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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αρ. 4ης/15 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 55 

Στη Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
17:30, ήρθε σε  συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα 
από την µε αρ. πρωτ. 4134/4-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε 
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

 
         Παραβρέθηκαν          Απουσίαζαν 

1. Γεωργάκης Γεώργιος 1.  Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία 
2. Νικητάκης Μάρκος 2.  Λώλη Γεωργία 
3. Περδικάρης Αθανάσιος 3.  Αραβανής Βασίλειος 
4. Χαλικιάς Ευάγγελος 4.  Κατωπόδη Ευανθία 
5. Κούρτης Φίλιππος 5.  Βλάχος Ευστάθιος 
6. Σέρβος Κων/νος 6.  Σταµατέλου ∆ήµητρα 
7. Βλάχος Κων/νος 7.  Σκληρός Παναγιώτης 
8. Γκογκάκης Γρηγόριος 8.  Ζουριδάκης Ευτύχιος 
9. Αρβανίτης Σπυρίδων 9.  Καββαδάς Αθανάσιος 

    10.   Κατηφόρης Χρήστος 10.  Κοντογεώργης Ηλίας 
    11.   Φίλιππας Γεώργιος 11.  Γράψας Αθανάσιος 
    12. Θερµός Ευάγγελος 12.  Γαζής Πάνος 
    13.   Παπαδόπουλος Ανδρέας 13.   

    14.   Γιαννιώτης Οδυσσέας 14.   

    15.   Τριλίβας Χρήστος 15.   

    16. Μαργέλης Σπυροπάνος 16.   

    17.  Καρφάκη Μαριάννα 17.   

    18.   Βικέντιος Νικόλαος 18.          Η πρόσκληση δόθηκε στον  
    19. Σκληρός Φίλιππος 19.  ∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,  
    20.   Γληγόρης Κων/νος 20.  που ήταν παρών. 
    21.   Πολίτης Σπυρίδων 21.   
    22.  22.   
    23.  23.   
    24.  24.   
    25.    25.        Στην έναρξη της Συνεδρίασης 
    26.    26.        βρέθηκαν παρόντα (31) µέλη. 
    27.  27.   

    28.  28.   

    29.  29.   

    30.  30.   

    31.  31.   

    32.  32.   

    33.  33.   

  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση. 

   ΘΕΜΑ 13
ο
  της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 4ης/15  Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου. 

Aπόφαση ∆.Σ. για έγκριση κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινοχρήστων χώρων  (σχετική 

η  αρ. 8/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.) 

               Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος 
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 Ο Αντιδήµαρχος, κ. Νικητάκης Μάρκος, ενηµέρωσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για τον 
κανονισµό χρήσης παραχωρούµενων κοινοχρήστων χώρων, ο οποίος εγκρίθηκε µε την αρ. 
8/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  και συγκεκριµένα έχει ως εξής: 
 

«Γενικά 

Τα κοινόχρηστα πράγµατα (ορισµοί στο άρθρο 2 του παρόντος) είναι εκτός συναλλαγής και 
ανήκουν είτε στο δηµόσιο (αιγιαλός, παραλία) είτε στους ΟΤΑ, οι οποίοι αναλαµβάνουν τη 
διαχείριση και την αξιοποίησή τους κατά τρόπο που να µην αναιρεί την κοινή χρήση (άρθρο 970 
του ΑΚ) και να προάγει την κοινή ωφέλεια (άρθρο 969 του Α. Κ ).  
Ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 970) δίνει το δικαίωµα στην Αρχή, στην κυριότητα της οποίας 
βρίσκεται το κοινόχρηστο πράγµα, να παραχωρήσει σε ιδιώτες δικαιώµατα επ’ αυτού και να 
εισπράττει τέλη (άρθρο 3 του Ν. 1512/1985 και άρθρο 3 του Ν. 1080/1980) ή να συνάπτει µε 
ιδιώτες συµβάσεις µίσθωσης του κοινόχρηστου πράγµατος (Ν. 2009/1992).  
Ο νοµοθέτης συχνά  δίδει το δικαίωµα παραχώρησης συγκεκριµένου ποσοστού του 
κοινόχρηστου πράγµατος, αφήνοντας το υπόλοιπο ελεύθερο για την κοινή, ανεµπόδιστη χρήση 
(άρθρο 3 του Ν. 1080/1980 για τις πλατείες).  
Η εµπειρία όµως δείχνει ότι στην πράξη, µε την παραχώρηση σε ιδιώτες ολοένα και µεγαλύτερου 
αριθµού αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, η κοινή χρήση περιορίζεται σε υπέρµετρο βαθµό 
ή αποκλείεται τελείως.  
Η επεκτατική πρακτική των καταστηµαταρχών που έχουν αδειοδοτηθεί, η αυθαίρετη κατάληψη 
των κοινοχρήστων χώρων και οι αυθαίρετες κατασκευές, τείνουν να γίνουν καθεστώς σε όλη την 
έκταση του δήµου. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να αναιρείται προς τους πολίτες το συνταγµατικά κατοχυρωµένο 
δικαίωµα της κοινής χρήσης. 
Η λειτουργία των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων που 
αδειοδοτούνται από το δήµο και η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, δεν 
πρέπει σε καµία περίπτωση να υποβαθµίζουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων. 
Προτεραιότητα του δήµου µας είναι η οµαλή λειτουργία της πόλης, που συνδυάζει τη λειτουργία 
καταστηµάτων παράλληλα µε την απρόσκοπτη χρήση εκ µέρους του κοινού των κοινοχρήστων 
χώρων. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας 
α)  έχοντας επίγνωση των δυσχερειών στην καθηµερινή κίνηση των πεζών, και 
κυρίως των πιο ευάλωτων κοινωνικών οµάδων (ηλικιωµένοι, παιδιά, άτοµα µε 
µειωµένη κινητικότητα ή σοβαρά προβλήµατα υγείας, εγκυµονούσες, συνοδοί βρεφικών 
αµαξιδίων κτλ.), που υπονοµεύουν την ποιότητα ζωής, υγιεινής και ασφάλειας του 
συνόλου των συµπολιτών,  
β)  συνειδητοποιώντας ότι η χωρίς εµπόδια κίνηση των πεζών αποτελεί ουσιώδη παράµετρο της 
σύγχρονης αστικής κυκλοφοριακής οργάνωσης, που επιβάλλεται από λόγους γενικότερου 
κοινωνικού και δηµοσίου συµφέροντος,  
γ)  Γνωρίζοντας ότι κάθε πολίτης έχει την εξουσία να χρησιµοποιεί ελεύθερα τους κοινόχρηστους 
χώρους, εξουσία που απορρέει από το δικαίωµα της προσωπικότητας (άρθρο 57 του ΑΚ), καθώς 
και το δικαίωµα να απαιτεί από τους υπεύθυνους για τη διαχείρισή τους ΟΤΑ την προστασία της 
ακώλυτης χρήσης τους, όταν αυτή παρεµποδίζεται.  
δ) σταθµίζοντας τα ιδιαίτερα, ειδικά και γενικά, γεωµορφολογικά, ιστορικά και τουριστικά 
χαρακτηριστικά της πόλης της Λευκάδας και των τοπικών κοινοτήτων του ∆ήµου Λευκάδας,  
προβαίνει στην θέσπιση του παρόντος  Κανονισµού ∆ιαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων 
(Πεζοδρόµων, Πεζοδροµίων και Πλατειών) που βρίσκονται εντός των ορίων της διοικητικής του 
επικράτειας 
Γνώµονα για την υλοποίηση του κανονισµού αυτού, αποτέλεσαν: 
▬  η βούληση της ∆ηµοτικής Αρχής να διαµορφωθεί το πλαίσιο που θα επιτρέψει την αρµονική 
συνύπαρξη των κατοίκων και των επιχειρηµατιών, 
▬ ο τερµατισµός της σηµερινής χαοτικής κατάστασης στην αυθαίρετη κατάληψη των 
κοινοχρήστων χώρων,  
▬ η προστασία και η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών, η ψυχαγωγία των παιδιών, η 
διευκόλυνση της κίνησης των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες καθώς και όλων των προσώπων που 
χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, όπως ηλικιωµένοι, µικρά παιδιά,  µητέρες µε καροτσάκια και  
▬  η  ήσυχη διαβίωση των πολιτών.  
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Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι, όσο νοµικοτεχνικά άρτια και αν είναι µια κανονιστική απόφαση, 

οι κοινόχρηστοι χώροι δε µπορούν να διασφαλιστούν χωρίς δυο βασικές προϋποθέσεις: 

Πρώτον την ίδια την αυτοσυγκράτηση των ιδιοκτητών καταστηµάτων στους οποίους 

παραχωρούνται κοινόχρηστοι χώροι, οι οποίοι πρέπει να διαφυλάξουν τα ποιοτικά 

στοιχεία των καταστηµάτων τους και δεύτερον τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού 

µεταξύ τους.   

 

Άρθρο 1 : Αντικείµενο και σκοπός του Κανονισµού. 
α)  Ο Κανονισµός χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων, εκδίδεται µε βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/Α708.06.2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου. 
β)  Αντικείµενο του κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση των 
πλατειών, πεζοδρόµων, πεζοδροµίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, που είτε διαρκώς είτε 
πρόσκαιρα, χαρακτηρίζονται και χρησιµοποιούνται ως κοινόχρηστοι χώροι, σε όλη την έκταση 
του ∆ήµου Λευκάδας.  
 

γ)  Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι:  
-  Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. 
-  Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. 
-  Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών και η διευκόλυνση της κίνησης των Ατόµων 
µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στους κοινόχρηστους χώρους. 
-  Η απρόσκοπτη πρόσβαση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, Πυροσβεστικά κ.τ.λ.) σε 
κάθε χώρο του δήµου. 
 -  Οι επιβαλλόµενες κυρώσεις στους παραβάτες µέσα από ένα σαφή και προσδιορισµένο ρόλο 
των ελεγκτικών µηχανισµών του ∆ήµου. 
 

Άρθρο 2:  Ορισµοί 

«Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το 
εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο.». 
(Παράγραφος 39 του άρθρου 2 του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (Ν. 4067/2012 - ΦΕΚ 

79Α'/09-04-2012)) 
 

«Πράγµατα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά µε ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόµοι, οι 
πλατείες, οι γιαλοί, τα λιµάνια και οι όρµοι, οι όχθες πλεύσιµων ποταµών, οι µεγάλες λίµνες και οι 
όχθες τους.». (Άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα) 
 
«Ιδιωτικοί δρόµοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως που έχουν σχηµατισθεί µε 
οποιοδήποτε τρόπο, έστω και κατά παράβαση των κειµένων πολεοδοµικών διατάξεων, και που 
βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια πόλεων, θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι που 
ανήκουν στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα. Για τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καµία 
αποζηµίωση. Σε περίπτωση όµως που οι χώροι αυτοί καταργούνται µε το σχέδιο πόλεως, 
προσκυρώνονται κατά τις κείµενες διατάξεις». (άρθρο 28 Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33Α'/14-03-1983)) 

«Σε κοινόχρηστα πράγµατα µπορούν να αποκτηθούν µε παραχώρηση της Αρχής κατά 

τους όρους του νόµου ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώµατα εφόσον µε τα δικαιώµατα αυτά 

εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση.». (Άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα)  

 

Τέλος, είναι η χρηµατική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους, έναντι ειδικού 
ανταλλάγµατος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιµοποίηση ορισµένου δηµοτικού 
χώρου 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 (ΣτΕ 140/1989, ∆ι∆ικ 1990 σελ. 1228).  
 
Άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατοµικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται 
σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του ∆ιοικητικού ∆ικαίου, του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 
και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. Ειδικότερα η χορήγηση άδειας χρήσης Κοινόχρηστου χώρου 

σε εµπορικά καταστήµατα και ιδίως σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 

προϋποθέτει την νόµιµη λειτουργία αυτών.  
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Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη κύρωσης, µε την οποία αίρεται η ισχύς µιας άλλης 
διοικητικής πράξης, είτε αναδροµικά είτε για το µέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιµωρία 
αδικήµατος αλλά στη συµµόρφωση του υπόχρεου, προς τις ρυθµίσεις του Νόµο και του 
παρόντος κανονισµού.  
 
Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του Κοινόχρηστου χώρου, χωρίς την προηγούµενη άδεια 
της ∆ηµοτικής Αρχής (ΣτΕ 766/87 ΝοΒ 1990 σελ. 739).  
Αυθαίρετη θεωρείται επίσης και η χρήση κοινόχρηστου χώρου, κατά παράβαση των όρων της 
χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του 
παραχωρηµένου χώρου είτε τη διάρκεια της άδειας (άρθρο 13, παρ. 15, εδάφιο α', Β.∆. 24/9-
20/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).  
Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από υπαλλήλους του ∆ήµου ή από την 
Αστυνοµική αρχή (άρθρο 13, παρ. 8, εδαφ. γ', Β.∆. 24/920/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 6 του Ν. 1900/90 & άρθρο 2, παρ. Α.29, Π.∆. 23/2002 ΦΕΚ 19α).  
 
Εµπορικός εξοπλισµός: Κάθε µορφής λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία (τραπεζοκαθίσµατα, 
οµπρέλες, σκίαστρα, προθήκες, πάγκοι, εµπορεύµατα και µηχανήµατα), που εξυπηρετούν την 
πελατεία και την λειτουργία των καταστηµάτων.     
                                                                                                                                                                  
Αστικός εξοπλισµός: Ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες του ∆ήµου όπως κάδοι απορριµµάτων, 
κολωνάκια, ζώνες πράσινου, κιγκλιδώµατα, παγκάκια, φωτιστικά κ.τ.λ.. 
 

Οδικός εξοπλισµός: Ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών και της κυκλοφορίας όπως 
φανοστάτες, πινακίδες σήµανσης, σηµατοδότες κ.τ.λ.. 
 
 Πεζοδρόµιο: Το υπερυψωµένο η µε άλλο τρόπο διαχωριζόµενο τµήµα της οδού ,που 
προορίζεται για τους πεζούς. 
 
Πεζόδροµος: Η οδός, που χρησιµοποιείτε αποκλειστικά από πεζούς και για την είσοδο - έξοδο 
οχηµάτων προς χώρους στάθµευσης παρόδιων ιδιοκτησιών και οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης και 
ανεφοδιασµού.  
 

Άρθρο 3:  Αρµοδιότητες 
Εκτός από τον ∆ήµο Λευκάδας, καµία άλλη αρχή ή νοµικό πρόσωπο ή ίδρυµα δεν έχει 
αρµοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στον ∆ήµο Λευκάδας 
ή έχουν παραχωρηθεί σ' αυτόν προς εκµετάλλευση. (παρ. 14 του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-

09-1958, όπως αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 3 του Ν.1080/1980) 
Για την εφαρµογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρµοδιότητες: 
1. Το Τµήµα Εσόδων Περιουσίας και Ταµείου, της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, 
χορηγεί σύµφωνα µε το Νόµο την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, η οποία δεν δύναται να 
λήγει πέραν του ηµερολογιακού έτους για τις περιπτώσεις (α) και (γ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 3 του Ν.1080/1980, στην οποία ορίζεται η τοποθεσία και η έκταση του παραχωρούµενου 
κατά χρήση χώρου, το είδος, η διάρκεια της χρήσης και το τέλος χρήσης, εφαρµοζόµενων κατά 
τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3 του Ν.1080/1980. 
2.  Ο ∆ήµαρχος (ή ο καθ΄ ύλην αντιδήµαρχος) εκδίδει την άδεια χρήσης κοινοχρήστου 
δηµοτικού χώρου (παρ. 11 αρ. 3 Ν. 1080/80) και την ανακαλεί (παρ. 7 αρ. 3 Ν. 1080/80). 
3. Η Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ) ελέγχει την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και χορηγεί 
«σύµφωνη γνώµη» στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας, για την χορήγηση της 
Άδειας Κατάληψης του Κοινοχρήστου Χώρου καθώς και τη διακοπή και παρεµπόδιση της 
κυκλοφορίας. 
4. Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις ή «σύµφωνη γνώµη» για 
την χορήγηση της άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου χώρου.  
5. 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 παρόντος κανονισµού. 
6. Η Επιτροπή Κοινόχρηστων Χώρων έχει τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 12 
του παρόντος.  
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Άρθρο 4: Νοµικό πλαίσιο (1)  
Ο παρών Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 «Κανονιστικές Αποφάσεις» 
του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) µε θέµα «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» 
και της παραγράφου ια). του άρθρου 72 «Οικονοµική Επιτροπή - Αρµοδιότητες» του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06- 2010) µε θέµα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» και αποτελεί κανονιστική διοικητική 
πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου. 
Για την σύνταξη του παρόντος Κανονισµού λήφθηκαν υπόψη : 
1. Ο Αστικός Κώδικας και ιδιαίτερα τα άρθρα 967,968, 970. 
2. Ο Α.Ν.1324/1949 (ΦΕΚ 326Α'/26-11-1949) «Περί προστασίας και αποκατάστασης των 
Αναπήρων Πολέµου Οπλιτών και Θυµάτων Πολέµου». 
3. Ο Ν.1487/1950 (ΦΕΚ 179Α'/17-08-1950) «Περί κυρώσεως του υπ' αριθ. 1324/49 Α. Νόµου 
"περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέµου οπλιτών και θυµάτων 
πολέµου"». 
4. Το Β.∆. της 24-09-1958 (ΦΕΚ 171Α'/20-10-1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον 
νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήµων και κοινοτήτων» και ειδικότερα 
το άρθρο 13 «Τακτικά έσοδα εκ τελών και δικαιωµάτων χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών 
και κοινοχρήστων χώρων». 
5. Η υπ' αριθ. Φ.443551/24/300030/17-07-1969 (ΦΕΚ 588Β'/16-09-1969) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Συντονισµού και ∆ηµοσίων Έργων «Περί του τύπου και των 
διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων». 
6. Το Ν.∆.1044/1971 (ΦΕΚ 245Α'/30-11-1971) «Περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και 
αντικαταστάσεως διατάξεων του Α.Ν.1324/49 "περί προστασίας και αποκαταστάσεως των 
Αναπήρων Πολέµου Οπλιτών και Θυµάτων Πολέµου" κυρωθέντος δια του Ν.1487/50, ως ούτως 
ισχύει νυν». 
7. Ο Ν.1043/1980 (ΦΕΚ 87Α'/16-04-1980) «Περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και 
αντικαταστάσεως διατάξεων τινών της "περί αναπήρων και θυµάτων πολέµου ισχυούσης 
νοµοθεσίας"». 
8. Ο Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α'/22-10-1980) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως 
διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας 
και άλλων τινών συναφών διατάξεων» και ειδικότερα το άρθρο 3 «Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, 
πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων». 
9. Ο Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33Α'/14-03-1983) µε θέµα «Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, 
οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 28 «Κοινόχρηστοι χώροι 
µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια πόλεων». 
10. Ο Ν.1416/1984 (ΦΕΚ18Α'/21-02-1984) µε θέµα «Τροποποίηση και συµπλήρωση 
διατάξεων της δηµοτικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την 
ενδυνάµωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 10 «Περίπτερα». 
11. Ο Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18Α'/21-02-1984) µε θέµα «Τροποποίηση και συµπλήρωση 
διατάξεων της δηµοτικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την 
ενδυνάµωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 54 «Τέλος επί των 
ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.τ.λ.». 
12. Ο Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2Α'/03-01-1989) µε θέµα «Αναµόρφωση της φορολογίας 
εισοδήµατος και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 26 «Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για 
τα έσοδα των δήµων και κοινοτήτων». 
13. Η υπ' αριθ. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59∆'/03-02-1989) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε «Κτιριοδοµικός Κανονισµός» και ειδικότερα το άρθρο 17 «Κινητά προστεγάσµατα».  
14. Ο Ν.1900/1990 (ΦΕΚ 125Α'/17-09-1990) µε θέµα «Τροποποίηση και συµπλήρωση 
διατάξεων του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ. 323/1989), δευτεροβάθµιας τοπικής 
αυτοδιοίκησης (ν. 1622/1986), εσόδων δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα 
το άρθρο 6. 
15. Ο Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145Α'/13-07-1995) µε θέµα «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες 
διατάξεις». 
16. Ο Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249Α'/30-10-2003) µε θέµα «Τροποποίηση του Ν.2323/1995 "Υπαίθριο 
Εµπόριο και άλλες διατάξεις" και άλλες διατάξεις». 
17. Η υπ' αριθ. Α2-1149/25-05-2004 (ΦΕΚ 873Β'/14-06-2004) απόφαση Υφυπουργού 
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Ανάπτυξης µε θέµα «Ρυθµίσεις σχετικά µε τον τρόπο επιβολής των διοικητικών προστίµων των 
άρθρων 5 και 7 του Ν.2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν µε τον Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249Α'/30-
10-2003)». 
18. Η υπ' αριθ. Α2-1151/25-05-2004 (ΦΕΚ 873Β'/14-06-2004) απόφαση Υφυπουργού 
Ανάπτυξης µε θέµα «Ρυθµίσεις θεµάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιµακίων 
Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου». 
19. Η υπ' αριθ. Φ.900/Α∆.786/Σ.38/10-08-1999 (ΦΕΚ 1665Β'/25-08-1999) απόφαση Υπουργών 
Εθνικής Άµυνας και ΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα «Τροποποίηση της Φ.443531/24/300030/17.7.69 κοινής 
απόφασης Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Συντονισµού και ∆ηµοσίων Έργων "Περί του τύπου και 
των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων"». 
20. Ο Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α'/23-03-1999) µε θέµα «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» 
και ειδικότερα του άρθρου 9 «Σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς», της 
παραγράφου 12 του άρθρου 34 «Στάση και στάθµευση», του άρθρου 47 «Εργασίες και 
εναπόθεση υλικών στις οδούς» και του άρθρου 48 «Κατάληψη τµήµατος οδού και πεζόδροµου». 
21. Ο Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50Α'/02-03-2007) µε θέµα «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ 57/Α')». 
22. Η υπ' αριθ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/01-07-2003 (ΦΕΚ 946Β'/09-07-2003) απόφαση του Υφυπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων 
εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια». 
23. Η υπ' αριθ. 6952/14-02-2011 (ΦΕΚ 420Β'/16-03-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
ΠΕΚΑ και Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων, µε θέµα «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».  
24. Ο Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224Α'/08-10-2001) µε θέµα «Υπαίθρια ∆ιαφήµιση, Συµπολιτείες ∆ήµων 
και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». 
25. Η υπ' αριθ. οικ.52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663Β'/13-12-2001) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
µε θέµα «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισµού για τις 
οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδοµής». 
26. Η Εγκύκλιος 12/2002 του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αριθ. πρωτ. 56990/28-03-2002 και θέµα 
«Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισµού για τις οποίες δεν 
απαιτείται άδεια οικοδοµής (ΓΟΚ/85 Άρθρον-19)». 
27. Η υπ' αριθ. οικ.7588/12-02-2004 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 372Β'/ 24-02-2004) 
µε θέµα «Συµπλήρωση της οικ.52716/20-11-2001 απόφασης περί κατασκευών και 
εγκαταστάσεων στους κοινόχρηστους χώρους του οικισµού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια 
οικοδοµής». 
28. Ο Ν.3254/2004 (ΦΕΚ 137Α'/22-07-2004) µε θέµα «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και 
Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 16 «Ρυθµίσεις 
θεµάτων παράνοµης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων». 
29. Ο Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202Α'/19-08-2005) µε θέµα «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της 
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς - Θέµατα 
Υπουργείου Ανάπτυξης». 
30. Το Π.∆.254/2005 (ΦΕΚ 307Α'/16-12-2005) µε θέµα «Ρύθµιση υπαίθριου εµπορίου 
(πλανόδιου και στάσιµου)» 
31. Ο Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) µε θέµα «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & 
Κοινοτήτων». 
32. Η υπ' αριθ. Φ.900/12/158489/23-03-2006 (ΦΕΚ 424Β'/07-04-2006) κοινή απόφαση 
Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας και Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 
Φ.443531/24/300030/17.7.1969 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Συντονισµού 
και ∆ηµοσίων Έργων "Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων"». 
33. Η υπ' αριθ. Κ1-1178/07-06-2007 (ΦΕΚ 1034Β'/25-06-2007) απόφαση Υφυπουργού 
Ανάπτυξης µε θέµα «∆ιαδικασία κατάσχεσης των εµπορευµάτων, της καταστροφής ή της 
διάθεσης αυτών, αµοιβή των µελών της επιτροπής που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 
11 του ν.3377/2005 και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια». 
34. Ο Ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100Α'/14-05-2007) µε θέµα «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 
110/Α') µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν.489/1976 "Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ 
ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης" (ΦΕΚ 331/Α') και άλλες διατάξεις». 35. Ο 
Ν.3648/2008 (ΦΕΚ 38Α'/29-02-2008) µε θέµα «Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, 
προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». 
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36. Ο Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8Α'/28-01-2009) µε θέµα «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή 
περισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό 
Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». 
37. Ο Ν.3769/2009 (ΦΕΚ 105Α'/01-07-2009) µε θέµα «Εφαρµογή της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την 
παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 16 «Ρυθµίσεις υπαίθριου εµπορίου - 
Κυριακάτικες αγορές και το άρθρο 17 «Συµµετοχή σε υπαίθριο εµπόριο και λαϊκές αγορές». 
38. Η υπ' αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ µε θέµα 
«Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 
39. Η Εγκύκλιος 3/2011 του ΥΠΕΚΑ µε αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011 και θέµα 
«∆ιευκρινίσεις για την εφαρµογή των ρυθµίσεων της µε αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης 
Υπουργού ΠΕΚΑ ''Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους 
χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών'' (ΦΕΚ 2621 Β΄31-12-2009)». 
40. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) µε θέµα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
41. Η υπ' αριθ. Κ1-164/17-01-2011 (ΦΕΚ 275Β'/22-02-2011) κοινή απόφαση Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - Οικονοµικών - Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα «Προσαρµογή διατάξεων αρµοδιότητας Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά». 
42. Η υπ' αριθ. 1520/24-02-2012 (ΦΕΚ 732 τα Β΄/13-03-2012) απόφαση Γ.Γ. 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, µε θέµα «Έγκριση του 
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)∆ήµου Λευκάδας». 
43. Ο Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α'/25-11-2011) µε θέµα «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, 
ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 20 «Συµβούλια 
Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), Συγκρότηση» και το άρθρο 21 «Αρµοδιότητες». 
44. Ο Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α'/02-02-2012) µε θέµα «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την 
εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015». 
45. Ο Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α'/09-04-2012) µε θέµα «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» και κυρίως 
το άρθρο 2 «Ορισµοί», το άρθρο 4 «Άδειες ∆όµησης», το άρθρο 10 «Κίνητρα για την 
περιβαλλοντική αναβάθµιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδοµηµένες και αστικές 
περιοχές», το άρθρο 20 «Κατασκευές σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους», το άρθρο 21 
«Προσωρινές Κατασκευές» και το άρθρο 28 «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε 
αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων». 
46. Ο Ν.1577/1985 (ΦΕΚ 210Α'/18-12-1985) µε θέµα «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός», ως 
προς τις διατάξεις του που εξακολουθούν να ισχύουν, (υπό την έννοια ότι δεν αντίκεινται στις 
διατάξεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού), έτσι όπως ίσχυαν µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος του ΝΟΚ. 
47. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1668/09-08-2012 έγγραφο του Γ.Γ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος 
µε θέµα «Εφαρµογή των άρθρων 4 και 20 του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (Ν.4067/2012)». 
48. Η Εγκύκλιος 12/2012 του ΥΠΕΚΑ µε αριθ. πρωτ. οικ.63661/20-12-12 και θέµα 
«Ανακοίνωση της Αποφ-63234/19-12-12 του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ "'Εγκριση Τεύχους 
Τεχνικών Οδηγιών Εφαρµογής του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (ΝΟΚ Ν-4067/12)"». 
49. Το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρµογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.), που εγκρίθηκε µε 
την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.63234/19-12-2012 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της. 
50. Η υπ' αριθ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718Β'/08-10-2012) απόφαση Υπουργού 
Υγείας µε θέµα «Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και 
ποτών και άλλες διατάξεις». 
51. Ο N.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α'/12-11-2012) µε θέµα «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016» και ειδικότερα την 
υποπαράγραφο «ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.∆.∆. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ» του άρθρου πρώτου. 
52. Ο Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118

Α
΄/15-5-2014) «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός 

καταστήµατος και άλλες διατάξεις» 
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Ο παρών κανονισµός ισχύει σε συνδυασµό µε τον κανονισµό καθαριότητας του ∆ήµου 

όπως εγκρίθηκε µε την αριθµ.  376/2012  απόφαση ∆.Σ 

(1)  Όλες οι αναφερόµενες διατάξεις λήφθηκαν υπόψη όπως ίσχυαν κατά τον χρόνο 

σύνταξης του παρόντος Κανονισµού. 

