηση και έκθεση εµπορευµάτων, η οριοθέτηση έχει ως εξής: (βλέπε πίνακα 1 και 2). 
∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση εµπορευµάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισµού στον 
παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. Οι διάδροµοι που βρίσκονται εντός του χώρου των 
εµπορευµάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήµατος προσµετρούνται κανονικά ως 
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας, δεν επιτρέπεται η 
τοποθέτηση εµπορευµάτων. 
 
γ) Κατάληψη χώρου από πάγκους σε θρησκευτικές εορτές 
Ο ∆ήµος µπορεί να χορηγεί σε µικροπωλητές άδεια συµµετοχής σε πανηγύρια που διενεργούνται 
για τον εορτασµό των ιερών ναών των ενοριών του δήµου και έχουν δικαίωµα συµµετοχής οι 
έµποροι, οι κάτοχοι αδειών πωλητή λαϊκών αγορών και όσοι κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου 
εµπορίου, πλανόδιου ή στάσιµου, καταβάλλοντας το αναλογούν τέλος κοινόχρηστων χώρων. 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα έχουν προβλεφθεί στην κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου της 8 / 4 / 2013 περί «Λειτουργίας εµποροπανηγύρεων ενόψει εορτασµού 
θρησκευτικών εορτών».  
 
δ) Τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών και διενέργεια οικοδοµικών εργασιών 
Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος µετά από αίτησή τους λαµβάνουν άδεια κατάληψης του 
κοινόχρηστου χώρου µετά και από έγκριση της τροχαίας ή της δηµοτικής αστυνοµίας κατά 
περίπτωση. Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωµένοι να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα 
για την πρόληψη ατυχηµάτων και για την πιστή τήρηση του κανονισµού καθαριότητας του ∆ήµου 
και να εφαρµόζουν τις υποδείξεις της τροχαίας ή της δηµοτικής αστυνοµίας που έγιναν κατά την 
έγκριση της άδειας ή και µετά τη χορήγησή της. 
  
Οι άδειες για την τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών θα χορηγούνται για τις παρακάτω 
περιπτώσεις:   
Α) Τοποθέτηση µεταλλικού κάδου, µε την προϋπόθεση να µην καταστρέφονται τα πεζοδρόµια ή 
το οδόστρωµα. Σε αυτούς που τοποθετούν ή χρησιµοποιούν κάδους χωρίς άδεια θα επιβάλλεται 
πρόστιµο. Η ελάχιστη χρέωση θα είναι εβδοµαδιαία. 
Β) Τοποθέτηση προστατευτικών (πανί, πλέγµα κλπ) λόγω οικοδοµικών εργασιών. Η ελάχιστη 
χρέωση θα είναι µηνιαία. 
Γ) Τοποθέτηση σκαλωσιάς.  
Ειδικά για την τοποθέτηση σκαλωσιάς θα κατατίθεται άδεια οικοδοµής - άδεια πραγµατοποίησης 
εργασιών µικρής κλίµακας ή έγκρισης εργασιών από την πολεοδοµία και σε κάθε περίπτωση θα 
τηρείται η ισχύουσα σχετική νοµοθεσία. Η ελάχιστη χρέωση θα είναι µηνιαία. 
∆) Τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών. 
Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδροµίου από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε 
φύσεως οικοδοµικές εργασίες, το τέλος ορίζεται µηνιαίο και κατά τετραγωνικό µέτρο. 
 
ε) Φορτοεκφορτώσεις 
Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε 
είδους βαρέων αντικειµένων θα εκδίδονται κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου, στην οποία θα 
αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα 
διακινηθούν, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της διακοπής της κυκλοφορίας και κάθε άλλη 
λεπτοµέρεια απαραίτητη για τη χορήγηση της άδειας. 
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να µη δηµιουργείται όχληση στα 
καταστήµατα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων από παράπλευρες 
οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. 
Οι προσωρινές άδειες για την παρεµπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται µε την 
προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισµών που διέπουν τη χρήση 
κοινόχρηστου χώρου. 
Ο δήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους 
ενδιαφεροµένους. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται από την 
Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, κατά περίπτωση. 
Οι ιδιοκτήτες µεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των 
οχηµάτων τους (γερανοί, πρέσες έτοιµου σκυροδέµατος, φορτηγά µεταφοράς, κλπ) για την 
εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας. 
Για τη Φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων για τροφοδοσία καταστηµάτων Super Market η 
διάρκεια της ηµερήσιας άδειας δεν θα υπερβαίνει το τετράωρο (7:00 - 11:00) µε δυνατότητα 
παράτασης (µετά από αιτιολογηµένη αίτηση), την καταβολή του αντίστοιχου τέλους και την 
έγκριση της τροχαίας και / ή της δηµοτικής αστυνοµίας κατά περίπτωση.  
Για τη Φορτοεκφόρτωση για µετακοµίσεις κ.α., θα δίνονται άδειες για ορισµένη χρονική 
διάρκεια.  
 
στ)  Χρηµαταποστολές 
Επιτρέπεται η παραχώρηση χώρου στάθµευσης οχήµατος χρηµαταποστολής έµπροσθεν των 
καταστηµάτων των τραπεζών, οργανισµών, κλπ, διαρκώς ή πρόσκαιρα, µε την προϋπόθεση της 
καταβολής του ετήσιου τέλους ανά θέση στάθµευσης. 
Σε κάθε θέση στάθµευσης θα τοποθετείται ανάλογη σήµανση µε πινακίδες, στις οποίες θα 
αναγράφεται και ο αριθµός της άδειας, των οποίων η δαπάνη κατασκευής και τοποθέτησης η 
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οποία θα γίνεται µε την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του δήµου, θα βαρύνει αποκλειστικά 
την τράπεζα, οργανισµό, κλπ, που θα κάνει χρήση του χώρου στάθµευσης.  
 
ζ)  Προσωρινή λειτουργία εργοταξίου      
Οι προσωρινές άδειες λειτουργίας εργοταξίου θα εκδίδονται κατόπιν αίτησης του 
ενδιαφεροµένου, στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του φορέα (επιβλέπων 
µηχανικός, τεχνικός ασφαλείας) που θα είναι υπεύθυνος, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της 
δηµιουργίας του εργοταξίου και κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για τη χορήγηση της άδειας. 
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει τον ένα µήνα µε δυνατότητα παράτασης, µετά από 
αιτιολογηµένη αίτηση και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους. 
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να µη δηµιουργείται όχληση στα 
καταστήµατα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων από παράπλευρες 
οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. 
Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για τη λειτουργία του εργοταξίου 
χορηγούνται µε την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισµών που 
διέπουν τη χρήση κοινόχρηστου χώρου. 
Ο δήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους 
ενδιαφεροµένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το αντίστοιχο τέλος. 
 
η) ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προσωρινού χαρακτήρα 
Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για διενέργεια εκδηλώσεων προσωρινού 
χαρακτήρα (θρησκευτικές ή επετειακές γιορτές, εγκαίνια, γάµοι, πολιτιστικές και 
µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, κλπ) εκδίδονται από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών µε 
σύµφωνη γνώµη της δηµοτικής αστυνοµίας, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, που 
υποβάλλεται τουλάχιστον 5 µέρες νωρίτερα και εφόσον καταβληθεί το ανάλογο τέλος, στην 
περίπτωση που προβλέπεται. 
Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για 
την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης. 
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να µη δηµιουργείται όχληση στα 
καταστήµατα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων από παράπλευρες 
οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας . 
Ο φορέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούµενου χώρου και 
στις περιπτώσεις πρόκλησης ζηµιάς επωµίζεται εξ’ ολοκλήρου το κόστος αποκατάστασης. 
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήµερο, µε δυνατότητα ανανέωσης για µια φορά 
ακόµη. 
 