 

Άρθρο 5: Γενικές αρχές και απαγορεύσεις 

1. Τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, 
και ο προσδιορισµός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, καθορίζονται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου.  
 

2.  Οι χορηγούµενες άδειες, τόσο όσον αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα 
τοποθετηµένα σε αυτόν λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία εξοπλισµού, ισχύουν µέχρι του 
χρονικού διαστήµατος που χορηγούνται, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  
Πριν εκδοθεί η άδεια, η χρήση Κοινόχρηστου χώρου θεωρείται αυθαίρετη (ΣτΕ 768/87 Νο 

Β 38 σελ. 739). 

 

3.  Εκτός από την έγκριση του ∆ήµου Λευκάδας, στον οποίο ανήκει αποκλειστικά η αρµοδιότητα 
χορήγησης των αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στον ∆ήµο ή έχουν 
παραχωρηθεί σ' αυτόν προς εκµετάλλευση (παρ. 14 του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-09-1958, 

όπως αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 3 του Ν.1080/1980 ), απαιτείται και η γνωµοδότηση ή 
έγκριση και άλλων συναρµοδίων φορέων σε όποιες περιπτώσεις προβλέπεται από την κείµενη 
νοµοθεσία, για οποιαδήποτε παρέµβαση σε κοινόχρηστο χώρο (π.χ. γνωµοδότηση Αστυνοµικής 
Αρχής, έγκριση Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), κ.τ.λ.). 
 

4. Στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, 
σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργία τους. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος θα 
πρέπει να είναι σε λογική συνάρτηση µε τον αριθµό τραπεζοκαθισµάτων που δικαιούται το 
κατάστηµα να αναπτύξει σε εξωτερικό χώρο. 
 

5. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών του ∆ήµου Λευκάδας, που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των 
πεζών, πλάτους τουλάχιστον 1,50 µέτρων,  ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εµπόδιο 
(παρ. 1 του αρθ. 2 της Υ.Α. 52907/2009) χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτό στύλοι φωτισµού, 
δένδρα, σήµατα κυκλοφορίας και γενικά παντός είδους µόνιµα εµπόδια. 
Σε πεζοδρόµια πλάτους ίσου ή µικρότερου του 1,50 µ., δεν χορηγείται καµία άδεια 

κατάληψης.  
Κατ’ εξαίρεση, για περιπτώσεις υφισταµένων αστικών πεζοδροµίων το πλάτος της ζώνης αυτής 
είναι δυνατόν να µειωθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την σύµφωνη γνώµη των 
αρµοδίων Επιτροπών ή της ∆ιεύθυνσης Τ.Υ.. Στα υφιστάµενα πεζοδρόµια µε µικρότερο πλάτος 
του ενός (1,00) µέτρου η ζώνη διέλευσης πεζών καταλαµβάνει όλο το πλάτος του πεζοδροµίου 
και δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή διατήρηση οποιουδήποτε εµποδίου.  
 

6. Στους πεζόδροµους προβλέπεται ελεύθερη ζώνη µε ελάχιστο πλάτος 3,50 µ. για την 
προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, 
οχήµατα µεταφοράς ατόµων µε αναπηρία κ.λ.π. που παραµένει ακάλυπτη καθ' όλο το µήκος και 
πλάτος της. 

 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχηµάτων, και µοτοποδηλάτων σε Πεζοδρόµους 
Στους πεζόδροµους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση: 
1. Όλο το 24ωρο µόνον η κίνηση οχηµάτων παροχής πρώτων βοηθειών ή αυτοκινήτων που 
µεταφέρουν ασθενείς, νεκροφόρων οχηµάτων, απορριµµατοφόρων του ∆ήµου, των εκτελούντων 
υπηρεσία αυτοκινήτων της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής, καθώς και των οχηµάτων των 
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, για την αντιµετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης. 
2. Όλο το 24ωρο µόνον η κίνηση δικύκλων  και αυτοκινήτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν 
νόµιµο χώρο στάθµευσης, και για να εξυπηρετηθούν πρέπει υποχρεωτικά να διέλθουν από 
πεζοδρόµους. Οι ιδιοκτήτες αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε ειδική άδεια εισόδου.  
3. Μέχρι την 10

η
 πρωινή η είσοδος οχηµάτων τροφοδοσίας των καταστηµάτων. Ο χρόνος 

στάθµευσης θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για την φορτοεκφόρτωση και µε τον όρο 
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ότι δε θα παρεµποδίζεται η διέλευση των πεζών. 
4. Την άδεια εισόδου εκδίδει ο ∆ήµος Λευκάδας, αφού υποβληθεί αίτηση µε τα πλήρη στοιχεία 
του ενδιαφερόµενου, στο οποίο να είναι χαρακτηρισµένος ο χώρος στάθµευσης, καθώς και κάθε 
άλλη λεπτοµέρεια, απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας. 
5. Σε καµιά άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η κίνηση και η στάθµευση κάθε είδους οχηµάτων, 
και µοτοποδηλάτων σε πεζόδροµους.  
Στους παρανοµούντες θα επιβάλλονται τα προβλεπόµενα από τον νόµο πρόστιµα και θα 
καταµηνύονται για τις ποινικές συνέπειες.  
6. Οι άδειες εισόδου στους πεζόδροµους – πλατείες κ.λπ. δεν υπόκεινται σε τέλος. 
7. Η κίνηση των επιτρεποµένων οχηµάτων και η περιορισµένη στάθµευσή τους γίνεται βάσει των 
παρακάτω όρων και περιορισµών: 
α). Η ταχύτητα των αυτοκινήτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών, οι οποίοι, 
σε οποιαδήποτε περίπτωση, έχουν προτεραιότητα, εκτός των περιπτώσεων µεταφοράς ασθενών 
και κίνησης οχηµάτων της Πυροσβεστικής και της Αστυνοµίας. 
β). Απαγορεύεται η οπισθοπορία οχηµάτων, εκτός αν αυτή γίνεται µε την καθοδήγηση πεζού, 
καθώς και η επιτόπια στροφή τους. 
δ). Κάθε κάτοχος οχήµατος υποχρεούται σε αποζηµίωση του ∆ήµου µε βάση τον 
προϋπολογισµό της Τεχνικής Υπηρεσίας (θεωρηµένο από το ∆ήµαρχο) για τις ζηµιές που τυχόν 
θα προκληθούν από την κυκλοφορία και τη στάθµευσή του οχήµατος εντός των πεζόδροµων. 
 
7.  Σε όλο το µήκος της ελεύθερης ζώνης κίνησης πεζών επιβάλλεται πραγµατικό 

ελεύθερο ύψος ίσο µε 2,20 µ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εµπόδιο (µαρκίζες, 
επιγραφές, σηµάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λ.π.). ( παρ. 3 του αρθ. 2 της Υ.Α. 

52907/2009) 

 

8.  Η έκθεση των εµπορευµάτων στα πεζοδρόµια, για τα καταστήµατα για τα οποία 

προβλέπεται κάτι τέτοιο (π.χ. Οπωροπωλεία), θα περιορίζεται σε απόσταση 1µ από την 

οικοδοµική γραµµή και εφόσον καλύπτει τις πιο πάνω προϋποθέσεις, ενώ η ενδεχόµενη 
ανάρτηση αυτών επί των προσόψεων των κτιρίων δεν θα µπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,5 µ. 
 

9.  Σύµφωνα µε του άρθρο 17 του ΝΟΚ/2012, σε κοινόχρηστους χώρους ή χώρους 

παραχωρηµένους σε κοινή χρήση απαγορεύεται να κατασκευάζονται κατακόρυφα 

στηρίγµατα κινητών προστεγασµάτων. Κατακόρυφα στηρίγµατα κινητών προστεγασµάτων 
επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε άλλη θέση, ακόµη και σε τµήµατα εξωστών που 
βρίσκονται υπεράνω κοινόχρηστων χώρων, εφόσον τα στηρίγµατα αυτά εδράζονται στους 
εξώστες και δεν εξέχουν από το περίγραµµά τους. 
Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε µε την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε 

ύψος τουλάχιστον 2,20 µ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα, είτε µε 

οµπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση µε αυτή του παραχωρούµενου 

κοινόχρηστου χώρου, χωρίς διαφηµιστικά µηνύµατα. 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση τεντών και οµπρελών µε πάκτωση στο έδαφος.  
Επιτρέπονται, λόγω καιρικών συνθηκών, οι βιδωµένες στο έδαφος οµπρέλες, χωρίς την 
καταβολή τέλους, µέχρι 4µ. διάµετρο. Με την αφαίρεση των οµπρελών απαγορεύεται η 
παραµονή βάσεων και βιδών στο έδαφος.  
 

10.  Εντός των δηµοσίων κοινόχρηστων χώρων επιτρέπονται µόνο οι κατασκευές και οι 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 του ΝΟΚ, µε τους όρους που περιγράφονται σ' 
αυτό και µε τις διευκρινίσεις που παρέχονται στο άρθρο 20 του Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών  για 
την εφαρµογή του ΝΟΚ.  
Οι παραπάνω κατασκευές υλοποιούνται από τον ∆ήµο Λευκάδας, από άλλους ∆ηµόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς ή νοµικά πρόσωπα  ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου (µε την οποία εγκρίνεται η κατ’ αρχήν επέµβαση σε κοινόχρηστο χώρο αποκλειστικά 
και µόνο για την πραγµατοποίηση των απαριθµούµενων στο παραπάνω άρθρο έργων και 
κατασκευών)  και κατόπιν άδειας της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας.  
Για όσες από τις κατασκευές που επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους  
(σύµφωνα µε τα παραπάνω), δεν απαιτείται άδεια οικοδοµής, εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις 
περί κατασκευών σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους της υπ' αριθµ. 52716/2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 
1663Β'/13-12-2001) µε θέµα «Κατασκευές και εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του 
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οικισµού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόµησης », καθώς και η Εγκύκλιος 12/56990/28-3-
2002 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρθ. 20 του Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρµογή του ΝΟΚ) 

 

11.  Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδοµηχανών σε πλατείες ή πεζοδρόµια θα εξετάζεται κατά 
περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια µε την σύµφωνη γνώµη της Ελληνικής Αστυνοµίας υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα του κοινόχρηστου χώρου. 
 

12. Στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο δεν επιτρέπεται! 

α)  οιαδήποτε διαφηµιστική πινακίδα, αφίσα ή ανακοίνωση, τοποθέτηση µεγαφωνικών 
εγκαταστάσεων, µόνιµη κατασκευή, ή άλλη επέµβαση για την τοποθέτηση των ειδών 
επαγγελµατικού εξοπλισµού. 
Σε κάθε περίπτωση η παραχώρηση άδειας χρήσης και ανάπτυξης επαγγελµατικού εξοπλισµού 
τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ανθυγιεινές εστίες ούτε κάθε είδους δυσµενείς 
παράγοντες και κίνδυνοι από ατυχήµατα τόσο στον κοινόχρηστο όσο και στον περιβάλλοντα 
αυτόν χώρο. 
β) µόνιµη κατασκευή (υποστυλώµατα, καθίσµατα, για τοποθέτηση συσκευών προβολής και 
τηλεοράσεων, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Απαγορεύεται η τοποθέτηση στοιχείων εξοπλισµού (µπαρ, 
ψυγείων, ψυκτών, πιατοθηκών, µονάδων ψύξης, κ.λπ).  
γ)  η εναέρια διέλευση καλωδίων χωρίς τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας και χωρίς την άδεια 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.   
δ)  η γραµµική τοποθέτηση των στοιχείων µε τρόπο που να λειτουργούν ως διαχωριστικά µεταξύ 
των παραχωρούµενων σε γειτονικά µαγαζιά κοινόχρηστων χώρων. 
ε) η αποθήκευση τραπεζοκαθισµάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισµού τόσο στον κοινόχρηστο 
όσο και στον περιβάλλοντα χώρο. 
στ)  η επέκταση των εργασιών των καταστηµάτων και των επιτηδευµατιών κάθε µορφής 
(συνεργεία αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, συναρµολογήσεις επίπλων κτλ.). 
ζ)  κάθε παρέµβαση που εµποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισµού 
που έχει εγκαταστήσει ο ∆ήµος (παγκάκια, κάδοι απορριµµάτων, ράµπες, στάσεις µέσων µαζικής 
µεταφοράς κ.τ.λ.). 
 

13.  Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης συνεχόµενου κοινόχρηστου χώρου, εφόσον δεν 
θίγονται δικαιώµατα άλλου δικαιούµενου της χρήσης του, αν όµως οι δικαιούµενοι είναι 
περισσότεροι του ενός, η χρήση του συνεχόµενου αυτού χώρου παραχωρείται αναλόγως των 
προσόψεων των καταστηµάτων αυτών ή αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, 
κυκλοφοριακών, πρασίνου κ.λ.π.).  (2ο εδάφιο της παρ. 4 του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-09-

1958, όπως αντικαταστάθηκε από το αρθ. 3 του Ν.1080/1980) 

 

14.  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 περιχαρακωµένο και περίκλειστο. 
 

15. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται µε λευκή ή κίτρινη γραµµή, σε 
συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και της Αστυνοµίας.  
Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρηµένου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη 
φέρει ο υπεύθυνος του καταστήµατος 
 

16.  Οι διάδροµοι που βρίσκονται µέσα στο χώρο που τοποθετούνται τραπεζοκαθίσµατα και 
εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήµατος, προσµετρώνται κανονικά ως κατάληψη. 

17. Η καθαριότητα του Κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήµατος που 
έχει λάβει τη σχετική άδεια χρήσης. Με τη λήξη των αδειών ή εάν ο χώρος δεν χρησιµοποιείται, 
και µε ευθύνη της επιχείρησης, αποµακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείµενα. 
Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, ο ∆ήµος µε τα συνεργεία 
του προβαίνει στην αποµάκρυνση των αντικειµένων, µε τη συνδροµή της οικείας Αστυνοµικής 
Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης ίσο µε το 
διπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, που καθορίστηκε µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, για τους χώρους τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της 
χρήσης. 
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18.  Ο έλεγχος της τήρησης της νοµιµότητας γίνεται από την Ελληνική Αστυνοµία, την 
Υγειονοµική Υπηρεσία, τις αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του ∆ήµου και επιτροπές που θα 
ορίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το σκοπό αυτό.  
 
Άρθρο 6: Κατηγορίες χρήσεων κοινόχρηστου χώρου 

 

1. Χρήση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσµατα 

Επιτρέπεται, µετά από άδεια  του ∆ήµου Λευκάδας και γνωµοδότησης της Αστυνοµικής Αρχής, η 
χρήση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων από καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος (εφόσον προβλέπεται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους).  
Σε περίπτωση γωνιακού καταστήµατος, τα στοιχεία που αφορούν στην χρήση θα παρουσιάζονται 
αναλυτικά για τον κάθε δρόµο. 
Σε περίπτωση γωνιακών καταστηµάτων µε επικαλυπτόµενες προβολές, θα διασφαλίζεται 
διάδροµος διέλευσης των πεζών, ο οποίος θα διαχωρίζει τους προς παραχώρηση κοινόχρηστους 
χώρους.   
Για την χορήγηση της Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου µε τραπεζοκαθίσµατα, θα 
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του παρόντος 
Κανονισµού. 
 
2. Χρήση κοινόχρηστου χώρου για εµπορεύµατα 

Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του ∆ήµου Λευκάδας και γνωµοδότησης της Αστυνοµικής Αρχής, η 
χρήση κοινόχρηστων χώρων για έκθεση εµπορευµάτων από καταστήµατα ειδών λαϊκής τέχνης, 
τουριστικά και λοιπά εµπορικά καταστήµατα, στους χώρους που καθορίζονται µε τον παρόντα 
Κανονισµό. 
Για την χορήγηση της Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου µε εµπορεύµατα, θα ακολουθείται η 
διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 1 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισµού. 
 

3. Χρήση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών ή για προσωρινή 

λειτουργία εργοταξίου 

Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του ∆ήµου Λευκάδας και σύµφωνης γνώµης της Αστυνοµικής 
Αρχής, η χρήση κοινόχρηστου χώρου, από ιδιοκτήτες ή εργολάβους οικοδοµών, για προσωρινή 
λειτουργία εργοταξίου ή για την τοποθέτηση: 
α. στερεών οικοδοµικών υλικών και µηχανηµάτων (µπετονιέρες, αναβατόρια κ.λ.π.), 
β. κάδου αδρανών υλικών, 
γ. προστατευτικής περίφραξης, 
δ. ικριώµατος. 
Για την χορήγηση της Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου µε οικοδοµικά υλικά ή για 
προσωρινή λειτουργία εργοταξίου, θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 
10 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισµού. 
 

4. Χρήση κοινόχρηστου χώρου για είδη περιπτέρου 

α) H χωροθέτηση περιπτέρου (ο καθορισµός δηλαδή της θέσης κοινόχρηστου χώρου όπου θα 
τοποθετείται η κατασκευή του περιπτέρου), πραγµατοποιείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Λευκάδας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 της υποπαραγράφου ΣΤ.2 
του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α'/12-11-2012) και την ΚΥΑ  Φ.443531 
/24/300030/17-07-1969, όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει ( ΚΥΑ Φ.900/12/158489/23-03-2006). 
 
Μέγιστο µήκος και µέγιστο πλάτος του περιπτέρου είναι: 1,70 µ. x 1,50 µ. 
Οι διαστάσεις αυτές συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου µέχρι τη βάση της στέγης και για 
κάθε οριζόντια τοµή του περιπτέρου. 
Ραφές οι οποίες εξέχουν πέραν των διαστάσεων που καθορίσθηκαν (1,70 µ. x 1,50 µ.) 
απαγορεύονται απολύτως. (υποπαράγραφοι 1 και 5 της παρ. 1 της ΚΥΑ 
Φ.443531/24/300030/17-07-1969, όπως τροποποιήθηκαν µε το αρθ. 1 της ΚΥΑ 
Φ.900/12/158489/23-03-2006) 
Οι παρειές της στέγης δύναται να εξέχουν µέχρι 0,15 µέτρα. 
Το µέγιστο ύψος του περιπτέρου πρέπει να φτάνει τα 2,60 µ., ήτοι: 
α) Ύψος βάσης περιπτέρου (από µπετόν) 0,10 µ. 
β) Ύψος από την βάση µέχρι τις θυρίδες 0,90 µ. 
γ) Από τη βάση των θυρίδων µέχρι τη στέγη 1,40 µ. 
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δ) Ύψος κωνικής στέγης 0,20 µ. 
Συνολικό ύψος από το πεζοδρόµιο 2,60 µ. (υποπαράγραφος 2 της ΚΥΑ 
Φ.443531/24/300030/17-07-1969) 
 

β) Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του ∆ήµου Λευκάδας και σύµφωνης γνώµης της Αστυνοµικής 
Αρχής, η παραχώρηση σε ιδιοκτήτες η εκµεταλλευτές περιπτέρων επιπλέον κοινόχρηστου χώρου 
(πέραν του επιτρεπόµενου κοινόχρηστου χώρου που καταλαµβάνει η κατασκευή του 
περιπτέρου), για τοποθέτηση ειδών περιπτέρου, επιφάνειας µέχρι 10,00 τ.µ. κατ' ανώτατο όριο, 
αναλόγως των τοπικών συνθηκών και των προσφεροµένων χώρων. 
Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού 
που καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του 
Ν.1080/1980, όπως εκάστοτε ισχύουν. ( 1ο εδάφιο της παρ. 3γ της υποπαραγράφου ΣΤ.2. του 
άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012) 
γ)   Οι δικαιούχοι υφισταµένων διοικητικών αδειών, υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους 
για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1080/1980. (2ο εδάφιο της παρ. 5 της υποπαραγράφου ΣΤ.2. 

του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012) 

δ)  Στον παραχωρούµενο χώρο, επιτρέπεται η τοποθέτηση έως δύο σταντ πώλησης εντύπων, 
ενός (1) ψυγείου παγωτών και ενός (1) απλού ή διπλού ψυγείου αναψυκτικών, τα οποία πρέπει 
να τοποθετούνται έτσι ώστε η µια πλευρά τους να είναι σε επαφή µε το σώµα του περιπτέρου. 
ε)   Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος (τέντας), χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα, 
η οποία να προεξέχει το µέγιστο κατά 1,50 µ σε οριζόντια προβολή από αυτό και σε απόσταση 
µικρότερη των 0,5 µ από το ρείθρο του πεζοδροµίου. Ο τύπος, τα υλικά, ο χρωµατισµός του 
κ.λπ. εγκρίνονται από την ΕΠΑΕ (για κατασκευαστικά έργα εντός κοινοχρήστων χώρων 

είναι σήµερα αρµόδιο το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής σύµφωνα µε την παρ. 1.δ. του αρθ. 21 

του Ν.4030/2011) µετά από πρόταση του δηµοτικού συµβουλίου µία φορά για κάθε δήµο. 
(υποπαράγραφος 6 της παρ. 1 της ΚΥΑ Φ.443531/24/300030/17-07-1969, όπως 

αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 1της ΚΥΑ Φ.900/Α∆.786/Σ.38/23-03-2006) 

στ) Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµίσεων φωτεινών ή µη επί των στεγών των περιπτέρων και 
σε ύψος 0,40 µέτρα από την βάση της στέγης εφόσον δεν εµπίπτουν σε άλλες απαγορευτικές 
διατάξεις (υποπαράγραφος 7 της παρ. 1 της ΚΥΑ Φ.443531/24/300030/17-07-1969) ή δεν 
αντίκεινται σε σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
ζ) Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων και λοιπών 
στοιχείων που µεταβάλλουν τον επιτρεπόµενο τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου. (παρ. IV 

της ΚΥΑ Φ.443531/24/300030/17-07-1969 )  

η)    Σε πεζοδρόµια µε υφιστάµενο πλάτος µικρότερο των 3,00 µ. δεν επιτρέπεται η 
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα. 
       Για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση ειδών 
περιπτέρου, θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 του άρθρου 9 του 
παρόντος Κανονισµού. 
 
5. Πλατείες 

Η χρήση των πλατειών, εφόσον έχει επιτραπεί η παραχώρηση τους µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, διατίθεται σε εκµεταλλευόµενους καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, 
παρεµφερείς επιχειρήσεις και καταστήµατα, που προβάλλονται (δηλαδή έχουν πρόσοψη) στις 
πλατείες αυτές. (παρ. 4 του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε από 

το αρθ. 3 του Ν.1080/1980) 
Σε κάθε εκµεταλλευτή τέτοιου είδους καταστήµατος, παραχωρείται η χρήση ποσοστού 70% του 
χώρου που αντιστοιχεί στην προβολή του επί της πλατείας, το δε υπόλοιπο 30% παραχωρείται 
στους ίδιους εκµεταλλευτές, εφόσον µε εισήγηση του Τοπικού Συµβουλίου και απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κρίνεται ότι δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση του 
κοινόχρηστου χώρου. (παρ. 5 του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-09-1958, όπως 

αντικαταστάθηκε από το αρθ. 3 του Ν.1080/1980) 
Η τυχόν παρεµβολή δρόµου (δηµοτικής οδού ή δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου) µεταξύ των 
παραπάνω καταστηµάτων και της πλατείας, δεν εµποδίζει την παραχώρηση σ' αυτά 
κοινόχρηστου χώρου της πλατείας, εφόσον τα καταστήµατα αυτά προβάλλονται στην πλατεία.  
(ΣτΕ 2875/1988) 
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Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης συνεχόµενου κοινόχρηστου χώρου, εφόσον δεν θίγονται 
δικαιώµατα άλλου δικαιούχου. Αν όµως οι δικαιούχοι χρήσης του χώρου είναι περισσότεροι του 
ενός, η χρήση του παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων των καταστηµάτων αυτών ή 
αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, πρασίνου κ.λ.π.). (παρ. 4 

του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το αρθ. 3 του 

Ν.1080/1980) 
Σε περιπτώσεις που δεν χρησιµοποιείται από δικαιούµενο ο κοινόχρηστος χώρος που του 
αναλογεί επί της πλατείας, µπορεί να παραχωρηθεί από τον ∆ήµο σε όµορα µ' αυτό 
καταστήµατα, ανάλογα µε την πρόσοψή τους. (παρ. 5 του αρθ. 3 του Ν.1080/1980) Στις 
περιπτώσεις αυτές θα απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του δικαιούµενου, που θα αποδεικνύεται µε 
βεβαίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986. 
 

6. Υπαίθριο στάσιµο εµπόριο 

Υπαίθριο εµπόριο, πλανόδιο ή στάσιµο (όπως αυτό ορίζεται στον Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118 

Α'/15-5-2014)   β. σε ιδιωτικούς χώρους.), νοείται η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας σε 
χώρο ακάλυπτο, δηµόσιο, ιδιωτικό, δηµοτικό ή εκκλησιαστικό, που δεν χαρακτηρίζεται ως 
επαγγελµατική στέγη σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α') και δεν αποτελεί 
πλανόδιο εµπόριο κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 2 Ν.4264/2014. 
Ακάλυπτοι χώροι νοούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν µόνο στέγαστρο ή και περίφραγµα, 
τα οποία δεν αποτελούν µόνιµη κατασκευή. 
Για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται 
από το δηµοτικό συµβούλιο, κατά περίπτωση. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται 
αυτοδικαίως µόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. Για το σκοπό αυτόν ο αδειούχος 
καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης της άδειας, προς την αρµόδια αρχή που 
την εξέδωσε: 

α) Φορολογική ενηµερότητα. 

β) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. 

Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών στην αρχή που 
εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του 
άρθρου 31 (άρθρο 22 παρ 5 Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α'/15-5-2014)) 
 
Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός: 

α) των δηµοτικών και λαϊκών αγορών και 

β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε µικρή απόσταση από οργανωµένες ξενοδοχειακές 
µονάδες, µπροστά από την είσοδο εµπορικών καταστηµάτων και εισόδους αρχαιολογικών 
χώρων, µουσείων, µνηµείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου 
στάσιµου εµπορίου από τα άκρα των δηµοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι 
µικρότερη των εκατόν πενήντα (150) µέτρων. 

Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται µόνο σε θέσεις − σηµεία που 
έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το ∆ήµο που τους έχει χορηγήσει την άδεια. (άρθρο 27 
Ν.4264/2014) 

Η άσκηση του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου επιτρέπεται µόνο: 
α. σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήµους και τις κοινότητες, στο 

χώρο της δικαιοδοσίας τους, 

Με αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του 

Ν.2323/1995 όπως ισχύει σήµερα), που λαµβάνονται µέχρι την 31
η
 ∆εκεµβρίου κάθε έτους και 

ισχύουν για το επόµενο έτος, καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός των αδειών, κατά κατηγορία 
επαγγελµάτων, που πρόκειται να χορηγηθούν το επόµενο έτος και προσδιορίζονται ισάριθµες, 
συγκεκριµένες θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων 
ύστερα από προτάσεις των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (σύµφωνα µε τα άρθρα 83 και 

84 του Ν.3852/2010)  στην Οικονοµική Επιτροπή. Οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
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εκδίδονται ύστερα από γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιών και οργάνων (σύµφωνα µε την παρ.7 

άρθρο 1 του Ν.2323/1995 όπως ισχύει σήµερα). 

Ο ανώτατος αριθµός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων 
κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για θέµατα υπαίθριου εµπορίου και λαϊκών αγορών καθορίζεται 
ετησίως για το επόµενο ηµερολογιακό έτος σύµφωνα µε την παράγραφο 1 άρθρο 14 του 
Ν.4038/2012  (Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α'/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την 
εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015»). 
  
Για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για υπαίθριο στάσιµο εµπόριο, 
θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5 του άρθρου 9 του παρόντος 
Κανονισµού. 
 
Βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου εµπορίου  

1. Κατ’ εξαίρεση, κατά την καλοκαιρινή περίοδο µπορεί να δίδονται µία φορά το χρόνο σε φυσικά 
πρόσωπα, άδειες παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευµάτων κατά την έννοια της 
παραγράφου 2 του άρθρου 26 µε διάρκεια ισχύος µέχρι τέσσερις (4) µήνες και για συγκεκριµένη 
θέση, εφαρµοζόµενων αναλόγως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 
του άρθρου 22. Οι άδειες χορηγούνται µε κλήρωση που διενεργείται µεταξύ των ενδιαφεροµένων, 
η διαδικασία της οποίας καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2. Κατά τη διάρκεια εκθέσεων, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, µπορεί να δίδονται 
άδειες της παραγράφου 1 για ορισµένες ώρες και µόνο για τη συγκεκριµένη εκδήλωση. Οι ηµέρες 
δραστηριότητας των εν λόγω πωλητών δεν µπορούν να υπερβαίνουν τον αριθµό των ηµερών της 
σχετικής εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση, εάν πρόκειται για ηµερήσια εκδήλωση, επιτρέπεται 
να δραστηριοποιούνται δύο ώρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και δύο ώρες µετά τη λήξη 
αυτής (άρθρο 29 Ν.4264/2014) 

 

7. Καντίνες 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.∆. 254/05 ΦΕΚ-307 τ. α' για την λειτουργία των 
κινητών καντινών που ασκούν υπαίθριο στάσιµο εµπόριο, απαιτείται κατοχή άδειας, που 
προβλέπεται από την παράγραφο 5, άρθρ. 1, Ν. 3377/2005, ΦΕΚ 202/19-8-05 τ. α'. Ο ωφέλιµος 
χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι πέντε (5) τετραγωνικά µέτρα και να µην υπερβαίνει 
τα δέκα (10) τετραγωνικά µέτρα. Η άδεια χορηγείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε θέσεις που 
καθορίζονται και οριοθετούνται από αυτό, στο χώρο της δικαιοδοσίας του. 
Για τις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή 
προσωρινούς χώρους ισχύει η υγειονοµική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ2718/τΒ/8-10-
2012) 
 

8. Αυτόµατοι πωλητές τροφίµων ή ποτών 
Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε Κοινόχρηστους χώρους µηχανηµάτων τα οποία διαθέτουν 
ορισµένα είδη τροφίµων ή ποτών, όπως ζαχαρώδη προϊόντα, αναψυκτικά, ποτά, ροφήµατα, 
τοστ, τσιγάρα κ. λ. π. Για τα µηχανήµατα αυτά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρο 48 της ΑΙΒ 
8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα (σχετ. το υπ' 
αριθµ. 69376/27-4-09 έγγραφο του ΥΠΕΣ). Οι άδειες που θα χορηγούνται θα είναι για 
τοποθέτηση αυτών, εντός των καταστηµάτων. 
 

9. Ατελώς 
Οι πεζόδροµοι και οι πλατείες ή τµήµατα αυτών, µετά από απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή 
∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής, παραχωρούνται δωρεάν για την διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και οµιλίες πολιτικών κοµµάτων, µε την υποχρέωση των φορέων - διοργανωτών για 
την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία από κάθε µορφής ρύπανση και την 
αποκατάσταση τυχόν ζηµιών. 
Άρθρο 7: Αρµοδιότητα και γενικές προϋποθέσεις χορήγησης άδειας χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

 
Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια χρήσης, η Αστυνοµική Αρχή εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) 
ηµερών από της παραλαβής σχετικού ερωτήµατος του ∆ήµου Λευκάδας, γνωµατεύει εάν 
υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων, επιβάλλοντας την µη 
χορήγηση της αιτούµενης άδειας, οπότε αυτή δεν χορηγείται. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία 
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αυτή, η άδεια χορηγείται και χωρίς γνωµάτευση της Αστυνοµικής Αρχής. (παρ. 6 του αρθ. 13 του 

Β.∆/τος της 24-09-1958, που αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 3 του Ν.1080/1980, όπως 

αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ. 4 του αρθ. 16 του Ν. 3254/2004) 
Χορηγηθείσα άδεια χρήσης ανακαλείται υποχρεωτικώς από τον δήµαρχο εντός δεκαηµέρου από 
της έγγραφης ειδοποίησης του από την αστυνοµική αρχή ότι συντρέχουν λόγοι ασφάλειας της 
κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων ή ένεκα ληφθέντων µέτρων από ∆ηµόσια ή ∆ηµοτική Αρχή. Η 
ανάκληση αυτή συνεπάγεται την επιστροφή µόνο του καταβληθέντος ποσού τέλους που 
αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο για την οποία ανακλήθηκε η άδεια, καθοριζόµενου µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. (παρ. 7 του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-09-1958, όπως 

αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 3 του Ν.1080/1980) 

∆εν χορηγείται άδεια χρήσης Κοινόχρηστων χώρων σε όσους δεν έχουν εξοφλήσει, κάθε 

µορφής καθυστερούµενες οφειλές προς το ∆ήµο, δεν έχουν υπαχθεί σε νόµιµη ρύθµιση ή 

δεν είναι συνεπείς στη ρύθµιση που έχουν υπαχθεί, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις 
εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. (αρθ. 
285 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων) 
 

Άρθρο 8: Καθορισµός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου 

 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Β.∆/τος της 24-09-1958«Περί 
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των 
δήµων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 171Α'/20-10-1958), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του 
Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246Α'/22-10-1980): 
«1.Επιτρέπεται η υπέρ δήµου ή κοινότητος επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιµοποιούντων 
διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόµια, οδούς, πλατείας και εν γένει κοινοχρήστους χώρους και το 
υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος δια την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος 
νοείται και το δάπεδον χώρων µεταξύ της θέσεως των προσόψεων των ισογείων οικοδοµών και 
των εγκεκριµένων οικοδοµικών γραµµών (στοαί και το υπέδαφος αυτών ως και αποτµήσεις 
γωνιών οικοδοµικών τετραγώνων), αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδροµίων 
και αφεθέντων εις κοινήν χρήσιν.». 
Το τέλος της παραπάνω παραγράφου ορίζεται ετήσιο και κατά τετραγωνικό µέτρο µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης και αναλόγως της περιοχής της πόλης 
ή χωριού στα οποία βρίσκεται ο χρησιµοποιούµενος χώρος. (παρ. 3.α. του αρθ. 13 του Β.∆/τος 

της 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 3 του Ν.1080/1980) 

Το τέλος ορίζεται στο διπλάσιο σε περίπτωση χρησιµοποιήσεως των χώρων ως 

προσθήκη καταστήµατος βάσει του εδαφίου α’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1080/80 

Ειδικά σε περιπτώσεις χρήσης πεζοδροµίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε 
φύσεως τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, το τέλος ορίζεται µηνιαίο κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό 
µέτρο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Για την πληρωµή αυτού του τέλους ευθύνονται 
από κοινού και εξ ολοκλήρου εκείνος που πήρε άδεια οικοδοµής καθώς και ο ιδιοκτήτης του 
ακινήτου (παρ. 3.β. του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-09-1958, που αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 

3 του Ν.1080/1980,όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ. 4 του αρθ. 26 του 

Ν.1828/1989) 
Σε περίπτωση που ο χρόνος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου είναι µικρότερος του ενός (1) 
µηνός, θα καταβάλλεται ελάχιστο τέλος χρήσης ενός (1) µήνα. 
Για κάθε άλλη περίπτωση, το τέλος ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο δηµοτικό ταµείο 

πριν την παράδοση της άδειας χρήσης και αναγράφεται επ' αυτής ο αριθµός του 

γραµµατίου είσπραξης. (παρ. 3.γ. του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-09-1958, όπως 

αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 3 του Ν.1080/1980) 
 
 
 

 

 

Πάροχοι δικτύων  

 

Οι κοινόχρηστοι αυτοί χώροι, ανήκουν κατά κυριότητα στο ∆ήµο, έχουν διατεθεί σε κοινή χρήση 
και ευρίσκονται στη νοµή του και οποιαδήποτε κατάληψη επ’ αυτών αναιρεί την κοινή τους 
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χρήση. Η χρήση του υπεδάφους από τους χρήστες έχει µόνιµο χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργεί σταθερότητα στην ωφέλεια που αποκοµίζουν.  
Επίσης θα πρέπει να αναλογιστούµε και την επιβάρυνση του ∆ήµου για τη συντήρηση των 
οδοστρωµάτων και των πεζοδροµίων µε δαπάνες εργατικών ηµεροµισθίων, αδρανών υλικών, 
ασφαλτικού σκυροδέµατος, πλάκες πεζοδροµίου, πλάκες διαµόρφωσης, κυβόλιθους και 
τεχνολογικό και µηχανολογικό εξοπλισµό, για την αποκατάστασή του εδάφους και υπεδάφους 
 
α) Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του ΝΣΚ 268/2002, µετά τη µετατροπή της ∆ΕΗ και του ΟΤΕ σε 
Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.), σε συνδυασµό µε το Ν.1080/80, δεν απολαµβάνουν πλέον την 
απαλλαγή τους από την καταβολή του τέλους καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων / 

τέλους χρήσης υπεδάφους καθώς και τέλους χρήσης κοινοχρήστου για τοποθέτηση 

στύλων. 
∆εν υπόκεινται στο τέλος, όσοι χρησιµοποιούν κοινοχρήστους χώρους ∆ήµων και Κοινοτήτων ή 
το υπέδαφος αυτών δυνάµει ειδικής διατάξεως Νόµου ή συµβάσεως µετά του ∆ηµοσίου που έχει 
κυρωθεί µε Νόµο, σε εκτέλεση των οποίων γίνεται χρήση των άνω δηµοτικών και κοινοτικών 
χώρων, εφ’ όσον από τις διατάξεις αυτών προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος αυτό (άρθρο 13 
παρ.9 του Β.∆. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80). 
Σε όσους χρησιµοποιούν το υπέδαφος κοινοχρήστων χώρων για την εξυπηρέτηση των 
επιχειρηµατικών τους αναγκών, αναφορικά µε την διέλευση δικτύων, δύναται να επιβληθεί τέλος 
χρήσης υπεδάφους. 
Ειδικότερα, όταν πρόκειται για εγκατάσταση δικτύου αγωγών, λαµβάνεται υπόψη ο όγκος του 
υπεδάφους που καταλαµβάνεται από τους σωλήνες και τα λοιπά στοιχεία του δικτύου και ο 
προσδιορισµός των τελών γίνεται µε βάση τον πράγµατι καταλαµβανόµενο όγκο του 
χρησιµοποιούµενου υπεδάφους και εποµένως ο προσδιορισµός των τελών γίνεται ανά κυβικό 
µέτρο και των υποδιαιρέσεων αυτού 
 

β) Οι Πάροχοι δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώµατα εγκατάστασης 
ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων, που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιώτες ή είναι 
κοινόχρηστοι. Τα αυτά δικαιώµατα έχουν, αλλά µόνο σχετικά µε τους δηµόσιους και 
κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που δεν παρέχουν 
δηµόσια δίκτυα. Οι δηµόσιες αρχές, που είναι αρµόδιες για την παραχώρηση των δικαιωµάτων 
αυτών, τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις 
Ηλεκτρονικών Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα στο αρ. 28 περί 
δικαιωµάτων διέλευσης. 
Με την Κ.Υ.Α. οικ. 725/23/04.01.2012 (ΦΕΚ 5/05.01.2012 τεύχος Β') ορίσθηκε η διαδικασία 
χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Στην παρ. 5 του αρ. 13 της ανωτέρω Κ.Υ.Α ορίζεται ότι ο Πάροχος δεν υπέχει υποχρέωση 
καταβολής άλλου σχετικού τέλους πέραν της υποχρέωσης καταβολής Τελών ∆ιέλευσης και 
Τελών Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης. 
 
Στο Φ.Ε.Κ. Β'/1375/10-07-2009 (σελ. 5) δηµοσιεύθηκε ο αρ. 528/075/23-6-2009 Κανονισµός 

της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων περί Καθορισµού των Τελών 
∆ιέλευσης, των Τελών Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής 
Εκτέλεσης των Εργασιών ∆ιέλευσης για όλη την Ελλάδα. 
 
Σύµφωνα µε το αρ. 4 του κανονισµού: 
1. Τα Τέλη ∆ιέλευσης καταβάλλονται εφάπαξ κατά τα οριζόµενα στην Απόφαση χορήγησης 
δικαιώµατος διέλευσης, σε χρόνο που ορίζεται σε αυτήν και οπωσδήποτε πριν την έναρξη 

των εργασιών εκσκαφής. 

2. Τα Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης καταβάλλονται σε ετήσια βάση. Για την είσπραξη 
των Τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης οι ∆ικαιούχοι αποστέλλουν σχετική ειδοποίηση στους 
Υπόχρεους εντός του Α΄ τριµήνου του αµέσως επόµενου από το έτος πραγµατικής χρήσης 
ηµερολογιακού έτους. Οι υπόχρεοι καταβάλλουν τα Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης εντός 
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. 
3. Για τον υπολογισµό των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης για δίκτυα και ευκολίες τα 
οποία έχουν εγκατασταθεί πριν την έκδοση του παρόντος, οι πάροχοι υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ το 
αργότερο µέχρι το Α΄ τρίµηνο του 2010 χαρτογράφηση των δικτύων τους σε ηλεκτρονική και 
έντυπη µορφή (τουλάχιστον υπόγεια καλώδια, αριθµό φρεατίων µε διαστάσεις και αριθµό 



17 

επίγειων καµπινών µε διαστάσεις) όπως αυτά έχουν µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης του 
παρόντος. Η ΕΕΤΤ µπορεί µε ερµηνευτική Εγκύκλιο, µε βάση τα ανωτέρω στοιχεία και 
σύµφωνα µε τα αρµόδια κατά το νόµο δηµόσια αρχή και να ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές για τα 
εκτιµώµενα τέλη σύµφωνα µε τα ως άνω υποβληθέντα στοιχεία των παρόχων. Για την βεβαίωση 
του ύψους των οφειλοµένων τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης επιλαµβάνεται η αρµόδια 
αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία 
της ΕΕΤΤ. 
4. Τα Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης που χορηγούνται µετά την έκδοση του παρόντος 
υπολογίζονται µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος και προσδιορίζονται, τόσο για το 
πρώτο έτος εφαρµογής τους όσο και για τα επόµενα, στην απόφαση χορήγησης δικαιωµάτων 
διέλευσης της αρµόδιας αρχής. Για τον πρώτο χρόνο εφαρµογής τους υπολογίζονται ως 
ποσοστό του ετήσιου τέλους µε βάση τον χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης χορήγησης 
∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης. Για τα επόµενα έτη, το ύψος των τελών Χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης 
δεν διαφοροποιούνται, µε την επιφύλαξη αναπροσαρµογής του ύψους των αντικειµενικών αξιών. 
Σε 
περίπτωση αναπροσαρµογής των αντικειµενικών αξιών οι αρµόδιες αρχές επαναπροσδιορίζουν 
τα ετήσια τέλη χρήσης ενηµερώνοντας εγγράφως τους Υπόχρεους. 
5. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός του Α΄ τριµήνου κάθε έτους υποβάλλουν στην 
ΕΕΤΤ επικαιροποιηµένη χαρτογράφηση των δικτύων τους σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή 
(τουλάχιστον υπόγεια καλώδια, αριθµό φρεατίων µε διαστάσεις και αριθµό επίγειων καµπινών µε 
διαστάσεις) όπως αυτά είχαν, µέχρι και το τέλος του προηγούµενου έτους. 
6. Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής άλλου 
σχετικού τέλους πέραν της υποχρέωσης καταβολής Τελών ∆ιέλευσης και Τελών Χρήσης 
∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης. 
7. Για τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίοι ζητούν την παραχώρηση 
δικαιώµατος διέλευσης από κοινού µε άλλους παρόχους, τα Τέλη ∆ιέλευσης και τα Τέλη Χρήσης 
δικαιωµάτων διέλευσης υπολογίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 5 και 6 του 
παρόντος µειωµένα κατά 25% επί των µε τον παρόντα κανονισµό καθοριζόµενων τελών, και 
ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόχων που θα χρησιµοποιήσουν από κοινού τα εν λόγω 
δικαιώµατα διέλευσης.  
Στο άρθρο 5 περί Υπολογισµού Τελών ∆ιέλευσης ορίζονται τα κάτωθι: 
1. Τα τέλη διέλευσης υπολογίζονται ως εξής 
1.1 Εφάπαξ τέλη διέλευσης τοµής 
Το εφάπαξ τέλος διέλευσης ανέρχεται σε τετρακόσια έξι ευρώ (€) και ενενήντα πέντε λεπτά 

(406,95 €) ανά χιλιόµετρο διέλευσης τοµής. 
1.2 Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (π.χ. καµπίνες, φρεάτια) 
Το εφάπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης ανά ευκολία ανέρχεται σε διακόσια σαράντα 

τέσσερα ευρώ (€) και δέκα επτά λεπτά (244,17 €) 

2. Τα Τέλη ∆ιέλευσης έχουν µηδενικό ύψος (µηδέν (0) Ευρώ) στις παρακάτω περιπτώσεις : 
1. ∆ιέλευσης από χώρους που ανήκουν σε ∆ήµους (συνολικού πληθυσµού, σύµφωνα µε την 
τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 κατοίκων και σε Τοπικά ∆ιαµερίσµατα συνολικού 
πληθυσµού κάτω των 1.000 κατοίκων. 
2. ∆ιέλευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως. 
3. ∆ιέλευσης µέσω εναέριων δικτύων και συναφών ευκολιών (όπως κυτία, στύλους). 
4. ∆ιέλευσης µέσω υποθαλάσσιων δικτύων. 
5. Πραγµατοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών, αναβάθµισης δικτύου και συνδέσεων 
τελικών χρηστών οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) µέτρα από την όδευση 
του υφιστάµενου δηµοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
6. Πραγµατοποίησης εργασιών εκσκαφής για την επέκταση υφιστάµενων υποδοµών ή για τη 
διασύνδεση υφιστάµενων δικτύων για αποστάσεις µέχρι διακόσια (200) µέτρα. 
7. Εγκατάστασης φρεατίων τα οποία εξυπηρετούν καµπίνες (εισαγωγή/εξαγωγή αγωγών και/ή 
καλωδίων σε αυτές) και βρίσκονται στην εγγύς ζώνη αυτών των καµπινών. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση το ζεύγος φρεάτιο-εξυπηρετούµενη καµπίνα θεωρείται ως µία ευκολία και όχι δύο. 
 
Στο άρθρο 6 περί Υπολογισµού Τελών Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης ορίζονται τα κάτωθι: 
1. Τα τέλη χρήσης διέλευσης υπολογίζονται µε βάση τα χιλιόµετρα όδευσης ως εξής: 
Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά χιλιόµετρο ανά έτος] = (Μέσος Αντικειµενικός 

Προσδιορισµός Αξιών Ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) Τοπικού ∆ιαµερίσµατος ή ∆ήµου [σε €/µ2/έτoς] 

* 0,175) 
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2. Ο Μέσος Αντικειµενικός Προσδιορισµός Αξιών Ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) Τοπικού ∆ιαµερίσµατος ή 
∆ήµου υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των τιµών ζώνης των επιµέρους περιοχών ή/και συνοικιών 
οι οποίες απαρτίζουν το συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα ή ∆ήµο, κατά την κείµενη νοµοθεσία. 
Για τον υπολογισµό αυτού του µέσου όρου, δεν λαµβάνονται υπόψη συντελεστές όπως η 
εµπορικότητα ή η αξιοποίηση οικοπέδου ή η παλαιότητα αυτού, καθώς θεωρούνται κατά µέση 
τιµή ίση µε τη µονάδα. 
Αφορά ∆ήµους συνολικού πληθυσµού άνω των 5.000 κατοίκων όπως είναι ο ∆ήµος Λευκάδας, 
καθώς και τοπικά διαµερίσµατα (σήµερα ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες) µε πληθυσµό άνω των 
1.000 κατοίκων. Για το ∆ήµο Λευκάδας, στην κατηγορία αυτή υπάγονται βάσει του πληθυσµού 
τους (απογραφή 2011) οι κάτωθι ∆ηµοτικές Κοινότητες: 
1. ∆.Κ. Λευκάδας 
2. ∆.Κ. Κατούνας 
3. ∆.Κ. Νυδρίου 
Για τον υπολογισµό του µέσου Α.Π.Α.Α., λαµβάνονται υπόψη οι αντικειµενικές αξίες σύµφωνα µε 
το Υπουργείο Οικονοµικών.  
 
 

Α/Α ∆.Κ.  ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Τιµές ζωνών Μοναδιαίο Ετήσιο Τέλος 

€/χιλιόµετρο/έτος 

1 Α ΖΩΝΗ 1.500  

2 Β ΖΩΝΗ 1.300  

3 Γ ΖΩΝΗ 1.550  

4 ∆ ΖΩΝΗ    800  

5 Ε ΖΩΝΗ 1.550  

                                                   
Μ.Ο    6.700/5 =  1.340        

 
1340Χ0,175 = 234,50 

 ∆.Κ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ - ΛΥΓΙΑΣ   

1 Α ΖΩΝΗ 1.100  

2 Β ΖΩΝΗ 1.100  

3 Γ ΖΩΝΗ 1.100  

4 ∆ ΖΩΝΗ 1.050  

5 Ε ΖΩΝΗ    600  

6 ΚΑΤΟΥΝΑ εντός οικισµού      75  

   

Μ.Ο     5.025/6= 837,50 

 
837,50Χ0,175 = 146,56 

 

Α/Α ∆.Κ ΝΥ∆ΡΙΟΥ Τιµές ζωνών Μοναδιαίο Ετήσιο Τέλος 

€/χιλιόµετρο/έτος 

1 Α ΖΩΝΗ 1.550  

2 Β ΖΩΝΗ 1.550  

3 Γ ΖΩΝΗ 1.250  

4 ∆ ΖΩΝΗ 1.200  

5 Ε ΖΩΝΗ 1.050  

  Μ.Ο  6.600/5 = 1.320 1320Χ0,175 = 231,00 

                                                                        
 
1.3 Σύµφωνα µε τo άρθ. 7 του κανονισµού ο υπολογισµός Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης 
εργασιών γίνεται σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
1. Οι ∆ικαιούχοι δύναται να ζητήσουν από τους Υπόχρεους την παροχή εγγυήσεων αναφορικά µε 
την καλή εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης, στις οποίες αυτοί προβαίνουν στο πλαίσιο των 
χορηγηθέντων ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης. 
2. Το ύψος της Εγγύησης που καταβάλλουν οι Υπόχρεοι ανέρχεται στο διπλάσιο του ετήσιου 
τέλους χρήσης, καθοριζόµενου από την αρµόδια αρχή χορήγησης δικαιώµατος διέλευσης για το 
επόµενο έτος. 
Εποµένως για τον ∆ήµο Λευκάδας η εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών που θα καταβάλλουν οι 
υπόχρεοι ανέρχεται σε: 
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2 x 234,50 € = 469,00 € ανά χιλιόµετρο διέλευσης για τη ∆.Κ Λευκάδας. 
2 x 146,56 € = 293,12 € ανά χιλιόµετρο διέλευσης για τη ∆.Κ Κατούνας 
2 x 231,00 € = 462,00 € ανά χιλιόµετρο διέλευσης για τη ∆.Κ Νυδρίου 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 8 του κανονισµού, τα τέλη δικαιωµάτων διέλευσης 
καταβάλλονται από 1/1/2010 εκτός αν άλλως ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία. 
 