θ) Περίπτερα 
Ο χώρος που θα παραχωρείται στα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών 
και αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων, θα είναι εφαπτόµενος της έκτασης που 
καταλαµβάνει το σώµα του περιπτέρου και η άδεια για την κατάληψη του χώρου θα δίνεται 
κατόπιν γνωµάτευσης της Τεχνικής υπηρεσίας και εφόσον καταβληθεί το αναλογούν τέλος.  
Σε περίπτερα που βρίσκονται µπροστά σε προθήκες καταστηµάτων ή υπηρεσιών θα χορηγείται 
άδεια, εφόσον υπάρχει διαθέσιµος για τη διέλευση πεζών χώρος 2,00 τ.µ.  
Στον παραχωρούµενο χώρο επιτρέπεται η τοποθέτηση έως δύο σταντ πώλησης εντύπων, ενός 
ψυγείου παγωτού και ενός απλού ή διπλού ψυγείου αναψυκτικών. 
Σε περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε έκταση µεγαλύτερη της προβλεπόµενης στην 
παρούσα απόφαση θα επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τ.µ. 
ποσού που καθορίστηκε µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τους χώρους για τους 
οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης (άρθρο 26, παρ. 5, Ν.1828/89), για τον 
επιπλέον κοινόχρηστο χώρο που καταλαµβάνει.        
 
ι) Κατάληψη χώρου για τοποθέτηση παιχνιδιών  
Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδοµηχανών θα εξετάζεται κατά περίπτωση από την Τεχνική 
υπηρεσία ανάλογα µε το είδος του καταστήµατος και θα εκδίδεται άδεια µε τη σύµφωνη γνώµη 
της δηµοτικής αστυνοµίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα 
του χώρου.  
 
 
 



[10] 
 

ια) Χρήση κοινόχρηστου χώρου για διέλευση οχηµάτων (είσοδος – έξοδος) 
Επιτρέπεται η χρήση κοινόχρηστου χώρου για διέλευση οχηµάτων (είσοδος – έξοδος) για 
στάθµευση σε πυλωτή, ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και κλειστό χώρο στάθµευσης, κατόπιν 
έκδοσης σχετικής άδειας από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και χωρίς την καταβολή τέλους. 
Επιτρέπεται επίσης, η χρήση κοινόχρηστου χώρου για διέλευση, από διαµορφωµένο ή µη 
πεζοδρόµιο, σε οχήµατα για επαγγελµατική χρήση (συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών 
καυσίµων, επαγγελµατικά παρκινγκ αυτοκινήτων, αποθήκες, κλπ), κατόπιν έκδοσης σχετικής 
άδειας από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και την καταβολή του αναλογούντος τέλους.  
 
ιβ) Χρήση κοινόχρηστου χώρου για αναπηρικές θέσεις  
Επιτρέπεται η παραχώρηση χώρου στάθµευσης οχήµατος έµπροσθεν της κατοικίας σε ΑµεΑ. 
Σε κάθε θέση στάθµευσης πρέπει να τοποθετείται ανάλογη σήµανση µε πινακίδες, στις οποίες θα 
αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αριθµός της άδειας. 
 

Άρθρο 8: Καθορισµός τελών χρήσης και ζωνών χρήσης  
Το τέλος ορίζεται ανάλογα µε την περιοχή (ζώνη) που βρίσκεται ο χρησιµοποιούµενος χώρος, 
έπειτα από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων των 
οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται ως εξής:                                               
 
Ζώνη Α 
Πλατεία Επταλόφου 
Πεζόδροµος Α. Βελουχιώτη (από Ε. Βενιζέλου έως Ζ. Πηγής) 
Οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 
Οδός Ελ. Βενιζέλου (Λ. Ντούρµα έως Πέραν) 
Οδός Γ. Χαλκίδη (από πλατεία Επταλόφου έως Κλεοµένους)  
 