 Άρθρο 9: ∆ιαδικασία χορήγησης Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου 

 

1. Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων /εµπορευµάτων 

 

1.1. Χορήγηση άδειας για 1η φορά 

Προκειµένου να χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων ή εµπορευµάτων για 1η φορά µετά την εφαρµογή του παρόντος 
Κανονισµού, ο ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται κατ' αρχάς µε αίτησή του στην ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, προκειµένου να προσδιοριστεί η επιφάνεια κοινόχρηστου 
χώρου που δικαιούται να χρησιµοποιήσει βάσει του παρόντος Κανονισµού. 
Η αίτηση του ενδιαφερόµενου θα συνοδεύεται από: 
α. Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα υπογεγραµµένο από µηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται η 
ακριβής θέση του καταστήµατος, το πλάτος της πρόσοψής του και ο περιβάλλων χώρος. 
β. Την Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήµατος. 
γ. Φωτογραφίες του καταστήµατος και του αιτούµενου κοινόχρηστου χώρου. 
δ. Αν ο ενδιαφερόµενος αιτείται την χρήση κοινόχρηστου χώρου έµπροσθεν παρακείµενου 
καταστήµατος ή κατοικίας, τότε θα κατατίθεται και βεβαίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 
του Ν.1599/1986 µε την συγκατάθεση του χρησιµοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα αυτά. 
Αφού προσδιοριστεί η επιφάνεια του αιτούµενου κοινόχρηστου χώρου από την ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, θα κοινοποιείται στο Τµήµα Εσόδων Περιουσίας και Ταµείου. 
Εν συνεχεία, ο ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται στις παραπάνω Υπηρεσίες προσκοµίζοντας 
Ενηµερότητα του Ταµείου του ∆ήµου Λευκάδας περί µη οφειλών στο ∆ήµο για τέλη, φόρους, 
πρόστιµα ή εισφορές ή νόµιµης ρύθµισής τους, προκειµένου να του χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης 
Κοινόχρηστου Χώρου για το τρέχον έτος. 
Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια χρήσεως, η Αστυνοµική Αρχή, πρέπει να γνωµοδοτήσει εάν 
υφίσταται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων, προκειµένου να χορηγηθεί ή 
όχι η άδεια. 
 

1.2. Ανανέωση άδειας 

Για την ανανέωση Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου, εφόσον δεν υπάρχει µεταβολή, δεν 
απαιτείται η θεώρηση νέου σχεδιαγράµµατος από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, αλλά θα 
πραγµατοποιείται βάσει του ήδη υποβληθέντος κατά τη διαδικασία χορήγησης της αρχικής 
άδειας.  Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου, είναι 
υποχρεωµένοι να καταθέτουν αίτηση, µε πλήρη στοιχεία, για χορήγηση άδειας, µέχρι 31/03 κατ' 

έτος, τις εκδοθείσες δε άδειες, πρέπει να τις παραλάβουν από την αρµόδια υπηρεσία µέχρι 
30/04, µε εξαίρεση τα νέα καταστήµατα - επιχειρήσεις. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το 
ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούµενης 
επιχείρησης, η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούµενου προς χρήση χώρου όπως επίσης και 
η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσεως αυτού. 
Αιτήµατα παραχώρησης ή τροποποίησης κοινόχρηστων χώρων δεν θα γίνονται δεκτά 

µετά την παραπάνω προθεσµία, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν καταστήµατα 

των οποίων η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδόθηκε µετά τις 30 Απριλίου του 

τρέχοντος έτους. 

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσµητικών 

στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν παραχωρηθεί για την τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισµάτων. 
Η άδεια τοποθέτησης σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων σε 
κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, 
χορηγείται σύµφωνα µε το Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, εκδίδεται από 
την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου η οποία 
συνοδεύεται από: 
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►  Τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης του καταστήµατος και του κοινόχρηστου χώρου. 
►  ∆ιάγραµµα κάλυψης, µε το οποίο θα αποτυπώνεται η διαρρύθµιση του χώρου. 
►  Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιµοποιούµενων στοιχείων 
    Η άδεια αφορά σε σκιάδια, φωτιστικά, ανθοδόχες, πινακίδες ή και άλλα στοιχεία που 
εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσµό των χώρων των τραπεζοκαθισµάτων. 
    Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια, τοποθετούνται µέσα στα όρια του 

παραχωρηµένου χώρου και σε καµιά περίπτωση δε δηµιουργούν περιχαρακωµένες 

περιοχές, µετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό. Επίσης, δεν επιτρέπεται να 
τροποποιούν ή να προξενούν φθορές σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαµόρφωσης ή φύτευσης. 
    Η µορφή των στοιχείων, καθορίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

• Όσον αφορά στα σκιάδια, στις περιπτώσεις που η µορφή δεν ορίζεται µε άλλο τρόπο, 
άδεια θα χορηγείται µόνον αν αυτή αναφέρεται σε οµπρέλες. Αυτές πρέπει να έχουν απλό 
σχήµα, να µην είναι υπερµεγέθεις, να µην έχουν διαφηµίσεις και η στήριξή τους να είναι 
τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αποµάκρυνσής τους όταν αυτό απαιτείται. 

• Για τα λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία, πέραν των σκιαδίων, οι ενδιαφερόµενοι θα 
υποβάλλουν πρόταση, που θα εγκρίνεται από τα αρµόδια τµήµατα της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

 
    4. Για τοποθέτηση ειδών περιπτέρου 

Προκειµένου να χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση ειδών 
περιπτέρου, ο ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται κατ' αρχάς µε αίτησή του στην ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας  προκειµένου να προσδιοριστεί και να εγκριθεί η επιφάνεια 
κοινόχρηστου χώρου που δικαιούται να καταλάβει βάσει του παρόντος Κανονισµού. 
Οι Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση εµπορευµάτων και 
άλλων λειτουργικών στοιχείων συνοδεύονται από δικαιολογητικά νοµίµως επικυρωµένα, τα οποία 
είναι:  
●  Άδεια λειτουργίας περιπτέρου  µε την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει & άδεια πώλησης 
τυποποιηµένων προϊόντων σύµφωνα µε την ΥΑ  Αιβ /8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) αρ.47. 
●  Φωτοτυπία εγγράφου Φορολογικής Αρχής µε το ΑΦΜ της επιχείρησης. 
●  Ενηµέρωση από το Ταµείο του ∆ήµου περί µη οφειλών στο ∆ήµο για τέλη φόρους πρόστιµα ή 
εισφορές προς το ∆ήµο ή νοµίµου ρυθµίσεώς τους. 
●  Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του περιπτέρου, τα παρακείµενα 
καταστήµατα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου πίσω 
από το περίπτερο αν υπάρχει, το πλάτος του πεζοδροµίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση 
και οι διαστάσεις του αιτούµενου χώρου κατάληψης. 
     Η εξόφληση της άδειας γίνεται µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταµείο του 
∆ήµου.  
 
5.  Για υπαίθριο στάσιµο εµπόριο 

 

5.1. Χορήγηση άδειας 
Για το δικαίωµα απόκτησης άδειας υπαίθριου εµπορίου ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 1 & 2  του 
άρθρου 22 του ν. 4264/2014 (φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, 
ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος κ.λ.π) 
Ο αριθµός των αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης 
του καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται µε απόφαση του οικείου 
Περιφερειάρχη, µετά από πρόταση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Οι µεν άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου χορηγούνται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του οικείου ∆ήµου, οι δε άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου 
χορηγούνται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου και ισχύουν εντός της οικείας 
Περιφέρειας. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εµπορίου είναι προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες και 
αντιστοιχεί µία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο. 
1. Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εµπορίου, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στη ∆/νση 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας αίτηση, υπό την µορφή υπεύθυνης δήλωσης, 
στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια 
άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος. Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόµενος 
καταθέτει πιστοποιητικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες µε τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση 
ότι είναι άνεργος και ανήκει σε µία από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του  ν. 
4264/2014.  
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Επιπλέον, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει στην αρµόδια Υπηρεσία: 
α) βεβαίωση της οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης 
έναρξης άσκησης επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α΄47) και 1642/1986 (Α΄ 
125), 
β) πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν, 
γ) βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο 
ενδιαφερόµενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας, εφόσον 
πρόκειται για διάθεση τροφίµων ποτών, 
δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του. 
Ο ενδιαφερόµενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του 
ενδιαφεροµένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχηµα που τυχόν πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί για την άσκηση της αιτούµενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον 
πρόκειται για διάθεση τροφίµων – ποτών. 
2. Καθιερώνεται ειδική άδεια µε την ονοµασία «Α∆ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», η 
οποία έχει σχήµα ορθογωνίου παραλληλόγραµµου, ύψους 0,30 µ. και πλάτους 0,20 µ. και χρώµα 
λευκό και φέρει τα εξής στοιχεία: 
α) Τον αριθµό άδειας και την ηµεροµηνία έκδοσής της. 
β) Τα στοιχεία της ταυτότητας του πωλητή, καθώς και τυχόν στοιχεία άδειας παραµονής και 
αριθµός δηµοτολογίου. 
γ) Τον αριθµό φορολογικού µητρώου και την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία στην οποία 
υπάγεται ο πωλητής. 
δ) Τον αριθµό µητρώου και τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίον υπάγεται ο πωλητής. 
στ) Το συγκεκριµένο χώρο εγκατάστασής του και την έκταση αυτού, εφόσον πρόκειται για 
στάσιµο εµπόριο.  
ζ) Τα συγκεκριµένα είδη ή υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείµενο της δραστηριότητας του 
πωλητή, το συγκεκριµένο είδος εξοπλισµού, καθώς και τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος 
που τυχόν χρησιµοποιεί. 
η) Φωτογραφία του δικαιούχου και σφραγίδα του φορέα που εκδίδει την άδεια πάνω σε αυτή. Σε 
περίπτωση µόνιµης αναπλήρωσης η άδεια φέρει µόνο τη φωτογραφία του προσώπου που 
αναπληρώνει µόνιµα τον δικαιούχο. 
θ) Ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της διάρκειάς της. 
2. Το πρωτότυπο της ειδικής άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανοδίου ή στάσιµου) εµπορίου και η 
βεβαίωση του παρόντος νόµου σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, αναρτώνται σε 
εµφανές σηµείο του χώρου ή του εν γένει εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την άσκηση της 
δραστηριότητας 
 
5.2. Ανανέωση, ανάκληση και τροποποίηση άδειας 
Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως µόλις εκλείψει ο λόγος για τον 
οποίο χορηγήθηκε. Για το σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια επέτειο 
χορήγησης της άδειας, προς την αρµόδια αρχή που την εξέδωσε: 
α) Φορολογική ενηµερότητα. 
β) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. 
Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών στην αρχή που 
εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του 
άρθρου 31 (άρθρο 22 παρ. 5 του ν. 4264/2014) 
 

5.3.  Αναπλήρωση πωλητή υπαίθριου εµπορίου 

1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου πωλητή υπαίθριου εµπορίου µόνο από 
συγγενείς εξ αίµατος µέχρι και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού και από 
τον/την σύζυγο, από αδυναµία προσέλευσης του αδειούχου για λόγους υγείας, µε την υποβολή 
στον φορέα έκδοσης της άδειας όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο 
αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων των ανωτέρω παραγράφων, επιτρέπεται η 
προσωρινή αναπλήρωσή του από δηλωµένο υπάλληλο. 
2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση αδειούχου πωλητή για λόγους µητρότητας ή πατρότητας µόνο 
από συγγενείς εξ αίµατος µέχρι και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού και 



22 

από τον/την σύζυγο, για χρονικό διάστηµα που ορίζουν οι κείµενες περί προστασίας της 
µητρότητας και πατρότητας διατάξεις. 
3. Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαµβάνει: 
α) Τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της 
άδειας µε σφραγίδα του φορέα πού εξέδωσε ή ανανέωσε την άδεια. 
β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθµό και την ηµεροµηνία έκδοσης 
αυτής. 
γ) Το βαθµό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή. 
δ) Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κ.λπ.). 
ε) Το χρονικό διάστηµα της αναπλήρωσης. 
4. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον φορέα έκδοσης της άδειας ο οποίος και εκδίδει την 
απόφαση προσωρινής αναπλήρωσης 
5. Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν τον πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την ορθή 
τήρηση των όρων χρήσης της άδειας  (Άρθρο 24 του ν. 4264/2014) 
 
6. Υπαίθριοι µικροπωλητές για θρησκευτικές ή επετειακές εορτές 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1, άρθρ. 26, Ν. 4264/2014, «για τη συµµετοχή σε 
εµποροπανηγύρεις που διενεργούνται µε την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε 
παραδοσιακές εµποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται µία φορά το χρόνο, σε 
πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών αυτών δεν 
µπορεί να υπερβαίνει για τις εµποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις 
πέντε (5) συναπτές ηµέρες, για τις παραδοσιακές εµποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που 
τελούνται µία φορά το χρόνο τις επτά (7) συναπτές ηµέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα 
(10) συναπτές ηµέρες και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ηµέρες. 
Η άδεια χορηγείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το οποίο αποφαίνεται και για τη 
διάρκεια ισχύος της, εντός των ορίων του προηγούµενου εδαφίου» 
 

7. Εγκαίνια 
Θα παραχωρείται χώρος (πεζοδρόµιο - οδόστρωµα) για πραγµατοποίηση εγκαινίων µετά από 
έγκριση της Αστυνοµικής Αρχής , µε την προϋπόθεση να µην δηµιουργηθεί πρόβληµα τόσο σε 
διπλανούς ιδιοκτήτες καταστηµάτων όσο και στο κυκλοφοριακό. Το ωράριο δεν θα υπερβαίνει 
την 22.00 ώρα χειµερινή και 23.00 ώρα θερινή όπου ξεκινά η κοινή ησυχία. 
 

8. ∆ιαφήµιση και έκθεση προϊόντων 
Σε καταστήµατα που θέλουν να κάνουν προβολή ορισµένων προϊόντων τους κ.λ.π. σε διάφορους 
χώρους, θα παραχωρείται χώρος ανά τετραγωνικό µέτρο. 
Για στάθµευση οχήµατος για διαφήµιση προϊόντων θα παραχωρείται χώρος οδοστρώµατος 
επαρκής ανάλογα µε το µήκος αυτού, ώστε να µην δηµιουργείται πρόβληµα τόσο στην 
κυκλοφορία των οχηµάτων όσο και στους πεζούς. Η άδεια θα χορηγείται µε απόφαση της 
Επιτροπής Κοινοχρήστων Χώρων. 
 

9. Χορήγηση άδειας χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για Εκδηλώσεις προσωρινού 

χαρακτήρα. 

Οι προσωρινές άδειες χρήσης  κοινοχρήστων χώρων για την διενέργεια µουσικοχορευτικών  
εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστηµάτων κ.λ.π. θα εκδίδονται από την  ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Υπ/σιων, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, που θα υποβάλλεται  τουλάχιστον ένα µήνα 
νωρίτερα µε την σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας. 
Απαραίτητη είναι προσκόµιση της έγκρισης διακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας που 
εκδίδεται από την Ελληνική Αστυνοµία. 
Για την χορήγηση της άδειας απαιτείται έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής κατόπιν σχετικής 
εισήγησης της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος 
για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της εκδήλωσης & κάθε άλλη λεπτοµέρεια 
απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας. 
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήµερο µε δυνατότητα ανανέωσης για µια φορά 
ακόµα. Στον ίδιο φορέα δεν θα χορηγούνται παραπάνω από τέσσερις (4) άδειες τον χρόνο. 
Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές, που θα τοποθετούν οι φορείς πρέπει να είναι 
καλαίσθητες & οι διαστάσεις τους να µην είναι µεγαλύτερες από 1Χ1,5 µ. Οι παραχωρούµενοι 
κοινόχρηστοι χώροι δεν θα υπερβαίνουν τους τρεις (3). 



23 

Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να µη δηµιουργείται όχληση στα 
καταστήµατα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών & οχηµάτων και να τηρούνται οι ώρες 
κοινής ησυχίας.  
Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούµενου χώρου. Οι 
αρµόδιες υπηρεσίες επιφορτίζονται µε την επιτήρηση των χώρων που πραγµατοποιούνται οι 
εκδηλώσεις & στις περιπτώσεις πρόκλησης ζηµιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος 
αποκατάστασης. 
∆εν χορηγούνται άδειες διανοµής διαφηµιστικών εντύπων & απαγορεύεται η διανοµή αυτών από 
τους χώρους που παραχωρούνται για εκδηλώσεις προς αποφυγή ρύπανσης. 
Στις άδειες που θα χορηγούνται ατελώς, για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, δεν θα 
επιτρέπεται η διενέργεια εµπορικής διαφήµισης. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται άµεση 
βεβαίωση της παράβασης στις διαφηµιζόµενες επιχειρήσεις.                   
Στους χώρους που υπάρχει συνυπευθυνότητα µε άλλους φορείς, είναι απαραίτητο να 
προσκοµίζεται ή σύµφωνη γνώµη του άλλου φορέα (Πυροσβεστική, άδεια από Αστυνοµικό 
Τµήµα  κλπ). 
Οι προσωρινές άδειες για την χρήση κοινοχρήστου χώρου χορηγούνται µε την προϋπόθεση της 
τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισµών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου 
χώρου.   
Η εξόφληση της άδειας γίνεται στο Ταµείο του ∆ήµου µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού 
και γίνεται αναγραφή του ποσού πάνω στην άδεια 
Ο ∆ήµος  διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης 
των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων. 
Για τις εκδηλώσεις που γίνονται από ∆ηµόσιους φορείς ή Πολιτικά κόµµατα µε εκπαιδευτικό 
Πολιτιστικό ή ενηµερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν1491/84. 
 

10. Για τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών ή για προσωρινή λειτουργία εργοταξίου 

Προκειµένου να χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση οικοδοµικών 
υλικών ή για προσωρινή λειτουργία εργοταξίου ο ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται κατ' αρχάς µε 
αίτησή του στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, προκειµένου να 
προσδιοριστεί και να εγκριθεί η επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου που δικαιούται να 
χρησιµοποιήσει βάσει του παρόντος Κανονισµού, έπειτα από σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων 
υπηρεσιών όπου κρίνεται απαραίτητο (Τροχαία κ.α). 
Σε περίπτωση χρήσης του οδοστρώµατος η άδεια χορηγείται µετά τη σύµφωνη γνώµη της 
αρµόδιας υπηρεσίας για τη συντήρηση της οδού. Σε περίπτωση εκτροπής της κυκλοφορίας 
απαιτείται να προηγηθεί η εκπόνηση µελέτης κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και η έγκρισή της από 
την αρµόδια υπηρεσία, ήτοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, για τη συντήρηση της οδού. 
Οι προσωρινές άδειες χρήσης του κοινοχρήστου χώρου για τη λειτουργία εργοταξίου ή για 
τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών χορηγούνται µε την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του 
Κ.Ο.Κ., των κανονισµών Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζοµένων σε αυτά, καθώς και των 
κανονισµών που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. 
Η αίτηση του ενδιαφερόµενου θα συνοδεύεται από: 
α. Την άδεια οικοδοµής ή άδεια µικρής κλίµακας (εφόσον απαιτείται). 
β. Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα υπογεγραµµένο από µηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται η 
ακριβής θέση του προτεινόµενου υπό κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 
γ. Τα πλήρη στοιχεία του επιβλέποντος µηχανικού και του Τεχνικού Ασφαλείας που θα 
είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοταξίου ή για την τοποθέτηση των οικοδοµικών υλικών. 
δ.  Τεχνική έκθεση από µηχανικό στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά:  
►  τα µέτρα σήµανσης, ασφάλειας κ.τ.λ. σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 6952/14-02-2011  
(µε θέµα «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση 

εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την 

κυκλοφορία πεζών»)  (ΦΕΚ 420Β'/16-03-2011) των Υπουργών ΠΕΚΑ – Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων και της αποφ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/01-07-2003  (µε θέµα «Έγκριση 

Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 

κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια»)  (ΦΕΚ 946Β'/09-07-2003) του Υφυπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε, τα οποία υποχρεούται να τηρεί πιστά ο ενδιαφερόµενος. Η παράβασή τους θα 
συνεπάγεται ανάκληση της άδειας και επιβολή των προστίµων που προβλέπονται από τα άρθρα 
47 και 48 του Ν.2969/1999 (ΦΕΚ 57Α'/23-03-1999) (παρ.5 του αρθ. 5 της Κ.Υ.Α. 6952/14-02-
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2011), όπως κάθε φορά ισχύουν. Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα σχέδια 
όπου κρίνεται απαραίτητο. 
► η χρονική διάρκεια και ο σκοπός της τοποθέτησης των οικοδοµικών υλικών ή της προσωρινής 
δηµιουργίας του εργοταξίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της 
αδείας. 
Αφού προσδιοριστεί η επιφάνεια του αιτούµενου κοινόχρηστου χώρου από την ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, θα κοινοποιείται στο Τµήµα Προσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
Εν συνεχεία, ο ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται στις παραπάνω Υπηρεσίες προσκοµίζοντας 
Ενηµερότητα του Ταµείου του ∆ήµου Λευκάδας περί µη οφειλών στο ∆ήµο για τέλη, φόρους, 
πρόστιµα ή εισφορές ή νόµιµης ρύθµισής τους, προκειµένου να του χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης 
Κοινόχρηστου Χώρου. 
 
Ο καθαρισµός και η αποκατάσταση του χώρου γίνεται εντός χρονικής προθεσµίας πέντε (5) 
ηµερών από την λήξη της άδειας χρήσης (που θα αναγράφεται σε αυτήν), µε φροντίδα και 
δαπάνες του ενδιαφερόµενου και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 6952/14-02-
2011. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή χωρίς ο ενδιαφερόµενος να έχει προβεί στην 
αποκατάσταση του χώρου, ο ∆ήµος προβαίνει σ' αυτήν µε δικά του µέσα, καταλογίζοντας τη 
δαπάνη στον ενδιαφερόµενο. Στην περίπτωση αυτή καταλογίζεται επιπλέον στον ενδιαφερόµενο 
πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε 
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η 
παραχώρηση χρήσης, ως περίπτωση αυθαίρετης χρήσης χώρου του οποίου η παραχώρηση 
χρήσης δεν έχει επιτραπεί (2ο εδάφιο της παρ. 8 του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-09-1958, που 
αντικαταστάθηκε από το αρθ. 3 του Ν.1080/1980, όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 5 
του αρθ. 26 του Ν.1828/1989). 
 

11. Για προσωρινές κατασκευές 
Προκειµένου να χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για προσωρινές κατασκευές, ο 
ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται µε αίτησή του στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Λευκάδας), προκειµένου να προσδιοριστεί και να εγκριθεί η επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου που 
δικαιούται να χρησιµοποιήσει βάσει του παρόντος Κανονισµού, έπειτα από σύµφωνη γνώµη των 
αρµόδιων υπηρεσιών όπου κρίνεται απαραίτητο (Τροχαία κ.α.). 
Η αίτηση του ενδιαφερόµενου θα συνοδεύεται από: 
α. Την άδεια οικοδοµής ή άδεια µικρής κλίµακας (εφόσον απαιτείται). 
β. Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα υπογεγραµµένο από µηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται η 
ακριβής θέση του προτεινόµενου υπό κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 
γ. Τεχνική έκθεση από µηχανικό στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά η χρονική διάρκεια και ο 
σκοπός της κατασκευής, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της 
αδείας. 
Αφού προσδιοριστεί η επιφάνεια του αιτούµενου κοινόχρηστου χώρου από την ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, θα κοινοποιείται στο Τµήµα Προσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
Εν συνεχεία, ο ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται στις παραπάνω Υπηρεσίες προσκοµίζοντας 
Ενηµερότητα του Ταµείου του ∆ήµου Λευκάδας περί µη οφειλών στο ∆ήµο για τέλη, φόρους, 
πρόστιµα ή εισφορές ή νόµιµης ρύθµισής τους, προκειµένου να του χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης 
Κοινόχρηστου Χώρου. 
 

12. Τοµές ή εκσκαφές οδοστρώµατος. 
Η άδεια που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.3, άρθρ. 47, Ν. 2094/92, όπως 
τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3542/07 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», για να γίνει τοµή 
ή εκσκαφή οδοστρώµατος, ερείσµατος πεζόδροµου ή πεζοδροµίου, δηµοτικού ή κοινοτικού 
∆ρόµου, για την κατασκευή έργου από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισµό, νοµικό 
πρόσωπο, φυσικό πρόσωπο, δίδεται από τη ∆ηµοτική Αρχή µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) 
ηµερών από την υποβολή της αίτησης µαζί µε εγγυητική επιστολή, αναγνωρισµένης τράπεζας, 
που έχει εκδοθεί στο όνοµα του ενδιαφερόµενου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η 
εγγυητική επιστολή ορίζεται από την Tεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Επίσης η διέλευση οχηµάτων 
από πεζόδροµους για όποια οικοδοµική εργασία, θα χορηγείται άδεια από την αρµόδια επιτροπή. 
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Άρθρο 10: Αυθαίρετη χρήση - Κυρώσεις - Πρόστιµα 

 
► Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου µε απόφαση του 
δηµάρχου, και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 8 του αρθ. 3 του Ν.1080/1980, όπως 

αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του αρθ. 26 του Ν.1828/1989 που τροποποιήθηκε µε το αρθ. 

6 του Ν. 1900/1990), τα παρακάτω χρηµατικά πρόστιµα: 
α. Σε χώρους για τους οποίους έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης, επιβάλλεται (πέρα από το 
αναλογούν τέλος) χρηµατικό πρόστιµο ανά τ.µ αυθαίρετης χρήσης διπλάσιο προς το 

αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστηµα αυθαίρετης χρήσης. 
β. Σε χώρους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης, επιβάλλεται (ανά 
τετραγωνικό µέτρο κατάληψης) χρηµατικό πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου 

κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση χρήσης. 
Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή, επιβάλλονται κάθε φορά, 
και µέχρι δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιµα. Αν η παράβαση εξακολουθεί, ο ∆ήµος προβαίνει 
στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειµένων µε δικά του συνεργεία και µε τη συνδροµή της οικείας 
Αστυνοµικής Αρχής, επιβάλλοντας ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, 
ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού, που καθορίστηκε µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η 
παραχώρηση χρήσης. 
Η αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, εκτός από τα παραπάνω χρηµατικά πρόστιµα, 
τιµωρείται και µε επιβολή των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. (παρ. 15 του αρθ. 