Ζώνη Β 
Οδός Φιλιππουπόλεως 
Οδός 28ης Οκτωβρίου 
Οδός Ελευθερίας 
Οδός Γ. Κυρίµη 
Οδός Αγ. Παρασκευής 
Οδός Θ. Χατζίκου 
Οδός Μοναστηρίου 
Οδός Α. Βελουχιώτη 
Οδός Γ. Γεννηµατά (από Αγάθωνος έως Χαλκίδη) 
Οδός Γ. Χαλκίδη (από Κλεοµένους έως Γ. Γεννηµατά) 
Οδός Ν. Κυριακίδη (από Γ. Κυρίµη έως Αγ. Παρασκευής & από Μ. Αιµιλιανού έως Μπιζανίου) 
Οδός Ελ. Βενιζέλου (από Λ. ∆ενδροποτάµου έως Λ. Ντούρµα & από Πέραν έως 
Φιλιππουπόλεως)  
Πλατεία Τσοµπάνογλου  
Πεζόδροµος Ν. Κυριακίδη (από Αγ. Παρασκευής έως Μ. Αιµιλιανού) 
 
Ζώνη Γ 
Λεωφόρος Καλλιθέας 
Οδός Αγάθωνος 
Οδός Γ. Κολωνιάρη 
Οδός Ακριτών 
Οδός Αµπελώνων 
 
Ζώνη ∆΄ 
Όλες οι υπόλοιποι οδοί και πλατείες  
 
 

Άρθρο 9: Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιµα 
Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια του δήµου, 
καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας 
είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούµενου χώρου, είτε 
τη διάρκεια της άδειας.  
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Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, επιβάλλεται εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηµατικό 
πρόστιµο σε βάρος του υπόχρεου, µε απόφαση δηµάρχου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.1900/90, ως εξής: 

- Σε χώρους για τους οποίους έχει παραχωρηθεί άδεια, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο διπλάσιο 
προς το αναλογούν τέλος. 

- Σε χώρους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ίσο µε 
το τριπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο που έχει προσδιορισθεί µε 
απόφαση δηµοτικού συµβουλίου για περιπτώσεις χώρων που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της 
χρήσης. 

- Εάν συνεχίζεται ή επαναλαµβάνεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται, κάθε φορά, και µέχρι δύο 
φορές τα ως άνω πρόστιµα. 
Εάν εξακολουθεί η παράβαση, αφαιρείται ή χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου 
και ο δήµος προβαίνει στην αφαίρεση κάθ ε αντικειµένου, µε τη συνδροµή της δηµοτικής 
αστυνοµίας ή της οικείας αστυνοµικής αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο του 
µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, που καθορίσθηκε µε απόφαση δηµοτικού 
συµβουλίου για περιπτώσεις χώρων που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καθώς 
επίσης χρεώνει στον παραβάτη και τα πάσης φύσεως έξοδα για την αποξήλωση, τη µεταφορά 
και την αποθήκευση, εφόσον απαιτούνται.   

- Εκτός του χρηµατικού προστίµου για την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, καθώς και 
τη χρήση καθ΄ υπέρβαση της χορηγηθείσης άδειας, ο υπόχρεος έχει και ποινικές ευθύνες και 
τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. 
Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσµητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους 
παραχωρηµένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή – 
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 
Μετά τη διαπίστωση της παράβασης από τη δηµοτική αστυνοµία ή την ΕΛ.ΑΣ εφαρµόζονται όσα 
προβλέπονται από το Ν.1337/83 περί αυθαίρετων κατασκευών και επιβάλλονται πρόστιµα στους 
παραβάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παραγρ. 4 σε συνδυασµό µε όσα προβλέπονται στο Π∆ 
6/1998, τα οποία θα συνεχίσουν να επιβάλλονται κάθε χρόνο, εφόσον διαρκεί η παραµονή του 
αυθαιρέτου, άρθρο 2 & 3 του παραπάνω νόµου, ενώ οι κατασκευές κρίνονται µε απόφαση της 
αρµόδιας υπηρεσίας κατεδαφιστέες, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ίδιου Ν.1337/83 
Σε κάθε περίπτωση κατά των παραβατών του παρόντος Κανονισµού επιβάλλονται πρόστιµα 
όπως ορίζονται στον Κανονισµό Καθαριότητας, καθώς και σε άλλη σχετική κανονιστική απόφαση 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης όπως εκάστοτε ισχύει, αφού συνταχθεί πράξη βεβαίωσης 
της παράβασης από το αρµόδιο ∆ηµοτικό όργανο.  
Πέραν του επιβαλλοµένου προστίµου οι παραβάτες διώκονται, εφόσον προβλέπεται, και βάσει 
της ισχύουσας Νοµοθεσίας.  
Σε περίπτωση µη πληρωµής επιβληθέντος προστίµου συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος από 
την Υπηρεσία του ∆ήµου. η οποία είναι αρµόδια για την είσπραξη του εσόδου σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στον Κ.Ε.∆.Ε. 
 