13 του Β.∆/τος της 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 3 του Ν.1080/1980) 

Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τα ελεγκτικά όργανα του ∆ήµου ή 

την αστυνοµική αρχή. 
► Όποιος προκαλεί ζηµιές ή φθορές στα πεζοδρόµια και καταστρώµατα των οδών, πλατειών 
κ.λπ. κοινοχρήστων χώρων υποχρεούται στην αποκατάστασή τους ή στον καταλογισµό της 
δαπάνης τους και σε περίπτωση αρνήσεως ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια. Για κάθε 
προξενούµενη φθορά στα πεζοδρόµια, στις πλατείες και τα διάφορα στοιχεία τους, θα 
συντάσσεται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου σχετικό πρωτόκολλο εκτίµησης της ζηµιάς, το 
δε ποσό αυτού θα καταλογίζεται και θα βεβαιώνεται σε βάρος του υπαιτίου και αυτό είναι 
ανεξάρτητο από τυχόν πρόστιµα που θα προβλέπονται και θα επιβάλλονται για τη συγκεκριµένη 
παράβαση. 
Η ουσιαστική παραβίαση των όρων της χορηγουµένης άδειας, καθώς και η αλλαγή της 

χρήσης αυτής, τιµωρείται διοικητικά µε ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας. 
Για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρµογή και οι αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και των σχετικών Νόµων και διατάξεων. 
Σηµείωση: όλα τα πρόστιµα επιβάλλονται κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου. 
► Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσµητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους 
παραχωρηµένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή. Μετά 
τη διαπίστωση της παράβασης, από την Επιτροπή του ∆ήµου ή την ΕΛ.ΑΣ. θα εφαρµόζονται τα 
όσα προβλέπονται από το Ν.1337/83 «περί αυθαίρετων κατασκευών» και θα επιβάλλονται 
πρόστιµα στους παραβάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 4 σε συνδυασµό µε όσα 
προβλέπονται στο Π.∆. 6/2.8.1998 -ΦΕΚ 195Α», τα οποία θα συνεχίζουν να επιβάλλονται κάθε 
χρόνο, εφ' όσον διαρκεί η παραµονή του αυθαιρέτου, άρθρο 2 και 3 του παραπάνω νόµου, ενώ 
οι κατασκευές κρίνονται κατεδαφιστέες, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ίδιου Ν.1337/1983. 
► Τα σηµεία οριοθέτησης του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου διατηρούνται πλήρως 
ευδιάκριτα µε ευθύνη των καταστηµαταρχών. Σε περίπτωση εξαφάνισής τους επιβάλλεται 
πρόστιµο ύψους 150,00 Ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιασµός και τριπλασιασµός 
του προστίµου. 
► Ορίζεται τέλος 50,00€ για κάθε αυθαίρετο πάσσαλο, οµπρέλα, ζαρντινιέρα, ηχεία, stand, ή 
οποιοδήποτε εµπόδιο για τον υπολογισµό του προστίµου, το οποίο είναι το τριπλάσιο του 

προαναφερόµενου (τα αποθηκευµένα τραπεζοκαθίσµατα θεωρούνται ως εµπόδια). 
Σηµειώνεται ότι ο ορισµός τέλους στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν έχει σκοπό να 
νοµιµοποιήσει την αυθαιρεσία άλλα είναι απαραίτητη για να προσδιορίζεται η επιβολή των 
προστίµων. 
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Σηµείωση: Για παραβάσεις που αφορούν στο υπαίθριο εµπόριο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου  
32 του Ν. 4264/2014 
 

Άρθρο 11: ∆ιαδικασία τροποποίησης Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων 
 
Την τροποποίηση του παρόντος Κανονισµού, ως προς τη χωροθέτηση των παραχωρούµενων 
κοινόχρηστων χώρων, µπορεί να ζητήσει κάθε ενδιαφερόµενος, υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα 
προς την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (προκειµένου να εισηγηθεί σχετικά προς τα αρµόδια 
όργανα για την λήψη απόφασης), στο οποίο θα τεκµηριώνει την αναγκαιότητα που επιβάλλει, 
κατά την άποψή του, την τροποποίηση του Κανονισµού. 
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 
1. Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται προς το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής ή Τοπικής 
Κοινότητας εντός της οποίας εµπίπτει ο προς εξέταση κοινόχρηστος χώρος, προκειµένου να 
γνωµοδοτήσει σχετικά µε απόφασή του, που αποστέλλεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
2. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έχοντας υπόψη την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και την απόφαση που έλαβε το Τοπικό ή ∆ηµοτικό Συµβούλιο, λαµβάνει απόφαση, 
διαµορφώνοντας την εισήγησή της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Για την εξέταση θεµάτων τροποποίησης του παρόντος Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων από 
τα αρµόδια όργανα, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις περί κανονιστικών αποφάσεων του 
άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) και του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87Α'/07-06-2010). 
Σε ό,τι αφορά όλες τις λοιπές προβλεπόµενες διαδικασίες που αφορούν τις Κανονιστικές 
Αποφάσεις (εγκρίσεις, δηµοσιεύσεις, αναρτήσεις κ.τ.λ.), εφαρµόζονται οι προαναφερόµενες 
σχετικές διατάξεις. 
Την τροποποίηση του Κανονισµού µπορούν επίσης να εισηγηθούν οι αρµόδιες υπηρεσίες και 
όργανα του ∆ήµου Λευκάδας, για λόγους ασφαλείας, αισθητικής, δηµοσίου συµφέροντος, 
έκδοσης πρόσθετων διατάξεων, αναπροσαρµογής τελών κ.τ.λ. 
Όλες οι νοµοθετικές διατάξεις που λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή του παρόντος 
Κανονισµού θα εφαρµόζονται όπως κάθε φορά ισχύουν. Ενδεχόµενη τροποποίηση ή 
αντικατάστασή τους δεν θα απαιτεί την τροποποίηση του Κανονισµού, παρά µόνον σε 
περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την απρόσκοπτη εφαρµογή του Κανονισµού. 
 
Άρθρο 12: Επιτροπή Κοινόχρηστων χώρων 
 
Για την διασφάλιση της τήρησης του Κανονισµού για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων του 
∆ήµου Λευκάδας, συγκροτείται Επιτροπή Καθορισµού Παραχώρησης Κοινόχρηστων Χώρων µε 
απόφαση ∆ηµάρχου.  
Η Επιτροπή θα αποτελείται: 
1. Από τον εκάστοτε αρµόδιο Αντιδήµαρχο ως πρόεδρο. 
3. Υπάλληλο Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
4. Υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
Την Επιτροπή θα συνδράµει συµβουλευτικά εκπρόσωπος της οικείας ∆ηµοτικής ή Τοπικής 
Κοινότητας. 
 
Έργο της Επιτροπής είναι να γνωµοδοτεί κατά περίπτωση στις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, 
σχετικά µε την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και µε τα 
αναφερόµενα στον Κανονισµό Κοινοχρήστων χώρων. 
Η επιτροπή αυτή αναλαµβάνει, παράλληλα µε την Ελληνική Αστυνοµία, και τον έλεγχο της 
χρήσης των παραχωρηµένων κοινοχρήστων χώρων και της εφαρµογής των άρθρων του 
Κανονισµού. 
Επίσης η Επιτροπή µπορεί να γνωµοδοτεί και να εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
σχετικά µε θέµατα που αφορούν στην πιστή εφαρµογή ή τροποποίηση των διατάξεων του 
παρόντος Κανονισµού. 
 

 

Άρθρο 13 : Μεταβατικές διατάξεις 
 



27 

1. Μέσα σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος κανονισµού, όσοι έχουν κάνει αυθαίρετη 
χρήση κοινόχρηστου χώρου, σε χώρους που δεν επιτρέπεται η χρήση τους, υποχρεούνται να 
τους ελευθερώσουν. 
2. Μέσα σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος κανονισµού, όσοι έχουν κάνει αυθαίρετη 
χρήση κοινόχρηστου χώρου, σε χώρους που επιτρέπεται η χρήση τους, υποχρεούνται να λάβουν 
τις απαιτούµενες άδειες. Σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν οι σχετικές άδειες να συµµορφωθούν µε 
όσα προβλέπονται σε αυτές ή να ελευθερώσουν το χώρο. 
3. Ειδικά για τα περίπτερα που η άδειά τους έχει εκδοθεί πριν την εφαρµογή του παρόντος 
Κανονισµού, η επιτροπή θα επανεξετάσει τις άδειες χορηγώντας τη δυνατότητα προσαρµογής 
εντός πενταµήνου. Με την πάροδο του πενταµήνου οφείλουν να έχουν συµµορφωθεί πλήρως 
ειδάλλως θα εφαρµόζονται όσα προβλέπονται στο Κανονισµό για αυθαίρετη χρήση. 
4. Κάθε άλλη απόφαση του ∆.Σ που ισχύει, σε ότι αφορά στους Κοινόχρηστους Χώρους, 
καταργείται µε την ψήφιση του παρόντος Κανονισµού, µε εξαίρεση την 155/2008 απόφαση του 
∆.Σ της οποίας καταργείται µόνο η παράγραφος 5. 
Άρθρο 14 
Η ισχύς του παρόντος κανονισµού, αρχίζει από την ηµεροµηνία της έκδοσής του και της νόµιµης 
δηµοσίευσής του. 
Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του δήµου. Η 
απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις νόµιµες διατάξεις.» 
 Η παρούσα απόφαση να σταλεί στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου για καθορισµό 
τιµών για το έτος 2015 και στο ∆ηµ. Συµβούλιο για έγκριση.» 

 Στη συνέχεια ο εισηγητής ενηµέρωσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τις διορθώσεις 

και συµπληρώσεις του κανονισµού, σύµφωνα µε τα παρακάτω:   

1) Στο άρθρο 5 
α) Παρ. 5, διαγράφεται η φράση: «Στα υφιστάµενα πεζοδρόµια µε µικρότερο πλάτος του ενός 
(1,00) µέτρου η ζώνη διέλευσης πεζών καταλαµβάνει όλο το πλάτος του πεζοδροµίου και δεν 
επιτρέπεται η εγκατάσταση ή διατήρηση οποιουδήποτε εµποδίου» 
β) Παρ. 9, τροποποιείται η δεύτερη υποπαρ. ως κατωτέρω: 
«Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε µε την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος 
τουλάχιστον 2,20 µ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα, εξαιρουµένης της παλαιάς 
πόλης της Λευκάδας στην οποία δεν επιτρέπονται (ΦΕΚ 95/92), είτε µε οµπρέλες που θα 
καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση µε αυτή του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς 
διαφηµιστικά µηνύµατα.  
Τα χαρακτηριστικά των οµπρελών περιγράφονται στο ενσωµατωµένο στον Κανονισµό 
Παράρτηµα I 
Απαγορεύεται η τοποθέτηση τεντών και οµπρελών µε πάκτωση στο έδαφος.  
Επιτρέπονται, λόγω καιρικών συνθηκών, οι βιδωµένες στο έδαφος οµπρέλες, χωρίς την 
καταβολή τέλους. Με την αφαίρεση των οµπρελών απαγορεύεται η παραµονή βάσεων και βιδών 
στο έδαφος.»  
γ) Τροποποιείται η παρ. 15 ως κατωτέρω: 
«15. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται µε λευκή ή κίτρινη γραµµή, ή µε 
διακοσµητικό κάγκελο στις γωνίες του χώρου, σε συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
και της Αστυνοµίας. Το είδος και το σχήµα του διακοσµητικού κάγκελου περιγράφεται µε 
σχεδιάγραµµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II του παρόντος Κανονισµού. 
Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρηµένου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη 
φέρει ο υπεύθυνος του καταστήµατος» 
2) Στο άρθρο 8, επί του άρθρου 6 περί υπολογισµού τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης, στη 
παρ. 1.2 διαγράφονται οι προτάσεις από: «Αφορά ∆ήµους συνολικού πληθυσµού άνω των 5.000 
κατοίκων……….……  µέχρι και ολόκληρος ο πίνακας που περιλαµβάνει τις  ∆/Κ, τις τιµές ζωνών 
και το µοναδιαίο ετήσιο τέλος ευρώ/χιλ/έτος. 
Από την παρ. 1.3,  και συγκεκριµένα στ 1.3.2 διαγράφεται η φράση: «Εποµένως για το ∆ήµο 
Λευκάδας…………….. µέχρι για τη ∆/Κ Νυδριού» 
3) Στο άρθρο 9 στην  παρ. 1.2 στο τέλος προστίθεται η φράση: «Τα χαρακτηριστικά των 
οµπρελών περιγράφονται στο ενσωµατωµένο στον Κανονισµό Παράρτηµα I». 
 Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, ο οποίος είπε: Πρέπει να 
υπάρχει πιο γενναία και τολµηρή παρέµβαση από αυτό που προβλέπει η εισήγηση. ∆υστυχώς ο 
κανονισµός αυτός για τις ανάγκες που έχει η πόλη, είναι πολύ λίγος. Πρέπει να εξασφαλίσουµε 
την δυνατότητα να περπατάει ο κόσµος. Σε µια τέτοια προσπάθεια θα είµαστε συµµέτοχοι. 



28 

 Ο κ. Γληγόρης Κων/νος, κατέθεσε εγγράφως τα εξής: Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας, ότι 
η πρωτοβουλία σας για τη δηµιουργία του παρόντος κανονισµού είναι θετική. Είναι θετικό το 
γεγονός ότι συγκεντρώσατε όλη τη διάσπαρτη νοµοθεσία που αφορά το κοινόχρηστο χώρο, σε 
έναν κανονισµό. 
Βέβαια σηµασία δεν έχει η σύνταξη του κανονισµού αυτή καθ΄αυτή. Σηµασία έχει η τήρηση και η 
εφαρµογή του. Υπάρχουν κανονισµοί Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Καθαριότητας κ.α. Κατά πόσο 
εφαρµόζονται είναι ένα ερώτηµα. Γιατί αν δεν εφαρµόζονται, συνεχίζουµε να καλλιεργούµε και να 
συντηρούµε την κουλτούρα και συνήθεια ασυδοσίας. ∆εν έχει νόηµα να συντάσσουµε 
κανονισµούς και να µην τους εφαρµόζουµε. 
∆ε γίνεται λοιπόν να έχουµε παντού πινακίδες απαγόρευσης της στάθµευσης στη Σικελιανού και 
αυτή να είναι ένα απέραντο πάρκινγ, ούτε να θεωρούµε τη κεντρική αγορά πεζόδροµο και αυτή 
να είναι κάτι λιγότερο από δρόµος ταχείας κυκλοφορίας και επίσης χώρος στάθµευσης. 
Έτσι διαιωνίζουµε το πρόβληµα. 
Στο άρθρο 2, ο ορισµός λέει τι είναι κοινόχρηστος χώρος… Αυτή όµως είναι η τεχνική ορολογία. 
Τι είναι όµως κοινόχρηστος χώρος; 
1) Είναι ένας εξ΄ αδιαιρέτου χώρος που ανήκει σε όλους µας µε το ίδιο ποσοστό, 
ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και οικονοµικής. 
2) Είναι χώρος καθηµερινότητας, συνάντησης, συνάθροισης, συζήτησης, διαβούλευσης, 
χώρος δράσεων και πολλαπλών χρήσεων. Χιλιάδες χρόνια τώρα αλλάζει ανάγκες, παράγει 
πολιτισµό. Είναι χώρος κοινωνικοπολιτικός. 
3) Ο κοινόχρηστος χώρος είναι ο καθρέπτης της πόλης. Καθρεπτίζει τον πολιτισµό του 
τόπου την φροντίδα που έχουµε για το δηµόσιο και το κοινόχρηστο. Έχουµε δικαίωµα σε αυτόν, 
αλλά και ευθύνη να τον διαφυλάξουµε. 
4) Κάποιοι κοινόχρηστοι είναι υψίστης αισθητικής και πολιτιστικής σηµασίας. 
 Σ’ αυτό το σηµείο θα ήθελε να πω ότι έχουµε προ τριµήνου καταθέσει πρόταση στο 
Πνευµατικό Κέντρο για τις Γιορτές Λόγου και Τέχνης και το πώς επιθυµούµε τα δρώµενα να 
πραγµατοποιούνται στον κοινόχρηστο χώρο. Να βγάλουµε τις εκδηλώσεις µας έξω στους 
χώρους και να τους χαρούµε οι ίδιοι. 
∆εν είναι λοιπόν µόνο ο χώρος για την κίνηση των πεζών. 
∆εν θα µπω σε τεχνικές λεπτοµέρειες γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός. Σίγουρα µέσα στον 
κανονισµό θα υπάρχουν και παραλείψεις. Παραδείγµατος χάριν, οι τέντες στο ιστορικό κέντρο ή 
τα σκαλοπάτια στα πεζοδρόµια που δεν επιτρέπονται και δεν αναφέρονται. 
Επιθυµώ όµως σε έξι µήνες από σήµερα και µετά την ψήφισή του και το πέρας της καλοκαιρινής 
σαιζόν, να δούµε πώς εφαρµόστηκε και να ξαναέρθει για επικαιροποίηση. 
Επιπλέον θα πρέπει από αύριο και αφού θα έχει ψηφιστεί, σαν ∆ήµος που σεβόµαστε τους 
δηµότες µας, να αποτυπώσουµε τους κοινόχρηστους χώρους και σε σχεδιαγράµµατα να τα 
αποδώσουµε στους δηµότες στο διαδίκτυο. Έχει γίνει σε πολλούς δήµους και φυσικά θα 
ξεκινήσουµε από επίµαχα σηµεία: Σικελιανού, Γολέµη, πλατεία, Βασιλική, Νυδρί. Έτσι ο 
οποιοσδήποτε επιθυµεί να νοικιάσει ένα µαγαζί θα γνωρίζει και το κοινόχρηστο που θα 
καταλάβει. 
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι ο κανονισµός θα πρέπει να είναι η αφετηρία για το πώς η 
∆ηµοτική Αρχή οραµατίζεται το δηµόσιο χώρο, αλλά και τη πόλη και τους οικισµούς γενικότερα 
και στη συνέχεια να προχωρήσουµε και να αποφασίσουµε και για χρήσης γης στο ιστορικό 
κέντρο και τους οικισµούς,  ώστε να εναρµονιστεί η εικόνα µε τη λειτουργία της πόλης. 
∆εν ψηφίζω εάν δεν βγει η Άγγελου Σικελιανού. 
 Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία. 

Υπέρ της εισήγησης µε τις συµπληρώσεις-διορθώσεις του εισηγητή, ψήφισαν δέκα επτά (17) 
δηµοτικοί σύµβουλοι. 
Κατά ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος. 
Απέχουν τρεις (3) οι κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, Βικέντιος Νικόλαος και Καρφάκη Μαριάννα. 
 Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία 

αποφασίζει: 
 Την έγκριση του κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινοχρήστων χώρων, ως 
κατωτέρω: 
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 «Γενικά 

Τα κοινόχρηστα πράγµατα (ορισµοί στο άρθρο 2 του παρόντος) είναι εκτός συναλλαγής και 
ανήκουν είτε στο δηµόσιο (αιγιαλός, παραλία) είτε στους ΟΤΑ, οι οποίοι αναλαµβάνουν τη 
διαχείριση και την αξιοποίησή τους κατά τρόπο που να µην αναιρεί την κοινή χρήση (άρθρο 970 
του ΑΚ) και να προάγει την κοινή ωφέλεια (άρθρο 969 του Α. Κ ).  
Ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 970) δίνει το δικαίωµα στην Αρχή, στην κυριότητα της οποίας 
βρίσκεται το κοινόχρηστο πράγµα, να παραχωρήσει σε ιδιώτες δικαιώµατα επ’ αυτού και να 
εισπράττει τέλη (άρθρο 3 του Ν. 1512/1985 και άρθρο 3 του Ν. 1080/1980) ή να συνάπτει µε 
ιδιώτες συµβάσεις µίσθωσης του κοινόχρηστου πράγµατος (Ν. 2009/1992).  
Ο νοµοθέτης συχνά  δίδει το δικαίωµα παραχώρησης συγκεκριµένου ποσοστού του 
κοινόχρηστου πράγµατος, αφήνοντας το υπόλοιπο ελεύθερο για την κοινή, ανεµπόδιστη χρήση 
(άρθρο 3 του Ν. 1080/1980 για τις πλατείες).  
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Η εµπειρία όµως δείχνει ότι στην πράξη, µε την παραχώρηση σε ιδιώτες ολοένα και µεγαλύτερου 
αριθµού αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, η κοινή χρήση περιορίζεται σε υπέρµετρο βαθµό 
ή αποκλείεται τελείως.  
Η επεκτατική πρακτική των καταστηµαταρχών που έχουν αδειοδοτηθεί, η αυθαίρετη κατάληψη 
των κοινοχρήστων χώρων και οι αυθαίρετες κατασκευές, τείνουν να γίνουν καθεστώς σε όλη την 
έκταση του δήµου. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να αναιρείται προς τους πολίτες το συνταγµατικά κατοχυρωµένο 
δικαίωµα της κοινής χρήσης. 
Η λειτουργία των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων που 
αδειοδοτούνται από το δήµο και η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, δεν 
πρέπει σε καµία περίπτωση να υποβαθµίζουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων. 
Προτεραιότητα του δήµου µας είναι η οµαλή λειτουργία της πόλης, που συνδυάζει τη λειτουργία 
καταστηµάτων παράλληλα µε την απρόσκοπτη χρήση εκ µέρους του κοινού των κοινοχρήστων 
χώρων. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας 
α)  έχοντας επίγνωση των δυσχερειών στην καθηµερινή κίνηση των πεζών, και 
κυρίως των πιο ευάλωτων κοινωνικών οµάδων (ηλικιωµένοι, παιδιά, άτοµα µε 
µειωµένη κινητικότητα ή σοβαρά προβλήµατα υγείας, εγκυµονούσες, συνοδοί βρεφικών 
αµαξιδίων κτλ.), που υπονοµεύουν την ποιότητα ζωής, υγιεινής και ασφάλειας του 
συνόλου των συµπολιτών,  
β)  συνειδητοποιώντας ότι η χωρίς εµπόδια κίνηση των πεζών αποτελεί ουσιώδη παράµετρο της 
σύγχρονης αστικής κυκλοφοριακής οργάνωσης, που επιβάλλεται από λόγους γενικότερου 
κοινωνικού και δηµοσίου συµφέροντος,  
γ)  Γνωρίζοντας ότι κάθε πολίτης έχει την εξουσία να χρησιµοποιεί ελεύθερα τους κοινόχρηστους 
χώρους, εξουσία που απορρέει από το δικαίωµα της προσωπικότητας (άρθρο 57 του ΑΚ), καθώς 
και το δικαίωµα να απαιτεί από τους υπεύθυνους για τη διαχείρισή τους ΟΤΑ την προστασία της 
ακώλυτης χρήσης τους, όταν αυτή παρεµποδίζεται.  
δ) σταθµίζοντας τα ιδιαίτερα, ειδικά και γενικά, γεωµορφολογικά, ιστορικά και τουριστικά 
χαρακτηριστικά της πόλης της Λευκάδας και των τοπικών κοινοτήτων του ∆ήµου Λευκάδας,  
προβαίνει στην θέσπιση του παρόντος  Κανονισµού ∆ιαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων 
(Πεζοδρόµων, Πεζοδροµίων και Πλατειών) που βρίσκονται εντός των ορίων της διοικητικής του 
επικράτειας 
Γνώµονα για την υλοποίηση του κανονισµού αυτού, αποτέλεσαν: 
▬  η βούληση της ∆ηµοτικής Αρχής να διαµορφωθεί το πλαίσιο που θα επιτρέψει την αρµονική 
συνύπαρξη των κατοίκων και των επιχειρηµατιών, 
▬ ο τερµατισµός της σηµερινής χαοτικής κατάστασης στην αυθαίρετη κατάληψη των 
κοινοχρήστων χώρων,  
▬ η προστασία και η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών, η ψυχαγωγία των παιδιών, η 
διευκόλυνση της κίνησης των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες καθώς και όλων των προσώπων που 
χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, όπως ηλικιωµένοι, µικρά παιδιά,  µητέρες µε καροτσάκια και  
▬  η  ήσυχη διαβίωση των πολιτών.  
Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι, όσο νοµικοτεχνικά άρτια και αν είναι µια κανονιστική απόφαση, 

οι κοινόχρηστοι χώροι δε µπορούν να διασφαλιστούν χωρίς δυο βασικές προϋποθέσεις: 

Πρώτον την ίδια την αυτοσυγκράτηση των ιδιοκτητών καταστηµάτων στους οποίους 

παραχωρούνται κοινόχρηστοι χώροι, οι οποίοι πρέπει να διαφυλάξουν τα ποιοτικά 

στοιχεία των καταστηµάτων τους και δεύτερον τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού 

µεταξύ τους.   

 

Άρθρο 1 : Αντικείµενο και σκοπός του Κανονισµού. 
α)  Ο Κανονισµός χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων, εκδίδεται µε βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/Α708.06.2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου. 
β)  Αντικείµενο του κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση των 
πλατειών, πεζοδρόµων, πεζοδροµίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, που είτε διαρκώς είτε 
πρόσκαιρα, χαρακτηρίζονται και χρησιµοποιούνται ως κοινόχρηστοι χώροι, σε όλη την έκταση 
του ∆ήµου Λευκάδας.  
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γ)  Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι:  
-  Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. 
-  Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. 
-  Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών και η διευκόλυνση της κίνησης των Ατόµων 
µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στους κοινόχρηστους χώρους. 
-  Η απρόσκοπτη πρόσβαση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, Πυροσβεστικά κ.τ.λ.) σε 
κάθε χώρο του δήµου. 
 -  Οι επιβαλλόµενες κυρώσεις στους παραβάτες µέσα από ένα σαφή και προσδιορισµένο ρόλο 
των ελεγκτικών µηχανισµών του ∆ήµου. 
 

Άρθρο 2:  Ορισµοί 

«Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το 
εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο.». 
(Παράγραφος 39 του άρθρου 2 του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (Ν. 4067/2012 - ΦΕΚ 

79Α'/09-04-2012)) 
 

«Πράγµατα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά µε ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόµοι, οι 
πλατείες, οι γιαλοί, τα λιµάνια και οι όρµοι, οι όχθες πλεύσιµων ποταµών, οι µεγάλες λίµνες και οι 
όχθες τους.». (Άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα) 
 
«Ιδιωτικοί δρόµοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως που έχουν σχηµατισθεί µε 
οποιοδήποτε τρόπο, έστω και κατά παράβαση των κειµένων πολεοδοµικών διατάξεων, και που 
βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια πόλεων, θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι που 
ανήκουν στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα. Για τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καµία 
αποζηµίωση. Σε περίπτωση όµως που οι χώροι αυτοί καταργούνται µε το σχέδιο πόλεως, 
προσκυρώνονται κατά τις κείµενες διατάξεις». (άρθρο 28 Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33Α'/14-03-1983)) 

«Σε κοινόχρηστα πράγµατα µπορούν να αποκτηθούν µε παραχώρηση της Αρχής κατά 

τους όρους του νόµου ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώµατα εφόσον µε τα δικαιώµατα αυτά 

εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση.». (Άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα)  

 

Τέλος, είναι η χρηµατική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους, έναντι ειδικού 
ανταλλάγµατος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιµοποίηση ορισµένου δηµοτικού 
χώρου 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 (ΣτΕ 140/1989, ∆ι∆ικ 1990 σελ. 1228).  
 
Άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατοµικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται 
σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του ∆ιοικητικού ∆ικαίου, του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 
και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. Ειδικότερα η χορήγηση άδειας χρήσης Κοινόχρηστου χώρου 

σε εµπορικά καταστήµατα και ιδίως σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 

προϋποθέτει την νόµιµη λειτουργία αυτών.  
 
Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη κύρωσης, µε την οποία αίρεται η ισχύς µιας άλλης 
διοικητικής πράξης, είτε αναδροµικά είτε για το µέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιµωρία 
αδικήµατος αλλά στη συµµόρφωση του υπόχρεου, προς τις ρυθµίσεις του Νόµο και του 
παρόντος κανονισµού.  
 
Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του Κοινόχρηστου χώρου, χωρίς την προηγούµενη άδεια 
της ∆ηµοτικής Αρχής (ΣτΕ 766/87 ΝοΒ 1990 σελ. 739).  
Αυθαίρετη θεωρείται επίσης και η χρήση κοινόχρηστου χώρου, κατά παράβαση των όρων της 
χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του 
παραχωρηµένου χώρου είτε τη διάρκεια της άδειας (άρθρο 13, παρ. 15, εδάφιο α', Β.∆. 24/9-
20/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).  
Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από υπαλλήλους του ∆ήµου ή από την 
Αστυνοµική αρχή (άρθρο 13, παρ. 8, εδαφ. γ', Β.∆. 24/920/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 6 του Ν. 1900/90 & άρθρο 2, παρ. Α.29, Π.∆. 23/2002 ΦΕΚ 19α).  
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Εµπορικός εξοπλισµός: Κάθε µορφής λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία (τραπεζοκαθίσµατα, 
οµπρέλες, σκίαστρα, προθήκες, πάγκοι, εµπορεύµατα και µηχανήµατα), που εξυπηρετούν την 
πελατεία και την λειτουργία των καταστηµάτων.     
                                                                                                                                                                  
Αστικός εξοπλισµός: Ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες του ∆ήµου όπως κάδοι απορριµµάτων, 
κολωνάκια, ζώνες πράσινου, κιγκλιδώµατα, παγκάκια, φωτιστικά κ.τ.λ.. 
 

Οδικός εξοπλισµός: Ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών και της κυκλοφορίας όπως 
φανοστάτες, πινακίδες σήµανσης, σηµατοδότες κ.τ.λ.. 
 
 Πεζοδρόµιο: Το υπερυψωµένο η µε άλλο τρόπο διαχωριζόµενο τµήµα της οδού ,που 
προορίζεται για τους πεζούς. 
 
Πεζόδροµος: Η οδός, που χρησιµοποιείτε αποκλειστικά από πεζούς και για την είσοδο - έξοδο 
οχηµάτων προς χώρους στάθµευσης παρόδιων ιδιοκτησιών και οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης και 
ανεφοδιασµού.  
 

Άρθρο 3:  Αρµοδιότητες 
Εκτός από τον ∆ήµο Λευκάδας, καµία άλλη αρχή ή νοµικό πρόσωπο ή ίδρυµα δεν έχει 
αρµοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στον ∆ήµο Λευκάδας 
ή έχουν παραχωρηθεί σ' αυτόν προς εκµετάλλευση. (παρ. 14 του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-

09-1958, όπως αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 3 του Ν.1080/1980) 
Για την εφαρµογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρµοδιότητες: 
1. Το Τµήµα Εσόδων Περιουσίας και Ταµείου, της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, 
χορηγεί σύµφωνα µε το Νόµο την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, η οποία δεν δύναται να 
λήγει πέραν του ηµερολογιακού έτους για τις περιπτώσεις (α) και (γ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 3 του Ν.1080/1980, στην οποία ορίζεται η τοποθεσία και η έκταση του παραχωρούµενου 
κατά χρήση χώρου, το είδος, η διάρκεια της χρήσης και το τέλος χρήσης, εφαρµοζόµενων κατά 
τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3 του Ν.1080/1980. 
2.  Ο ∆ήµαρχος (ή ο καθ΄ ύλην αντιδήµαρχος) εκδίδει την άδεια χρήσης κοινοχρήστου 
δηµοτικού χώρου (παρ. 11 αρ. 3 Ν. 1080/80) και την ανακαλεί (παρ. 7 αρ. 3 Ν. 1080/80). 
3. Η Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ) ελέγχει την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και χορηγεί 
«σύµφωνη γνώµη» στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας, για την χορήγηση της 
Άδειας Κατάληψης του Κοινοχρήστου Χώρου καθώς και τη διακοπή και παρεµπόδιση της 
κυκλοφορίας. 
4. Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις ή «σύµφωνη γνώµη» για 
την χορήγηση της άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου χώρου.  
5. 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 παρόντος κανονισµού. 
6. Η Επιτροπή Κοινόχρηστων Χώρων έχει τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 12 
του παρόντος.  
 
 

Άρθρο 4: Νοµικό πλαίσιο (1)  
Ο παρών Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 «Κανονιστικές Αποφάσεις» 
του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) µε θέµα «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» 
και της παραγράφου ια). του άρθρου 72 «Οικονοµική Επιτροπή - Αρµοδιότητες» του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06- 2010) µε θέµα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» και αποτελεί κανονιστική διοικητική 
πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου. 
Για την σύνταξη του παρόντος Κανονισµού λήφθηκαν υπόψη : 
1. Ο Αστικός Κώδικας και ιδιαίτερα τα άρθρα 967,968, 970. 
2. Ο Α.Ν.1324/1949 (ΦΕΚ 326Α'/26-11-1949) «Περί προστασίας και αποκατάστασης των 
Αναπήρων Πολέµου Οπλιτών και Θυµάτων Πολέµου». 
3. Ο Ν.1487/1950 (ΦΕΚ 179Α'/17-08-1950) «Περί κυρώσεως του υπ' αριθ. 1324/49 Α. Νόµου 
"περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέµου οπλιτών και θυµάτων 
πολέµου"». 
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4. Το Β.∆. της 24-09-1958 (ΦΕΚ 171Α'/20-10-1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον 
νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήµων και κοινοτήτων» και ειδικότερα 
το άρθρο 13 «Τακτικά έσοδα εκ τελών και δικαιωµάτων χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών 
και κοινοχρήστων χώρων». 
5. Η υπ' αριθ. Φ.443551/24/300030/17-07-1969 (ΦΕΚ 588Β'/16-09-1969) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Συντονισµού και ∆ηµοσίων Έργων «Περί του τύπου και των 
διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων». 
6. Το Ν.∆.1044/1971 (ΦΕΚ 245Α'/30-11-1971) «Περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και 
αντικαταστάσεως διατάξεων του Α.Ν.1324/49 "περί προστασίας και αποκαταστάσεως των 
Αναπήρων Πολέµου Οπλιτών και Θυµάτων Πολέµου" κυρωθέντος δια του Ν.1487/50, ως ούτως 
ισχύει νυν». 
7. Ο Ν.1043/1980 (ΦΕΚ 87Α'/16-04-1980) «Περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και 
αντικαταστάσεως διατάξεων τινών της "περί αναπήρων και θυµάτων πολέµου ισχυούσης 
νοµοθεσίας"». 
8. Ο Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α'/22-10-1980) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως 
διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας 
και άλλων τινών συναφών διατάξεων» και ειδικότερα το άρθρο 3 «Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, 
πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων». 
9. Ο Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33Α'/14-03-1983) µε θέµα «Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, 
οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 28 «Κοινόχρηστοι χώροι 
µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια πόλεων». 
10. Ο Ν.1416/1984 (ΦΕΚ18Α'/21-02-1984) µε θέµα «Τροποποίηση και συµπλήρωση 
διατάξεων της δηµοτικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την 
ενδυνάµωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 10 «Περίπτερα». 
11. Ο Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18Α'/21-02-1984) µε θέµα «Τροποποίηση και συµπλήρωση 
διατάξεων της δηµοτικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την 
ενδυνάµωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 54 «Τέλος επί των 
ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.τ.λ.». 
12. Ο Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2Α'/03-01-1989) µε θέµα «Αναµόρφωση της φορολογίας 
εισοδήµατος και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 26 «Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για 
τα έσοδα των δήµων και κοινοτήτων». 
13. Η υπ' αριθ. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59∆'/03-02-1989) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε «Κτιριοδοµικός Κανονισµός» και ειδικότερα το άρθρο 17 «Κινητά προστεγάσµατα».  
14. Ο Ν.1900/1990 (ΦΕΚ 125Α'/17-09-1990) µε θέµα «Τροποποίηση και συµπλήρωση 
διατάξεων του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ. 323/1989), δευτεροβάθµιας τοπικής 
αυτοδιοίκησης (ν. 1622/1986), εσόδων δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα 
το άρθρο 6. 
15. Ο Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145Α'/13-07-1995) µε θέµα «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες 
διατάξεις». 
16. Ο Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249Α'/30-10-2003) µε θέµα «Τροποποίηση του Ν.2323/1995 "Υπαίθριο 
Εµπόριο και άλλες διατάξεις" και άλλες διατάξεις». 
17. Η υπ' αριθ. Α2-1149/25-05-2004 (ΦΕΚ 873Β'/14-06-2004) απόφαση Υφυπουργού 
Ανάπτυξης µε θέµα «Ρυθµίσεις σχετικά µε τον τρόπο επιβολής των διοικητικών προστίµων των 
άρθρων 5 και 7 του Ν.2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν µε τον Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249Α'/30-
10-2003)». 
18. Η υπ' αριθ. Α2-1151/25-05-2004 (ΦΕΚ 873Β'/14-06-2004) απόφαση Υφυπουργού 
Ανάπτυξης µε θέµα «Ρυθµίσεις θεµάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιµακίων 
Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου». 
19. Η υπ' αριθ. Φ.900/Α∆.786/Σ.38/10-08-1999 (ΦΕΚ 1665Β'/25-08-1999) απόφαση Υπουργών 
Εθνικής Άµυνας και ΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα «Τροποποίηση της Φ.443531/24/300030/17.7.69 κοινής 
απόφασης Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Συντονισµού και ∆ηµοσίων Έργων "Περί του τύπου και 
των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων"». 
20. Ο Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α'/23-03-1999) µε θέµα «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» 
και ειδικότερα του άρθρου 9 «Σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς», της 
παραγράφου 12 του άρθρου 34 «Στάση και στάθµευση», του άρθρου 47 «Εργασίες και 
εναπόθεση υλικών στις οδούς» και του άρθρου 48 «Κατάληψη τµήµατος οδού και πεζόδροµου». 
21. Ο Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50Α'/02-03-2007) µε θέµα «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ 57/Α')». 
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22. Η υπ' αριθ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/01-07-2003 (ΦΕΚ 946Β'/09-07-2003) απόφαση του Υφυπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων 
εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια». 
23. Η υπ' αριθ. 6952/14-02-2011 (ΦΕΚ 420Β'/16-03-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
ΠΕΚΑ και Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων, µε θέµα «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».  
24. Ο Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224Α'/08-10-2001) µε θέµα «Υπαίθρια ∆ιαφήµιση, Συµπολιτείες ∆ήµων 
και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». 
25. Η υπ' αριθ. οικ.52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663Β'/13-12-2001) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
µε θέµα «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισµού για τις 
οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδοµής». 
26. Η Εγκύκλιος 12/2002 του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αριθ. πρωτ. 56990/28-03-2002 και θέµα 
«Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισµού για τις οποίες δεν 
απαιτείται άδεια οικοδοµής (ΓΟΚ/85 Άρθρον-19)». 
27. Η υπ' αριθ. οικ.7588/12-02-2004 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 372Β'/ 24-02-2004) 
µε θέµα «Συµπλήρωση της οικ.52716/20-11-2001 απόφασης περί κατασκευών και 
εγκαταστάσεων στους κοινόχρηστους χώρους του οικισµού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια 
οικοδοµής». 
28. Ο Ν.3254/2004 (ΦΕΚ 137Α'/22-07-2004) µε θέµα «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και 
Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 16 «Ρυθµίσεις 
θεµάτων παράνοµης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων». 
29. Ο Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202Α'/19-08-2005) µε θέµα «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της 
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς - Θέµατα 
Υπουργείου Ανάπτυξης». 
30. Το Π.∆.254/2005 (ΦΕΚ 307Α'/16-12-2005) µε θέµα «Ρύθµιση υπαίθριου εµπορίου 
(πλανόδιου και στάσιµου)» 
31. Ο Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) µε θέµα «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & 
Κοινοτήτων». 
32. Η υπ' αριθ. Φ.900/12/158489/23-03-2006 (ΦΕΚ 424Β'/07-04-2006) κοινή απόφαση 
Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας και Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 
Φ.443531/24/300030/17.7.1969 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Συντονισµού 
και ∆ηµοσίων Έργων "Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων"». 
33. Η υπ' αριθ. Κ1-1178/07-06-2007 (ΦΕΚ 1034Β'/25-06-2007) απόφαση Υφυπουργού 
Ανάπτυξης µε θέµα «∆ιαδικασία κατάσχεσης των εµπορευµάτων, της καταστροφής ή της 
διάθεσης αυτών, αµοιβή των µελών της επιτροπής που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 
11 του ν.3377/2005 και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια». 
34. Ο Ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100Α'/14-05-2007) µε θέµα «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 
110/Α') µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν.489/1976 "Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ 
ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης" (ΦΕΚ 331/Α') και άλλες διατάξεις». 35. Ο 
Ν.3648/2008 (ΦΕΚ 38Α'/29-02-2008) µε θέµα «Ρυθµίσεις θεµάτων αναπήρων πολέµου, 
προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις». 
36. Ο Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8Α'/28-01-2009) µε θέµα «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή 
περισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό 
Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». 
37. Ο Ν.3769/2009 (ΦΕΚ 105Α'/01-07-2009) µε θέµα «Εφαρµογή της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την 
παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 16 «Ρυθµίσεις υπαίθριου εµπορίου - 
Κυριακάτικες αγορές και το άρθρο 17 «Συµµετοχή σε υπαίθριο εµπόριο και λαϊκές αγορές». 
38. Η υπ' αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ µε θέµα 
«Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 
39. Η Εγκύκλιος 3/2011 του ΥΠΕΚΑ µε αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011 και θέµα 
«∆ιευκρινίσεις για την εφαρµογή των ρυθµίσεων της µε αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης 
Υπουργού ΠΕΚΑ ''Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους 
χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών'' (ΦΕΚ 2621 Β΄31-12-2009)». 
40. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) µε θέµα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
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41. Η υπ' αριθ. Κ1-164/17-01-2011 (ΦΕΚ 275Β'/22-02-2011) κοινή απόφαση Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - Οικονοµικών - Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα «Προσαρµογή διατάξεων αρµοδιότητας Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά». 
42. Η υπ' αριθ. 1520/24-02-2012 (ΦΕΚ 732 τα Β΄/13-03-2012) απόφαση Γ.Γ. 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, µε θέµα «Έγκριση του 
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)∆ήµου Λευκάδας». 
43. Ο Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α'/25-11-2011) µε θέµα «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, 
ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 20 «Συµβούλια 
Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), Συγκρότηση» και το άρθρο 21 «Αρµοδιότητες». 
44. Ο Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α'/02-02-2012) µε θέµα «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την 
εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015». 
45. Ο Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α'/09-04-2012) µε θέµα «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» και κυρίως 
το άρθρο 2 «Ορισµοί», το άρθρο 4 «Άδειες ∆όµησης», το άρθρο 10 «Κίνητρα για την 
περιβαλλοντική αναβάθµιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδοµηµένες και αστικές 
περιοχές», το άρθρο 20 «Κατασκευές σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους», το άρθρο 21 
«Προσωρινές Κατασκευές» και το άρθρο 28 «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε 
αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων». 
46. Ο Ν.1577/1985 (ΦΕΚ 210Α'/18-12-1985) µε θέµα «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός», ως 
προς τις διατάξεις του που εξακολουθούν να ισχύουν, (υπό την έννοια ότι δεν αντίκεινται στις 
διατάξεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού), έτσι όπως ίσχυαν µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος του ΝΟΚ. 
47. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1668/09-08-2012 έγγραφο του Γ.Γ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος 
µε θέµα «Εφαρµογή των άρθρων 4 και 20 του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (Ν.4067/2012)». 
48. Η Εγκύκλιος 12/2012 του ΥΠΕΚΑ µε αριθ. πρωτ. οικ.63661/20-12-12 και θέµα 
«Ανακοίνωση της Αποφ-63234/19-12-12 του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ "'Εγκριση Τεύχους 
Τεχνικών Οδηγιών Εφαρµογής του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (ΝΟΚ Ν-4067/12)"». 
49. Το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρµογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.), που εγκρίθηκε µε 
την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.63234/19-12-2012 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της. 
50. Η υπ' αριθ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718Β'/08-10-2012) απόφαση Υπουργού 
Υγείας µε θέµα «Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και 
ποτών και άλλες διατάξεις». 
51. Ο N.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α'/12-11-2012) µε θέµα «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016» και ειδικότερα την 
υποπαράγραφο «ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.∆.∆. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ» του άρθρου πρώτου. 
52. Ο Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118

Α
΄/15-5-2014) «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός 

καταστήµατος και άλλες διατάξεις» 

Ο παρών κανονισµός ισχύει σε συνδυασµό µε τον κανονισµό καθαριότητας του ∆ήµου 

όπως εγκρίθηκε µε την αριθµ.  376/2012  απόφαση ∆.Σ 

(1)  Όλες οι αναφερόµενες διατάξεις λήφθηκαν υπόψη όπως ίσχυαν κατά τον χρόνο 

σύνταξης του παρόντος Κανονισµού. 

 

Άρθρο 5: Γενικές αρχές και απαγορεύσεις 

1. Τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, 
και ο προσδιορισµός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, καθορίζονται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου.  
 

2.  Οι χορηγούµενες άδειες, τόσο όσον αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα 
τοποθετηµένα σε αυτόν λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία εξοπλισµού, ισχύουν µέχρι του 
χρονικού διαστήµατος που χορηγούνται, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  
Πριν εκδοθεί η άδεια, η χρήση Κοινόχρηστου χώρου θεωρείται αυθαίρετη (ΣτΕ 768/87 Νο 

Β 38 σελ. 739). 
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3.  Εκτός από την έγκριση του ∆ήµου Λευκάδας, στον οποίο ανήκει αποκλειστικά η αρµοδιότητα 
χορήγησης των αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στον ∆ήµο ή έχουν 
παραχωρηθεί σ' αυτόν προς εκµετάλλευση (παρ. 14 του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-09-1958, 

όπως αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 3 του Ν.1080/1980 ), απαιτείται και η γνωµοδότηση ή 
έγκριση και άλλων συναρµοδίων φορέων σε όποιες περιπτώσεις προβλέπεται από την κείµενη 
νοµοθεσία, για οποιαδήποτε παρέµβαση σε κοινόχρηστο χώρο (π.χ. γνωµοδότηση Αστυνοµικής 
Αρχής, έγκριση Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), κ.τ.λ.). 
 

4. Στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, 
σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργία τους. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος θα 
πρέπει να είναι σε λογική συνάρτηση µε τον αριθµό τραπεζοκαθισµάτων που δικαιούται το 
κατάστηµα να αναπτύξει σε εξωτερικό χώρο. 
 

5. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών του ∆ήµου Λευκάδας, που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των 
πεζών, πλάτους τουλάχιστον 1,50 µέτρων,  ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εµπόδιο 
(παρ. 1 του αρθ. 2 της Υ.Α. 52907/2009) χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτό στύλοι φωτισµού, 
δένδρα, σήµατα κυκλοφορίας και γενικά παντός είδους µόνιµα εµπόδια. 
Σε πεζοδρόµια πλάτους ίσου ή µικρότερου του 1,50 µ., δεν χορηγείται καµία άδεια 

κατάληψης.  
Κατ’ εξαίρεση, για περιπτώσεις υφισταµένων αστικών πεζοδροµίων το πλάτος της ζώνης αυτής 
είναι δυνατόν να µειωθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την σύµφωνη γνώµη των 
αρµοδίων Επιτροπών ή της ∆ιεύθυνσης Τ.Υ.  
 

6. Στους πεζόδροµους προβλέπεται ελεύθερη ζώνη µε ελάχιστο πλάτος 3,50 µ. για την 
προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, 
οχήµατα µεταφοράς ατόµων µε αναπηρία κ.λ.π. που παραµένει ακάλυπτη καθ' όλο το µήκος και 
πλάτος της. 

 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχηµάτων, και µοτοποδηλάτων σε Πεζοδρόµους 
 
Στους πεζόδροµους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση: 
1. Όλο το 24ωρο µόνον η κίνηση οχηµάτων παροχής πρώτων βοηθειών ή αυτοκινήτων που 
µεταφέρουν ασθενείς, νεκροφόρων οχηµάτων, απορριµµατοφόρων του ∆ήµου, των εκτελούντων 
υπηρεσία αυτοκινήτων της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής, καθώς και των οχηµάτων των 
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, για την αντιµετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης. 
2. Όλο το 24ωρο µόνον η κίνηση δικύκλων  και αυτοκινήτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν 
νόµιµο χώρο στάθµευσης, και για να εξυπηρετηθούν πρέπει υποχρεωτικά να διέλθουν από 
πεζοδρόµους. Οι ιδιοκτήτες αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε ειδική άδεια εισόδου.  
3. Μέχρι την 10

η
 πρωινή η είσοδος οχηµάτων τροφοδοσίας των καταστηµάτων. Ο χρόνος 

στάθµευσης θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για την φορτοεκφόρτωση και µε τον όρο 
ότι δε θα παρεµποδίζεται η διέλευση των πεζών. 
4. Την άδεια εισόδου εκδίδει ο ∆ήµος Λευκάδας, αφού υποβληθεί αίτηση µε τα πλήρη στοιχεία 
του ενδιαφερόµενου, στο οποίο να είναι χαρακτηρισµένος ο χώρος στάθµευσης, καθώς και κάθε 
άλλη λεπτοµέρεια, απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας. 
5. Σε καµιά άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η κίνηση και η στάθµευση κάθε είδους οχηµάτων, 
και µοτοποδηλάτων σε πεζόδροµους.  
Στους παρανοµούντες θα επιβάλλονται τα προβλεπόµενα από τον νόµο πρόστιµα και θα 
καταµηνύονται για τις ποινικές συνέπειες.  
6. Οι άδειες εισόδου στους πεζόδροµους – πλατείες κ.λπ. δεν υπόκεινται σε τέλος. 
7. Η κίνηση των επιτρεποµένων οχηµάτων και η περιορισµένη στάθµευσή τους γίνεται βάσει των 
παρακάτω όρων και περιορισµών: 
α). Η ταχύτητα των αυτοκινήτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών, οι οποίοι, 
σε οποιαδήποτε περίπτωση, έχουν προτεραιότητα, εκτός των περιπτώσεων µεταφοράς ασθενών 
και κίνησης οχηµάτων της Πυροσβεστικής και της Αστυνοµίας. 
β). Απαγορεύεται η οπισθοπορία οχηµάτων, εκτός αν αυτή γίνεται µε την καθοδήγηση πεζού, 
καθώς και η επιτόπια στροφή τους. 
δ). Κάθε κάτοχος οχήµατος υποχρεούται σε αποζηµίωση του ∆ήµου µε βάση τον 
προϋπολογισµό της Τεχνικής Υπηρεσίας (θεωρηµένο από το ∆ήµαρχο) για τις ζηµιές που τυχόν 
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θα προκληθούν από την κυκλοφορία και τη στάθµευσή του οχήµατος εντός των πεζόδροµων. 
 
7.  Σε όλο το µήκος της ελεύθερης ζώνης κίνησης πεζών επιβάλλεται πραγµατικό 

ελεύθερο ύψος ίσο µε 2,20 µ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εµπόδιο (µαρκίζες, 
επιγραφές, σηµάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λ.π.). ( παρ. 3 του αρθ. 2 της Υ.Α. 

52907/2009) 

 

8.  Η έκθεση των εµπορευµάτων στα πεζοδρόµια, για τα καταστήµατα για τα οποία 

προβλέπεται κάτι τέτοιο (π.χ. Οπωροπωλεία), θα περιορίζεται σε απόσταση 1µ από την 

οικοδοµική γραµµή και εφόσον καλύπτει τις πιο πάνω προϋποθέσεις, ενώ η ενδεχόµενη 
ανάρτηση αυτών επί των προσόψεων των κτιρίων δεν θα µπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,5 µ. 
 

9.  Σύµφωνα µε του άρθρο 17 του ΝΟΚ/2012, σε κοινόχρηστους χώρους ή χώρους 

παραχωρηµένους σε κοινή χρήση απαγορεύεται να κατασκευάζονται κατακόρυφα 

στηρίγµατα κινητών προστεγασµάτων. Κατακόρυφα στηρίγµατα κινητών προστεγασµάτων 
επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε άλλη θέση, ακόµη και σε τµήµατα εξωστών που 
βρίσκονται υπεράνω κοινόχρηστων χώρων, εφόσον τα στηρίγµατα αυτά εδράζονται στους 
εξώστες και δεν εξέχουν από το περίγραµµά τους. 
Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε µε την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε 

ύψος τουλάχιστον 2,20 µ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα, 

εξαιρουµένης της παλαιάς πόλης της Λευκάδας στην οποία δεν επιτρέπονται (ΦΕΚ 

95/92), είτε µε οµπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση µε αυτή του 

παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς διαφηµιστικά µηνύµατα.  

 

Τα χαρακτηριστικά των οµπρελών περιγράφονται στο ενσωµατωµένο στον Κανονισµό 
Παράρτηµα I 
Απαγορεύεται η τοποθέτηση τεντών και οµπρελών µε πάκτωση στο έδαφος.  
Επιτρέπονται, λόγω καιρικών συνθηκών, οι βιδωµένες στο έδαφος οµπρέλες, χωρίς την 
καταβολή τέλους. Με την αφαίρεση των οµπρελών απαγορεύεται η παραµονή βάσεων και 

βιδών στο έδαφος.  