Άρθρο 10: Γενικές ∆ιατάξεις 
Οι αιτήσεις για ανανέωση αδειών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τα καταστήµατα που ήδη 
λειτουργούν κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, αλλά και για κάθε ανανέωση άδειας 
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και στο εξής, θα πρέπει να 
υποβάλλονται το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους από αυτό για το οποίο 
ζητείται η ανανέωση. ∆ηλαδή για την ανανέωση των αδειών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για το 2014, η 
σχετική αίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί µέχρι την 31 / 12 / 2013 και ούτω καθ’ εξής.          
Με ειδικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε τήρηση της Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας που 
εκδίδονται µετά από εκπόνηση σχετικής µελέτης χωροθέτησης των λειτουργιών της πόλης και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µπορεί να απαγορεύεται η άσκηση ορισµένων δραστηριοτήτων σε 
κοινόχρηστους ή ελεύθερους χώρους του ∆ήµου, µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία 
των πολιτών και τη διατήρηση της ιστορικής, της αισθητικής και της πολιτιστικής φυσιογνωµίας της πόλης. 
∆εν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο η αποθήκευση και η αυθαίρετη κατάληψη από τους καταστηµατάρχες 
στο πεζοδρόµιο, πεζόδροµο, πλατεία, ή στον κοινόχρηστο χώρο έξω από το κατάστηµά τους, οποιονδήποτε 
αντικειµένων ή υλικών ακόµη και σχετικών µε την εµπορική τους δραστηριότητα, χωρίς τη σχετική άδεια (π.χ. 
καφάσια φρούτων, κιβώτια ποτών, µικροπροϊόντα, τραπεζοκαθίσµατα, επαγγελµατικές οµπρέλες, φιάλες 
υγραερίου, κ.ά.). 

Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων και το προσωπικό τους δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο να 
τοποθετούν στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε πλατεία που βρίσκεται µπροστά από το κατάστηµά τους, 
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οποιαδήποτε αντικείµενα ή υλικά ακόµη και σχετικά µε την εµπορική τους δραστηριότητα, όπως π.χ. ψυγεία, 
πάγκους, προθήκες, στέγαστρα, ψησταριές, ζαρντινιέρες, καφάσια φρούτων, κιβώτια ποτών, παλιά σίδερα, 
µικροπροϊόντα, επισκευαζόµενες µηχανές, συσκευές ή και αυτοκίνητα, χαρτοκιβώτια κ.λπ., εκτός αν έχει 
ληφθεί σχετική άδεια από την ∆ηµοτική Αρχή, µετά την καταβολή του σχετικού τέλους, για κατάληψη 
πεζοδροµίου, οδοστρώµατος ή και κοινόχρηστου χώρου σε προσδιορισµένο από τη ∆ηµοτική Αρχή χώρο 
και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.  

∆εν επιτρέπεται η διεξαγωγή εργασιών κάθε είδους καταστηµάτων ή συνεργείων (π.χ. συνεργεία επισκευής 
αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων, συνεργεία ελαστικών αυτοκινήτων, συναρµολόγησης επίπλων ή άλλων ειδών 
κ.λπ.) στα πεζοδρόµια ή καταστρώµατα δρόµων. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, ο 
∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο για αυθαίρετη κατάληψη πεζοδροµίου.  

∆εν επιτρέπεται η απόρριψη, τοποθέτηση ή κατάληψη πεζοδροµίων ή άλλων ελεύθερων δηµοτικών και 
κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πεζόδροµοι και άλλοι χώροι) µε εµπορεύµατα και υποπροϊόντα 
παραγωγικής διαδικασίας, στερεά ή υγρά, όπως πρώτες ύλες κι έτοιµα προϊόντα ή υποπροϊόντα, 
οικοδοµικά, ατοµικά, µεταλλευτικά και χηµικά υλικά, παλαιά είδη σιδήρου, ξυλείας, ελαστικού χάρτου, 
καύσιµα, λιπαντικά, χωρίς την προηγούµενη άδεια της ∆ηµοτικής αρχής, την καταβολή του καθορισµένου 
τέλους και υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά αυτά δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον.  
Η υπαίθρια εναπόθεση, αποθήκευση και συγκέντρωση των υλικών αυτών, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο 
που να αποκλείει τη διαρροή ή το διασκορπισµό τους στο περιβάλλον.  
Στη χορηγούµενη από το ∆ήµο άδεια κατάληψης του πεζοδροµίου ή του κοινόχρηστου χώρου, για την 
εναπόθεση ή συγκέντρωση των παραπάνω υλικών, πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία 
προστατευτικά µέτρα (περίφραξη υλικών, κάλυψη µε πλαστικό νάιλον και λοιπά) που πρέπει να λάβει ο 
αιτών.  
Ο ∆ήµος, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του κατόχου της άδειας µε τα παραπάνω ή άλλα προστατευτικά 
µέτρα που του υποδεικνύονται, ανακαλεί την άδεια και ειδοποιεί την αστυνοµική αρχή για την παράβαση.  
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν προβαίνει στην αποµάκρυνσή τους, αυτό γίνεται από τις υπηρεσίες του 
∆ήµου µε δαπάνη του παραβάτη και του επιβάλλεται, πέραν των προβλεπόµενων άλλων κυρώσεων, το 
σχετικό τέλος αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου και το πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 6 του 
ν.1900/90. 

 
Άρθρο 11: Αντιρρήσεις 

Ενόψει επιβολής προστίµου ο παραβάτης ενηµερώνεται από την Υπηρεσία για το δικαίωµά του, 
να διατυπώσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του κατά της πράξης βεβαίωσης παράβασης εντός 
πέντε (5) ηµερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης. Εφόσον δεν υποβληθούν 
αντιρρήσεις ή εάν αυτές δεν γίνουν αποδεκτές, το πρόστιµο βεβαιώνεται από την αρµόδια 
Υπηρεσία του ∆ήµου. 

 
Άρθρο 12: Ισχύς του παρόντος Κανονισµού 

Η ισχύς του κανονισµού αυτού αρχίζει από την ηµεροµηνία έγκρισής του από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και θα ισχύει απεριόριστα µέχρι αντικατάστασης του από νεώτερο. 
Επιτρέπεται η συµπλήρωση, τροποποίηση, ή κατάργηση του κανονισµού αυτού.  

 
Άρθρο 13: Τελικές διατάξεις 

Ο παρόν κανονισµός εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε τον Κανονισµό Καθαριότητας του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης όπως κάθε φορά αυτός ισχύει. 
Η τήρηση του παρόντος κανονισµού είναι υποχρεωτική για τις υπηρεσίες του δήµου, τους 
επαγγελµατίες και τους πολίτες. 

 
Η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισµού θα γίνει όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν. 
3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
                   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 242/2013 
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  27 - 6 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