 

10.  Εντός των δηµοσίων κοινόχρηστων χώρων επιτρέπονται µόνο οι κατασκευές και οι 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 του ΝΟΚ, µε τους όρους που περιγράφονται σ' 
αυτό και µε τις διευκρινίσεις που παρέχονται στο άρθρο 20 του Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών  για 
την εφαρµογή του ΝΟΚ.  
Οι παραπάνω κατασκευές υλοποιούνται από τον ∆ήµο Λευκάδας, από άλλους ∆ηµόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς ή νοµικά πρόσωπα  ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου (µε την οποία εγκρίνεται η κατ’ αρχήν επέµβαση σε κοινόχρηστο χώρο αποκλειστικά 
και µόνο για την πραγµατοποίηση των απαριθµούµενων στο παραπάνω άρθρο έργων και 
κατασκευών)  και κατόπιν άδειας της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας.  
Για όσες από τις κατασκευές που επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους  
(σύµφωνα µε τα παραπάνω), δεν απαιτείται άδεια οικοδοµής, εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις 
περί κατασκευών σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους της υπ' αριθµ. 52716/2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 
1663Β'/13-12-2001) µε θέµα «Κατασκευές και εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του 
οικισµού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόµησης », καθώς και η Εγκύκλιος 12/56990/28-3-
2002 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρθ. 20 του Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρµογή του ΝΟΚ) 

 

11.  Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδοµηχανών σε πλατείες ή πεζοδρόµια θα εξετάζεται κατά 
περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια µε την σύµφωνη γνώµη της Ελληνικής Αστυνοµίας υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα του κοινόχρηστου χώρου. 
 

12. Στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο δεν επιτρέπεται! 

α)  οιαδήποτε διαφηµιστική πινακίδα, αφίσα ή ανακοίνωση, τοποθέτηση µεγαφωνικών 
εγκαταστάσεων, µόνιµη κατασκευή, ή άλλη επέµβαση για την τοποθέτηση των ειδών 
επαγγελµατικού εξοπλισµού. 
Σε κάθε περίπτωση η παραχώρηση άδειας χρήσης και ανάπτυξης επαγγελµατικού εξοπλισµού 
τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ανθυγιεινές εστίες ούτε κάθε είδους δυσµενείς 
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παράγοντες και κίνδυνοι από ατυχήµατα τόσο στον κοινόχρηστο όσο και στον περιβάλλοντα 
αυτόν χώρο. 
β) µόνιµη κατασκευή (υποστυλώµατα, καθίσµατα, για τοποθέτηση συσκευών προβολής και 
τηλεοράσεων, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Απαγορεύεται η τοποθέτηση στοιχείων εξοπλισµού (µπαρ, 
ψυγείων, ψυκτών, πιατοθηκών, µονάδων ψύξης, κ.λπ).  
γ)  η εναέρια διέλευση καλωδίων χωρίς τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας και χωρίς την άδεια 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.   
δ)  η γραµµική τοποθέτηση των στοιχείων µε τρόπο που να λειτουργούν ως διαχωριστικά µεταξύ 
των παραχωρούµενων σε γειτονικά µαγαζιά κοινόχρηστων χώρων. 
ε) η αποθήκευση τραπεζοκαθισµάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισµού τόσο στον κοινόχρηστο 
όσο και στον περιβάλλοντα χώρο. 
στ)  η επέκταση των εργασιών των καταστηµάτων και των επιτηδευµατιών κάθε µορφής 
(συνεργεία αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, συναρµολογήσεις επίπλων κτλ.). 
ζ)  κάθε παρέµβαση που εµποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισµού 
που έχει εγκαταστήσει ο ∆ήµος (παγκάκια, κάδοι απορριµµάτων, ράµπες, στάσεις µέσων µαζικής 
µεταφοράς κ.τ.λ.). 
 

13.  Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης συνεχόµενου κοινόχρηστου χώρου, εφόσον δεν 
θίγονται δικαιώµατα άλλου δικαιούµενου της χρήσης του, αν όµως οι δικαιούµενοι είναι 
περισσότεροι του ενός, η χρήση του συνεχόµενου αυτού χώρου παραχωρείται αναλόγως των 
προσόψεων των καταστηµάτων αυτών ή αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, 
κυκλοφοριακών, πρασίνου κ.λ.π.).  (2ο εδάφιο της παρ. 4 του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-09-

1958, όπως αντικαταστάθηκε από το αρθ. 3 του Ν.1080/1980) 

 

14.  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 περιχαρακωµένο και περίκλειστο. 
 

15. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται µε λευκή ή κίτρινη γραµµή, ή µε 
διακοσµητικό κάγκελο στις γωνίες του χώρου, σε συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
και της Αστυνοµίας. Το είδος και το σχήµα του διακοσµητικού κάγκελου περιγράφεται µε 
σχεδιάγραµµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II του παρόντος Κανονισµού. 
Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρηµένου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την 

ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήµατος 

 

16.  Οι διάδροµοι που βρίσκονται µέσα στο χώρο που τοποθετούνται τραπεζοκαθίσµατα και 
εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήµατος, προσµετρώνται κανονικά ως κατάληψη. 

17. Η καθαριότητα του Κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήµατος που 
έχει λάβει τη σχετική άδεια χρήσης. Με τη λήξη των αδειών ή εάν ο χώρος δεν χρησιµοποιείται, 
και µε ευθύνη της επιχείρησης, αποµακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείµενα. 
Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, ο ∆ήµος µε τα συνεργεία 
του προβαίνει στην αποµάκρυνση των αντικειµένων, µε τη συνδροµή της οικείας Αστυνοµικής 
Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης ίσο µε το 
διπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, που καθορίστηκε µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, για τους χώρους τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της 
χρήσης. 

18.  Ο έλεγχος της τήρησης της νοµιµότητας γίνεται από την Ελληνική Αστυνοµία, την 
Υγειονοµική Υπηρεσία, τις αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του ∆ήµου και επιτροπές που θα 
ορίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το σκοπό αυτό.  
 
Άρθρο 6: Κατηγορίες χρήσεων κοινόχρηστου χώρου 

 

1. Χρήση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσµατα 

Επιτρέπεται, µετά από άδεια  του ∆ήµου Λευκάδας και γνωµοδότησης της Αστυνοµικής Αρχής, η 
χρήση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων από καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος (εφόσον προβλέπεται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους).  
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Σε περίπτωση γωνιακού καταστήµατος, τα στοιχεία που αφορούν στην χρήση θα παρουσιάζονται 
αναλυτικά για τον κάθε δρόµο. 
Σε περίπτωση γωνιακών καταστηµάτων µε επικαλυπτόµενες προβολές, θα διασφαλίζεται 
διάδροµος διέλευσης των πεζών, ο οποίος θα διαχωρίζει τους προς παραχώρηση κοινόχρηστους 
χώρους.   
Για την χορήγηση της Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου µε τραπεζοκαθίσµατα, θα 
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του παρόντος 
Κανονισµού. 
 
2. Χρήση κοινόχρηστου χώρου για εµπορεύµατα 

Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του ∆ήµου Λευκάδας και γνωµοδότησης της Αστυνοµικής Αρχής, η 
χρήση κοινόχρηστων χώρων για έκθεση εµπορευµάτων από καταστήµατα ειδών λαϊκής τέχνης, 
τουριστικά και λοιπά εµπορικά καταστήµατα, στους χώρους που καθορίζονται µε τον παρόντα 
Κανονισµό. 
Για την χορήγηση της Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου µε εµπορεύµατα, θα ακολουθείται η 
διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 1 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισµού. 
 

3. Χρήση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών ή για προσωρινή 

λειτουργία εργοταξίου 

Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του ∆ήµου Λευκάδας και σύµφωνης γνώµης της Αστυνοµικής 
Αρχής, η χρήση κοινόχρηστου χώρου, από ιδιοκτήτες ή εργολάβους οικοδοµών, για προσωρινή 
λειτουργία εργοταξίου ή για την τοποθέτηση: 
α. στερεών οικοδοµικών υλικών και µηχανηµάτων (µπετονιέρες, αναβατόρια κ.λ.π.), 
β. κάδου αδρανών υλικών, 
γ. προστατευτικής περίφραξης, 
δ. ικριώµατος. 
Για την χορήγηση της Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου µε οικοδοµικά υλικά ή για 
προσωρινή λειτουργία εργοταξίου, θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 
10 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισµού. 
 

4. Χρήση κοινόχρηστου χώρου για είδη περιπτέρου 

α) H χωροθέτηση περιπτέρου (ο καθορισµός δηλαδή της θέσης κοινόχρηστου χώρου όπου θα 
τοποθετείται η κατασκευή του περιπτέρου), πραγµατοποιείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Λευκάδας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 της υποπαραγράφου ΣΤ.2 
του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α'/12-11-2012) και την ΚΥΑ  Φ.443531 
/24/300030/17-07-1969, όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει ( ΚΥΑ Φ.900/12/158489/23-03-2006). 
 
Μέγιστο µήκος και µέγιστο πλάτος του περιπτέρου είναι: 1,70 µ. x 1,50 µ. 
Οι διαστάσεις αυτές συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου µέχρι τη βάση της στέγης και για 
κάθε οριζόντια τοµή του περιπτέρου. 
Ραφές οι οποίες εξέχουν πέραν των διαστάσεων που καθορίσθηκαν (1,70 µ. x 1,50 µ.) 
απαγορεύονται απολύτως. (υποπαράγραφοι 1 και 5 της παρ. 1 της ΚΥΑ 
Φ.443531/24/300030/17-07-1969, όπως τροποποιήθηκαν µε το αρθ. 1 της ΚΥΑ 
Φ.900/12/158489/23-03-2006) 
Οι παρειές της στέγης δύναται να εξέχουν µέχρι 0,15 µέτρα. 
Το µέγιστο ύψος του περιπτέρου πρέπει να φτάνει τα 2,60 µ., ήτοι: 
α) Ύψος βάσης περιπτέρου (από µπετόν) 0,10 µ. 
β) Ύψος από την βάση µέχρι τις θυρίδες 0,90 µ. 
γ) Από τη βάση των θυρίδων µέχρι τη στέγη 1,40 µ. 
δ) Ύψος κωνικής στέγης 0,20 µ. 
Συνολικό ύψος από το πεζοδρόµιο 2,60 µ. (υποπαράγραφος 2 της ΚΥΑ 
Φ.443531/24/300030/17-07-1969) 
 

β) Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του ∆ήµου Λευκάδας και σύµφωνης γνώµης της Αστυνοµικής 
Αρχής, η παραχώρηση σε ιδιοκτήτες η εκµεταλλευτές περιπτέρων επιπλέον κοινόχρηστου χώρου 
(πέραν του επιτρεπόµενου κοινόχρηστου χώρου που καταλαµβάνει η κατασκευή του 
περιπτέρου), για τοποθέτηση ειδών περιπτέρου, επιφάνειας µέχρι 10,00 τ.µ. κατ' ανώτατο όριο, 
αναλόγως των τοπικών συνθηκών και των προσφεροµένων χώρων. 
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Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού 
που καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του 
Ν.1080/1980, όπως εκάστοτε ισχύουν. ( 1ο εδάφιο της παρ. 3γ της υποπαραγράφου ΣΤ.2. του 
άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012) 
γ)   Οι δικαιούχοι υφισταµένων διοικητικών αδειών, υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους 
για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1080/1980. (2ο εδάφιο της παρ. 5 της υποπαραγράφου ΣΤ.2. 

του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012) 

δ)  Στον παραχωρούµενο χώρο, επιτρέπεται η τοποθέτηση έως δύο σταντ πώλησης εντύπων, 
ενός (1) ψυγείου παγωτών και ενός (1) απλού ή διπλού ψυγείου αναψυκτικών, τα οποία πρέπει 
να τοποθετούνται έτσι ώστε η µια πλευρά τους να είναι σε επαφή µε το σώµα του περιπτέρου. 
ε)   Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος (τέντας), χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα, 
η οποία να προεξέχει το µέγιστο κατά 1,50 µ σε οριζόντια προβολή από αυτό και σε απόσταση 
µικρότερη των 0,5 µ από το ρείθρο του πεζοδροµίου. Ο τύπος, τα υλικά, ο χρωµατισµός του 
κ.λπ. εγκρίνονται από την ΕΠΑΕ (για κατασκευαστικά έργα εντός κοινοχρήστων χώρων 

είναι σήµερα αρµόδιο το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής σύµφωνα µε την παρ. 1.δ. του αρθ. 21 

του Ν.4030/2011) µετά από πρόταση του δηµοτικού συµβουλίου µία φορά για κάθε δήµο. 
(υποπαράγραφος 6 της παρ. 1 της ΚΥΑ Φ.443531/24/300030/17-07-1969, όπως 

αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 1της ΚΥΑ Φ.900/Α∆.786/Σ.38/23-03-2006) 

στ) Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµίσεων φωτεινών ή µη επί των στεγών των περιπτέρων και 
σε ύψος 0,40 µέτρα από την βάση της στέγης εφόσον δεν εµπίπτουν σε άλλες απαγορευτικές 
διατάξεις (υποπαράγραφος 7 της παρ. 1 της ΚΥΑ Φ.443531/24/300030/17-07-1969) ή δεν 
αντίκεινται σε σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
ζ) Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων και λοιπών 
στοιχείων που µεταβάλλουν τον επιτρεπόµενο τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου. (παρ. IV 

της ΚΥΑ Φ.443531/24/300030/17-07-1969 )  

η)    Σε πεζοδρόµια µε υφιστάµενο πλάτος µικρότερο των 3,00 µ. δεν επιτρέπεται η 
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα. 
       Για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση ειδών 
περιπτέρου, θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 του άρθρου 9 του 
παρόντος Κανονισµού. 
5. Πλατείες 

Η χρήση των πλατειών, εφόσον έχει επιτραπεί η παραχώρηση τους µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, διατίθεται σε εκµεταλλευόµενους καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, 
παρεµφερείς επιχειρήσεις και καταστήµατα, που προβάλλονται (δηλαδή έχουν πρόσοψη) στις 
πλατείες αυτές. (παρ. 4 του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε από 

το αρθ. 3 του Ν.1080/1980) 
Σε κάθε εκµεταλλευτή τέτοιου είδους καταστήµατος, παραχωρείται η χρήση ποσοστού 70% του 
χώρου που αντιστοιχεί στην προβολή του επί της πλατείας, το δε υπόλοιπο 30% παραχωρείται 
στους ίδιους εκµεταλλευτές, εφόσον µε εισήγηση του Τοπικού Συµβουλίου και απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κρίνεται ότι δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση του 
κοινόχρηστου χώρου. (παρ. 5 του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-09-1958, όπως 

αντικαταστάθηκε από το αρθ. 3 του Ν.1080/1980) 
Η τυχόν παρεµβολή δρόµου (δηµοτικής οδού ή δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου) µεταξύ των 
παραπάνω καταστηµάτων και της πλατείας, δεν εµποδίζει την παραχώρηση σ' αυτά 
κοινόχρηστου χώρου της πλατείας, εφόσον τα καταστήµατα αυτά προβάλλονται στην πλατεία.  
(ΣτΕ 2875/1988) 

Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης συνεχόµενου κοινόχρηστου χώρου, εφόσον δεν θίγονται 
δικαιώµατα άλλου δικαιούχου. Αν όµως οι δικαιούχοι χρήσης του χώρου είναι περισσότεροι του 
ενός, η χρήση του παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων των καταστηµάτων αυτών ή 
αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, πρασίνου κ.λ.π.). (παρ. 4 

του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το αρθ. 3 του 

Ν.1080/1980) 
Σε περιπτώσεις που δεν χρησιµοποιείται από δικαιούµενο ο κοινόχρηστος χώρος που του 
αναλογεί επί της πλατείας, µπορεί να παραχωρηθεί από τον ∆ήµο σε όµορα µ' αυτό 
καταστήµατα, ανάλογα µε την πρόσοψή τους. (παρ. 5 του αρθ. 3 του Ν.1080/1980) Στις 
περιπτώσεις αυτές θα απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του δικαιούµενου, που θα αποδεικνύεται µε 
βεβαίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986. 
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6. Υπαίθριο στάσιµο εµπόριο 

Υπαίθριο εµπόριο, πλανόδιο ή στάσιµο (όπως αυτό ορίζεται στον Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118 

Α'/15-5-2014)   β. σε ιδιωτικούς χώρους.), νοείται η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας σε 
χώρο ακάλυπτο, δηµόσιο, ιδιωτικό, δηµοτικό ή εκκλησιαστικό, που δεν χαρακτηρίζεται ως 
επαγγελµατική στέγη σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α') και δεν αποτελεί 
πλανόδιο εµπόριο κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 2 Ν.4264/2014. 
Ακάλυπτοι χώροι νοούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν µόνο στέγαστρο ή και περίφραγµα, 
τα οποία δεν αποτελούν µόνιµη κατασκευή. 
Για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται 
από το δηµοτικό συµβούλιο, κατά περίπτωση. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται 
αυτοδικαίως µόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. Για το σκοπό αυτόν ο αδειούχος 
καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης της άδειας, προς την αρµόδια αρχή που 
την εξέδωσε: 

α) Φορολογική ενηµερότητα. 

β) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. 

Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών στην αρχή που 
εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του 
άρθρου 31 (άρθρο 22 παρ 5 Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α'/15-5-2014)) 
 
Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός: 

α) των δηµοτικών και λαϊκών αγορών και 

β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε µικρή απόσταση από οργανωµένες ξενοδοχειακές 
µονάδες, µπροστά από την είσοδο εµπορικών καταστηµάτων και εισόδους αρχαιολογικών 
χώρων, µουσείων, µνηµείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου 
στάσιµου εµπορίου από τα άκρα των δηµοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι 
µικρότερη των εκατόν πενήντα (150) µέτρων. 

Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται µόνο σε θέσεις − σηµεία που 
έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το ∆ήµο που τους έχει χορηγήσει την άδεια. (άρθρο 27 
Ν.4264/2014) 

Η άσκηση του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου επιτρέπεται µόνο: 
α. σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήµους και τις κοινότητες, στο 

χώρο της δικαιοδοσίας τους, 

Με αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του 

Ν.2323/1995 όπως ισχύει σήµερα), που λαµβάνονται µέχρι την 31
η
 ∆εκεµβρίου κάθε έτους και 

ισχύουν για το επόµενο έτος, καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός των αδειών, κατά κατηγορία 
επαγγελµάτων, που πρόκειται να χορηγηθούν το επόµενο έτος και προσδιορίζονται ισάριθµες, 
συγκεκριµένες θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων 
ύστερα από προτάσεις των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (σύµφωνα µε τα άρθρα 83 και 

84 του Ν.3852/2010)  στην Οικονοµική Επιτροπή. Οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
εκδίδονται ύστερα από γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιών και οργάνων (σύµφωνα µε την παρ.7 

άρθρο 1 του Ν.2323/1995 όπως ισχύει σήµερα). 

Ο ανώτατος αριθµός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων 
κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για θέµατα υπαίθριου εµπορίου και λαϊκών αγορών καθορίζεται 
ετησίως για το επόµενο ηµερολογιακό έτος σύµφωνα µε την παράγραφο 1 άρθρο 14 του 
Ν.4038/2012  (Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α'/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την 
εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015»). 
  
Για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για υπαίθριο στάσιµο εµπόριο, 
θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5 του άρθρου 9 του παρόντος 
Κανονισµού. 
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Βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου εµπορίου  

1. Κατ’ εξαίρεση, κατά την καλοκαιρινή περίοδο µπορεί να δίδονται µία φορά το χρόνο σε φυσικά 
πρόσωπα, άδειες παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευµάτων κατά την έννοια της 
παραγράφου 2 του άρθρου 26 µε διάρκεια ισχύος µέχρι τέσσερις (4) µήνες και για συγκεκριµένη 
θέση, εφαρµοζόµενων αναλόγως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 
του άρθρου 22. Οι άδειες χορηγούνται µε κλήρωση που διενεργείται µεταξύ των ενδιαφεροµένων, 
η διαδικασία της οποίας καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2. Κατά τη διάρκεια εκθέσεων, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, µπορεί να δίδονται 
άδειες της παραγράφου 1 για ορισµένες ώρες και µόνο για τη συγκεκριµένη εκδήλωση. Οι ηµέρες 
δραστηριότητας των εν λόγω πωλητών δεν µπορούν να υπερβαίνουν τον αριθµό των ηµερών της 
σχετικής εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση, εάν πρόκειται για ηµερήσια εκδήλωση, επιτρέπεται 
να δραστηριοποιούνται δύο ώρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και δύο ώρες µετά τη λήξη 
αυτής (άρθρο 29 Ν.4264/2014) 

 

7. Καντίνες 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.∆. 254/05 ΦΕΚ-307 τ. α' για την λειτουργία των 
κινητών καντινών που ασκούν υπαίθριο στάσιµο εµπόριο, απαιτείται κατοχή άδειας, που 
προβλέπεται από την παράγραφο 5, άρθρ. 1, Ν. 3377/2005, ΦΕΚ 202/19-8-05 τ. α'. Ο ωφέλιµος 
χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι πέντε (5) τετραγωνικά µέτρα και να µην υπερβαίνει 
τα δέκα (10) τετραγωνικά µέτρα. Η άδεια χορηγείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε θέσεις που 
καθορίζονται και οριοθετούνται από αυτό, στο χώρο της δικαιοδοσίας του. 
Για τις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή 
προσωρινούς χώρους ισχύει η υγειονοµική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ2718/τΒ/8-10-
2012) 
 

8. Αυτόµατοι πωλητές τροφίµων ή ποτών 
Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε Κοινόχρηστους χώρους µηχανηµάτων τα οποία διαθέτουν 
ορισµένα είδη τροφίµων ή ποτών, όπως ζαχαρώδη προϊόντα, αναψυκτικά, ποτά, ροφήµατα, 
τοστ, τσιγάρα κ. λ. π. Για τα µηχανήµατα αυτά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρο 48 της ΑΙΒ 
8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα (σχετ. το υπ' 
αριθµ. 69376/27-4-09 έγγραφο του ΥΠΕΣ). Οι άδειες που θα χορηγούνται θα είναι για 
τοποθέτηση αυτών, εντός των καταστηµάτων. 
 

9. Ατελώς 
Οι πεζόδροµοι και οι πλατείες ή τµήµατα αυτών, µετά από απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή 
∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής, παραχωρούνται δωρεάν για την διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και οµιλίες πολιτικών κοµµάτων, µε την υποχρέωση των φορέων - διοργανωτών για 
την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία από κάθε µορφής ρύπανση και την 
αποκατάσταση τυχόν ζηµιών. 
 

Άρθρο 7: Αρµοδιότητα και γενικές προϋποθέσεις χορήγησης άδειας χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

 
Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια χρήσης, η Αστυνοµική Αρχή εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) 
ηµερών από της παραλαβής σχετικού ερωτήµατος του ∆ήµου Λευκάδας, γνωµατεύει εάν 
υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων, επιβάλλοντας την µη 
χορήγηση της αιτούµενης άδειας, οπότε αυτή δεν χορηγείται. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία 
αυτή, η άδεια χορηγείται και χωρίς γνωµάτευση της Αστυνοµικής Αρχής. (παρ. 6 του αρθ. 13 του 

Β.∆/τος της 24-09-1958, που αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 3 του Ν.1080/1980, όπως 

αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ. 4 του αρθ. 16 του Ν. 3254/2004) 
Χορηγηθείσα άδεια χρήσης ανακαλείται υποχρεωτικώς από τον δήµαρχο εντός δεκαηµέρου από 
της έγγραφης ειδοποίησης του από την αστυνοµική αρχή ότι συντρέχουν λόγοι ασφάλειας της 
κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων ή ένεκα ληφθέντων µέτρων από ∆ηµόσια ή ∆ηµοτική Αρχή. Η 
ανάκληση αυτή συνεπάγεται την επιστροφή µόνο του καταβληθέντος ποσού τέλους που 
αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο για την οποία ανακλήθηκε η άδεια, καθοριζόµενου µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. (παρ. 7 του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-09-1958, όπως 

αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 3 του Ν.1080/1980) 
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∆εν χορηγείται άδεια χρήσης Κοινόχρηστων χώρων σε όσους δεν έχουν εξοφλήσει, κάθε 

µορφής καθυστερούµενες οφειλές προς το ∆ήµο, δεν έχουν υπαχθεί σε νόµιµη ρύθµιση ή 

δεν είναι συνεπείς στη ρύθµιση που έχουν υπαχθεί, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις 
εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. (αρθ. 
285 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων) 
 

Άρθρο 8: Καθορισµός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου 

 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Β.∆/τος της 24-09-1958«Περί 
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των 
δήµων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 171Α'/20-10-1958), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του 
Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246Α'/22-10-1980): 
«1.Επιτρέπεται η υπέρ δήµου ή κοινότητος επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιµοποιούντων 
διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόµια, οδούς, πλατείας και εν γένει κοινοχρήστους χώρους και το 
υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος δια την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος 
νοείται και το δάπεδον χώρων µεταξύ της θέσεως των προσόψεων των ισογείων οικοδοµών και 
των εγκεκριµένων οικοδοµικών γραµµών (στοαί και το υπέδαφος αυτών ως και αποτµήσεις 
γωνιών οικοδοµικών τετραγώνων), αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδροµίων 
και αφεθέντων εις κοινήν χρήσιν.». 
Το τέλος της παραπάνω παραγράφου ορίζεται ετήσιο και κατά τετραγωνικό µέτρο µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης και αναλόγως της περιοχής της πόλης 
ή χωριού στα οποία βρίσκεται ο χρησιµοποιούµενος χώρος. (παρ. 3.α. του αρθ. 13 του Β.∆/τος 

της 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 3 του Ν.1080/1980) 

Το τέλος ορίζεται στο διπλάσιο σε περίπτωση χρησιµοποιήσεως των χώρων ως 

προσθήκη καταστήµατος βάσει του εδαφίου α’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1080/80 

Ειδικά σε περιπτώσεις χρήσης πεζοδροµίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε 
φύσεως τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, το τέλος ορίζεται µηνιαίο κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό 
µέτρο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Για την πληρωµή αυτού του τέλους ευθύνονται 
από κοινού και εξ ολοκλήρου εκείνος που πήρε άδεια οικοδοµής καθώς και ο ιδιοκτήτης του 
ακινήτου (παρ. 3.β. του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-09-1958, που αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 

3 του Ν.1080/1980,όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ. 4 του αρθ. 26 του 

Ν.1828/1989) 
Σε περίπτωση που ο χρόνος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου είναι µικρότερος του ενός (1) 
µηνός, θα καταβάλλεται ελάχιστο τέλος χρήσης ενός (1) µήνα. 
Για κάθε άλλη περίπτωση, το τέλος ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο δηµοτικό ταµείο 

πριν την παράδοση της άδειας χρήσης και αναγράφεται επ' αυτής ο αριθµός του 

γραµµατίου είσπραξης. (παρ. 3.γ. του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-09-1958, όπως 

αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 3 του Ν.1080/1980) 
 
 
 

Πάροχοι δικτύων  

 

Οι κοινόχρηστοι αυτοί χώροι, ανήκουν κατά κυριότητα στο ∆ήµο, έχουν διατεθεί σε κοινή χρήση 
και ευρίσκονται στη νοµή του και οποιαδήποτε κατάληψη επ’ αυτών αναιρεί την κοινή τους 
χρήση. Η χρήση του υπεδάφους από τους χρήστες έχει µόνιµο χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργεί σταθερότητα στην ωφέλεια που αποκοµίζουν.  
Επίσης θα πρέπει να αναλογιστούµε και την επιβάρυνση του ∆ήµου για τη συντήρηση των 
οδοστρωµάτων και των πεζοδροµίων µε δαπάνες εργατικών ηµεροµισθίων, αδρανών υλικών, 
ασφαλτικού σκυροδέµατος, πλάκες πεζοδροµίου, πλάκες διαµόρφωσης, κυβόλιθους και 
τεχνολογικό και µηχανολογικό εξοπλισµό, για την αποκατάστασή του εδάφους και υπεδάφους 
 
α) Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του ΝΣΚ 268/2002, µετά τη µετατροπή της ∆ΕΗ και του ΟΤΕ σε 
Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.), σε συνδυασµό µε το Ν.1080/80, δεν απολαµβάνουν πλέον την 
απαλλαγή τους από την καταβολή του τέλους καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων / 

τέλους χρήσης υπεδάφους καθώς και τέλους χρήσης κοινοχρήστου για τοποθέτηση 

στύλων. 
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∆εν υπόκεινται στο τέλος, όσοι χρησιµοποιούν κοινοχρήστους χώρους ∆ήµων και Κοινοτήτων ή 
το υπέδαφος αυτών δυνάµει ειδικής διατάξεως Νόµου ή συµβάσεως µετά του ∆ηµοσίου που έχει 
κυρωθεί µε Νόµο, σε εκτέλεση των οποίων γίνεται χρήση των άνω δηµοτικών και κοινοτικών 
χώρων, εφ’ όσον από τις διατάξεις αυτών προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος αυτό (άρθρο 13 
παρ.9 του Β.∆. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80). 
Σε όσους χρησιµοποιούν το υπέδαφος κοινοχρήστων χώρων για την εξυπηρέτηση των 
επιχειρηµατικών τους αναγκών, αναφορικά µε την διέλευση δικτύων, δύναται να επιβληθεί τέλος 
χρήσης υπεδάφους. 
Ειδικότερα, όταν πρόκειται για εγκατάσταση δικτύου αγωγών, λαµβάνεται υπόψη ο όγκος του 
υπεδάφους που καταλαµβάνεται από τους σωλήνες και τα λοιπά στοιχεία του δικτύου και ο 
προσδιορισµός των τελών γίνεται µε βάση τον πράγµατι καταλαµβανόµενο όγκο του 
χρησιµοποιούµενου υπεδάφους και εποµένως ο προσδιορισµός των τελών γίνεται ανά κυβικό 
µέτρο και των υποδιαιρέσεων αυτού 
 

β) Οι Πάροχοι δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώµατα εγκατάστασης 
ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων, που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιώτες ή είναι 
κοινόχρηστοι. Τα αυτά δικαιώµατα έχουν, αλλά µόνο σχετικά µε τους δηµόσιους και 
κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που δεν παρέχουν 
δηµόσια δίκτυα. Οι δηµόσιες αρχές, που είναι αρµόδιες για την παραχώρηση των δικαιωµάτων 
αυτών, τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις 
Ηλεκτρονικών Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα στο αρ. 28 περί 
δικαιωµάτων διέλευσης. 
Με την Κ.Υ.Α. οικ. 725/23/04.01.2012 (ΦΕΚ 5/05.01.2012 τεύχος Β') ορίσθηκε η διαδικασία 
χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
Στην παρ. 5 του αρ. 13 της ανωτέρω Κ.Υ.Α ορίζεται ότι ο Πάροχος δεν υπέχει υποχρέωση 
καταβολής άλλου σχετικού τέλους πέραν της υποχρέωσης καταβολής Τελών ∆ιέλευσης και 
Τελών Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης. 
 
Στο Φ.Ε.Κ. Β'/1375/10-07-2009 (σελ. 5) δηµοσιεύθηκε ο αρ. 528/075/23-6-2009 Κανονισµός 

της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων περί Καθορισµού των Τελών 
∆ιέλευσης, των Τελών Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής 
Εκτέλεσης των Εργασιών ∆ιέλευσης για όλη την Ελλάδα. 
 
Σύµφωνα µε το αρ. 4 του κανονισµού: 
1. Τα Τέλη ∆ιέλευσης καταβάλλονται εφάπαξ κατά τα οριζόµενα στην Απόφαση χορήγησης 
δικαιώµατος διέλευσης, σε χρόνο που ορίζεται σε αυτήν και οπωσδήποτε πριν την έναρξη 

των εργασιών εκσκαφής. 

2. Τα Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης καταβάλλονται σε ετήσια βάση. Για την είσπραξη 
των Τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης οι ∆ικαιούχοι αποστέλλουν σχετική ειδοποίηση στους 
Υπόχρεους εντός του Α΄ τριµήνου του αµέσως επόµενου από το έτος πραγµατικής χρήσης 
ηµερολογιακού έτους. Οι υπόχρεοι καταβάλλουν τα Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης εντός 
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. 
3. Για τον υπολογισµό των τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης για δίκτυα και ευκολίες τα 
οποία έχουν εγκατασταθεί πριν την έκδοση του παρόντος, οι πάροχοι υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ το 
αργότερο µέχρι το Α΄ τρίµηνο του 2010 χαρτογράφηση των δικτύων τους σε ηλεκτρονική και 
έντυπη µορφή (τουλάχιστον υπόγεια καλώδια, αριθµό φρεατίων µε διαστάσεις και αριθµό 
επίγειων καµπινών µε διαστάσεις) όπως αυτά έχουν µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης του 
παρόντος. Η ΕΕΤΤ µπορεί µε ερµηνευτική Εγκύκλιο, µε βάση τα ανωτέρω στοιχεία και 
σύµφωνα µε τα αρµόδια κατά το νόµο δηµόσια αρχή και να ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές για τα 
εκτιµώµενα τέλη σύµφωνα µε τα ως άνω υποβληθέντα στοιχεία των παρόχων. Για την βεβαίωση 
του ύψους των οφειλοµένων τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης επιλαµβάνεται η αρµόδια 
αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος και λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία 
της ΕΕΤΤ. 
4. Τα Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης που χορηγούνται µετά την έκδοση του παρόντος 
υπολογίζονται µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος και προσδιορίζονται, τόσο για το 
πρώτο έτος εφαρµογής τους όσο και για τα επόµενα, στην απόφαση χορήγησης δικαιωµάτων 
διέλευσης της αρµόδιας αρχής. Για τον πρώτο χρόνο εφαρµογής τους υπολογίζονται ως 
ποσοστό του ετήσιου τέλους µε βάση τον χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης χορήγησης 
∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης. Για τα επόµενα έτη, το ύψος των τελών Χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης 
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δεν διαφοροποιούνται, µε την επιφύλαξη αναπροσαρµογής του ύψους των αντικειµενικών αξιών. 
Σε 
περίπτωση αναπροσαρµογής των αντικειµενικών αξιών οι αρµόδιες αρχές επαναπροσδιορίζουν 
τα ετήσια τέλη χρήσης ενηµερώνοντας εγγράφως τους Υπόχρεους. 
5. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός του Α΄ τριµήνου κάθε έτους υποβάλλουν στην 
ΕΕΤΤ επικαιροποιηµένη χαρτογράφηση των δικτύων τους σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή 
(τουλάχιστον υπόγεια καλώδια, αριθµό φρεατίων µε διαστάσεις και αριθµό επίγειων καµπινών µε 
διαστάσεις) όπως αυτά είχαν, µέχρι και το τέλος του προηγούµενου έτους. 
6. Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής άλλου 
σχετικού τέλους πέραν της υποχρέωσης καταβολής Τελών ∆ιέλευσης και Τελών Χρήσης 
∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης. 
7. Για τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίοι ζητούν την παραχώρηση 
δικαιώµατος διέλευσης από κοινού µε άλλους παρόχους, τα Τέλη ∆ιέλευσης και τα Τέλη Χρήσης 
δικαιωµάτων διέλευσης υπολογίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 5 και 6 του 
παρόντος µειωµένα κατά 25% επί των µε τον παρόντα κανονισµό καθοριζόµενων τελών, και 
ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόχων που θα χρησιµοποιήσουν από κοινού τα εν λόγω 
δικαιώµατα διέλευσης.  
 
Στο άρθρο 5 περί Υπολογισµού Τελών ∆ιέλευσης ορίζονται τα κάτωθι: 
1. Τα τέλη διέλευσης υπολογίζονται ως εξής 
1.1 Εφάπαξ τέλη διέλευσης τοµής 
Το εφάπαξ τέλος διέλευσης ανέρχεται σε τετρακόσια έξι ευρώ (€) και ενενήντα πέντε λεπτά 

(406,95 €) ανά χιλιόµετρο διέλευσης τοµής. 
1.2 Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (π.χ. καµπίνες, φρεάτια) 
Το εφάπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης ανά ευκολία ανέρχεται σε διακόσια σαράντα 

τέσσερα ευρώ (€) και δέκα επτά λεπτά (244,17 €) 

2. Τα Τέλη ∆ιέλευσης έχουν µηδενικό ύψος (µηδέν (0) Ευρώ) στις παρακάτω περιπτώσεις : 
1. ∆ιέλευσης από χώρους που ανήκουν σε ∆ήµους (συνολικού πληθυσµού, σύµφωνα µε την 
τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 κατοίκων και σε Τοπικά ∆ιαµερίσµατα συνολικού 
πληθυσµού κάτω των 1.000 κατοίκων. 
2. ∆ιέλευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως. 
3. ∆ιέλευσης µέσω εναέριων δικτύων και συναφών ευκολιών (όπως κυτία, στύλους). 
4. ∆ιέλευσης µέσω υποθαλάσσιων δικτύων. 
5. Πραγµατοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών, αναβάθµισης δικτύου και συνδέσεων 
τελικών χρηστών οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) µέτρα από την όδευση 
του υφιστάµενου δηµοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
6. Πραγµατοποίησης εργασιών εκσκαφής για την επέκταση υφιστάµενων υποδοµών ή για τη 
διασύνδεση υφιστάµενων δικτύων για αποστάσεις µέχρι διακόσια (200) µέτρα. 
7. Εγκατάστασης φρεατίων τα οποία εξυπηρετούν καµπίνες (εισαγωγή/εξαγωγή αγωγών και/ή 
καλωδίων σε αυτές) και βρίσκονται στην εγγύς ζώνη αυτών των καµπινών. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση το ζεύγος φρεάτιο-εξυπηρετούµενη καµπίνα θεωρείται ως µία ευκολία και όχι δύο. 
 
Στο άρθρο 6 περί Υπολογισµού Τελών Χρήσης ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης ορίζονται τα κάτωθι 
: 
1. Τα τέλη χρήσης διέλευσης υπολογίζονται µε βάση τα χιλιόµετρα όδευσης ως εξής: 
Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά χιλιόµετρο ανά έτος] = (Μέσος Αντικειµενικός 

Προσδιορισµός Αξιών Ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) Τοπικού ∆ιαµερίσµατος ή ∆ήµου [σε €/µ2/έτoς] 

* 0,175) 

2. Ο Μέσος Αντικειµενικός Προσδιορισµός Αξιών Ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) Τοπικού ∆ιαµερίσµατος ή 
∆ήµου υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των τιµών ζώνης των επιµέρους περιοχών ή/και συνοικιών 
οι οποίες απαρτίζουν το συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα ή ∆ήµο, κατά την κείµενη νοµοθεσία. 
Για τον υπολογισµό αυτού του µέσου όρου, δεν λαµβάνονται υπόψη συντελεστές όπως η 
εµπορικότητα ή η αξιοποίηση οικοπέδου ή η παλαιότητα αυτού, καθώς θεωρούνται κατά µέση 
τιµή ίση µε τη µονάδα. 
1.3 Σύµφωνα µε τo άρθ. 7 του Κανονισµού ο υπολογισµός Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης 
εργασιών γίνεται σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
1. Οι ∆ικαιούχοι δύναται να ζητήσουν από τους Υπόχρεους την παροχή εγγυήσεων αναφορικά µε 
την καλή εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης, στις οποίες αυτοί προβαίνουν στο πλαίσιο των 
χορηγηθέντων ∆ικαιωµάτων ∆ιέλευσης. 
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2. Το ύψος της Εγγύησης που καταβάλλουν οι Υπόχρεοι ανέρχεται στο διπλάσιο του ετήσιου 
τέλους χρήσης, καθοριζόµενου από την αρµόδια αρχή χορήγησης δικαιώµατος διέλευσης για το 
επόµενο έτος. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 8 του κανονισµού, τα τέλη δικαιωµάτων διέλευσης 
καταβάλλονται από 1/1/2010 εκτός αν άλλως ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία. 
 
 

 Άρθρο 9: ∆ιαδικασία χορήγησης Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου 

 

1. Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων /εµπορευµάτων 

 

1.1. Χορήγηση άδειας για 1η φορά 

Προκειµένου να χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων ή εµπορευµάτων για 1η φορά µετά την εφαρµογή του παρόντος 
Κανονισµού, ο ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται κατ' αρχάς µε αίτησή του στην ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, προκειµένου να προσδιοριστεί η επιφάνεια κοινόχρηστου 
χώρου που δικαιούται να χρησιµοποιήσει βάσει του παρόντος Κανονισµού. 
Η αίτηση του ενδιαφερόµενου θα συνοδεύεται από: 
α. Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα υπογεγραµµένο από µηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται η 
ακριβής θέση του καταστήµατος, το πλάτος της πρόσοψής του και ο περιβάλλων χώρος. 
β. Την Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήµατος. 
γ. Φωτογραφίες του καταστήµατος και του αιτούµενου κοινόχρηστου χώρου. 
δ. Αν ο ενδιαφερόµενος αιτείται την χρήση κοινόχρηστου χώρου έµπροσθεν παρακείµενου 
καταστήµατος ή κατοικίας, τότε θα κατατίθεται και βεβαίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 
του Ν.1599/1986 µε την συγκατάθεση του χρησιµοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα αυτά. 
Αφού προσδιοριστεί η επιφάνεια του αιτούµενου κοινόχρηστου χώρου από την ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, θα κοινοποιείται στο Τµήµα Εσόδων Περιουσίας και Ταµείου. 
Εν συνεχεία, ο ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται στις παραπάνω Υπηρεσίες προσκοµίζοντας 
Ενηµερότητα του Ταµείου του ∆ήµου Λευκάδας περί µη οφειλών στο ∆ήµο για τέλη, φόρους, 
πρόστιµα ή εισφορές ή νόµιµης ρύθµισής τους, προκειµένου να του χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης 
Κοινόχρηστου Χώρου για το τρέχον έτος. 
Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια χρήσεως, η Αστυνοµική Αρχή, πρέπει να γνωµοδοτήσει εάν 
υφίσταται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων, προκειµένου να χορηγηθεί ή 
όχι η άδεια. 
 

1.2. Ανανέωση άδειας 

Για την ανανέωση Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου, εφόσον δεν υπάρχει µεταβολή, δεν 
απαιτείται η θεώρηση νέου σχεδιαγράµµατος από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, αλλά θα 
πραγµατοποιείται βάσει του ήδη υποβληθέντος κατά τη διαδικασία χορήγησης της αρχικής 
άδειας.  Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου, είναι 
υποχρεωµένοι να καταθέτουν αίτηση, µε πλήρη στοιχεία, για χορήγηση άδειας, µέχρι 31/03 κατ' 

έτος, τις εκδοθείσες δε άδειες, πρέπει να τις παραλάβουν από την αρµόδια υπηρεσία µέχρι 
30/04, µε εξαίρεση τα νέα καταστήµατα - επιχειρήσεις. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το 
ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούµενης 
επιχείρησης, η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούµενου προς χρήση χώρου όπως επίσης και 
η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσεως αυτού. 
Αιτήµατα παραχώρησης ή τροποποίησης κοινόχρηστων χώρων δεν θα γίνονται δεκτά 

µετά την παραπάνω προθεσµία, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν καταστήµατα 

των οποίων η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδόθηκε µετά τις 30 Απριλίου του 

τρέχοντος έτους. 

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσµητικών 

στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν παραχωρηθεί για την τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισµάτων. 
Η άδεια τοποθέτησης σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων σε 
κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, 
χορηγείται σύµφωνα µε το Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, εκδίδεται από 
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την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου η οποία 
συνοδεύεται από: 
►  Τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης του καταστήµατος και του κοινόχρηστου χώρου. 
►  ∆ιάγραµµα κάλυψης, µε το οποίο θα αποτυπώνεται η διαρρύθµιση του χώρου. 
►  Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιµοποιούµενων στοιχείων 
    Η άδεια αφορά σε σκιάδια, φωτιστικά, ανθοδόχες, πινακίδες ή και άλλα στοιχεία που 
εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσµό των χώρων των τραπεζοκαθισµάτων. 
    Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια, τοποθετούνται µέσα στα όρια του 

παραχωρηµένου χώρου και σε καµιά περίπτωση δε δηµιουργούν περιχαρακωµένες 

περιοχές, µετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό. Επίσης, δεν επιτρέπεται να 
τροποποιούν ή να προξενούν φθορές σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαµόρφωσης ή φύτευσης. 
    Η µορφή των στοιχείων, καθορίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
Όσον αφορά στα σκιάδια, στις περιπτώσεις που η µορφή δεν ορίζεται µε άλλο τρόπο, άδεια θα 
χορηγείται µόνον αν αυτή αναφέρεται σε οµπρέλες. Αυτές πρέπει να έχουν απλό σχήµα, να µην 
είναι υπερµεγέθεις, να µην έχουν διαφηµίσεις και η στήριξή τους να είναι τέτοια, ώστε να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα αποµάκρυνσής τους όταν αυτό απαιτείται. Τα χαρακτηριστικά των 
οµπρελών περιγράφονται στο ενσωµατωµένο στον Κανονισµό   I 

• Για τα λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία, πέραν των σκιαδίων, οι ενδιαφερόµενοι θα 
υποβάλλουν πρόταση, που θα εγκρίνεται από τα αρµόδια τµήµατα της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

 
    2. Για τοποθέτηση ειδών περιπτέρου 

Προκειµένου να χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση ειδών 
περιπτέρου, ο ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται κατ' αρχάς µε αίτησή του στην ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας  προκειµένου να προσδιοριστεί και να εγκριθεί η επιφάνεια 
κοινόχρηστου χώρου που δικαιούται να καταλάβει βάσει του παρόντος Κανονισµού. 
Οι Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση εµπορευµάτων και 
άλλων λειτουργικών στοιχείων συνοδεύονται από δικαιολογητικά νοµίµως επικυρωµένα, τα οποία 
είναι:  
●  Άδεια λειτουργίας περιπτέρου  µε την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει & άδεια πώλησης 
τυποποιηµένων προϊόντων σύµφωνα µε την ΥΑ  Αιβ /8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) αρ.47. 
●  Φωτοτυπία εγγράφου Φορολογικής Αρχής µε το ΑΦΜ της επιχείρησης. 
●  Ενηµέρωση από το Ταµείο του ∆ήµου περί µη οφειλών στο ∆ήµο για τέλη φόρους πρόστιµα ή 
εισφορές προς το ∆ήµο ή νοµίµου ρυθµίσεώς τους. 
●  Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του περιπτέρου, τα παρακείµενα 
καταστήµατα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου πίσω 
από το περίπτερο αν υπάρχει, το πλάτος του πεζοδροµίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση 
και οι διαστάσεις του αιτούµενου χώρου κατάληψης. 
     Η εξόφληση της άδειας γίνεται µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταµείο του 
∆ήµου.  
 

3.  Για υπαίθριο στάσιµο εµπόριο 

 

3.1. Χορήγηση άδειας 
Για το δικαίωµα απόκτησης άδειας υπαίθριου εµπορίου ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 1 & 2  του 
άρθρου 22 του ν. 4264/2014 (φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, 
ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος κ.λ.π) 
Ο αριθµός των αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης 
του καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται µε απόφαση του οικείου 
Περιφερειάρχη, µετά από πρόταση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Οι µεν άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου χορηγούνται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του οικείου ∆ήµου, οι δε άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου 
χορηγούνται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου και ισχύουν εντός της οικείας 
Περιφέρειας. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εµπορίου είναι προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες και 
αντιστοιχεί µία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο. 
1. Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εµπορίου, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στη ∆/νση 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας αίτηση, υπό την µορφή υπεύθυνης δήλωσης, 
στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια 
άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος. Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόµενος 
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καταθέτει πιστοποιητικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες µε τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση 
ότι είναι άνεργος και ανήκει σε µία από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του  ν. 
4264/2014.  
Επιπλέον, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει στην αρµόδια Υπηρεσία: 
α) βεβαίωση της οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης 
έναρξης άσκησης επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α΄47) και 1642/1986 (Α΄ 
125), 
β) πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν, 
γ) βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο 
ενδιαφερόµενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας, εφόσον 
πρόκειται για διάθεση τροφίµων ποτών, 
δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του. 
Ο ενδιαφερόµενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του 
ενδιαφεροµένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχηµα που τυχόν πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί για την άσκηση της αιτούµενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον 
πρόκειται για διάθεση τροφίµων – ποτών. 
2. Καθιερώνεται ειδική άδεια µε την ονοµασία «Α∆ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», η 
οποία έχει σχήµα ορθογωνίου παραλληλόγραµµου, ύψους 0,30 µ. και πλάτους 0,20 µ. και χρώµα 
λευκό και φέρει τα εξής στοιχεία: 
α) Τον αριθµό άδειας και την ηµεροµηνία έκδοσής της. 
β) Τα στοιχεία της ταυτότητας του πωλητή, καθώς και τυχόν στοιχεία άδειας παραµονής και 
αριθµός δηµοτολογίου. 
γ) Τον αριθµό φορολογικού µητρώου και την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία στην οποία 
υπάγεται ο πωλητής. 
δ) Τον αριθµό µητρώου και τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίον υπάγεται ο πωλητής. 
στ) Το συγκεκριµένο χώρο εγκατάστασής του και την έκταση αυτού, εφόσον πρόκειται για 
στάσιµο εµπόριο.  
ζ) Τα συγκεκριµένα είδη ή υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείµενο της δραστηριότητας του 
πωλητή, το συγκεκριµένο είδος εξοπλισµού, καθώς και τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος 
που τυχόν χρησιµοποιεί. 
η) Φωτογραφία του δικαιούχου και σφραγίδα του φορέα που εκδίδει την άδεια πάνω σε αυτή. Σε 
περίπτωση µόνιµης αναπλήρωσης η άδεια φέρει µόνο τη φωτογραφία του προσώπου που 
αναπληρώνει µόνιµα τον δικαιούχο. 
θ) Ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της διάρκειάς της. 
2. Το πρωτότυπο της ειδικής άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανοδίου ή στάσιµου) εµπορίου και η 
βεβαίωση του παρόντος νόµου σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, αναρτώνται σε 
εµφανές σηµείο του χώρου ή του εν γένει εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την άσκηση της 
δραστηριότητας 
 
3.2. Ανανέωση, ανάκληση και τροποποίηση άδειας 
Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως µόλις εκλείψει ο λόγος για τον 
οποίο χορηγήθηκε. Για το σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια επέτειο 
χορήγησης της άδειας, προς την αρµόδια αρχή που την εξέδωσε: 
α) Φορολογική ενηµερότητα. 
β) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. 
Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών στην αρχή που 
εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του 
άρθρου 31 (άρθρο 22 παρ. 5 του ν. 4264/2014) 
 

3.3.  Αναπλήρωση πωλητή υπαίθριου εµπορίου 

1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου πωλητή υπαίθριου εµπορίου µόνο από 
συγγενείς εξ αίµατος µέχρι και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού και από 
τον/την σύζυγο, από αδυναµία προσέλευσης του αδειούχου για λόγους υγείας, µε την υποβολή 
στον φορέα έκδοσης της άδειας όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο 
αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων των ανωτέρω παραγράφων, επιτρέπεται η 
προσωρινή αναπλήρωσή του από δηλωµένο υπάλληλο. 
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2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση αδειούχου πωλητή για λόγους µητρότητας ή πατρότητας µόνο 
από συγγενείς εξ αίµατος µέχρι και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού και 
από τον/την σύζυγο, για χρονικό διάστηµα που ορίζουν οι κείµενες περί προστασίας της 
µητρότητας και πατρότητας διατάξεις. 
3. Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαµβάνει: 
α) Τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της 
άδειας µε σφραγίδα του φορέα πού εξέδωσε ή ανανέωσε την άδεια. 
β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθµό και την ηµεροµηνία έκδοσης 
αυτής. 
γ) Το βαθµό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή. 
δ) Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κ.λπ.). 
ε) Το χρονικό διάστηµα της αναπλήρωσης. 
4. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον φορέα έκδοσης της άδειας ο οποίος και εκδίδει την 
απόφαση προσωρινής αναπλήρωσης 
5. Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν τον πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την ορθή 
τήρηση των όρων χρήσης της άδειας  (Άρθρο 24 του ν. 4264/2014) 
 
4. Υπαίθριοι µικροπωλητές για θρησκευτικές ή επετειακές εορτές 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1, άρθρ. 26, Ν. 4264/2014, «για τη συµµετοχή σε 
εµποροπανηγύρεις που διενεργούνται µε την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε 
παραδοσιακές εµποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται µία φορά το χρόνο, σε 
πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών αυτών δεν 
µπορεί να υπερβαίνει για τις εµποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις 
πέντε (5) συναπτές ηµέρες, για τις παραδοσιακές εµποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που 
τελούνται µία φορά το χρόνο τις επτά (7) συναπτές ηµέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα 
(10) συναπτές ηµέρες και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ηµέρες. 
Η άδεια χορηγείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το οποίο αποφαίνεται και για τη 
διάρκεια ισχύος της, εντός των ορίων του προηγούµενου εδαφίου» 
 

 

5. Εγκαίνια 
Θα παραχωρείται χώρος (πεζοδρόµιο - οδόστρωµα) για πραγµατοποίηση εγκαινίων µετά από 
έγκριση της Αστυνοµικής Αρχής , µε την προϋπόθεση να µην δηµιουργηθεί πρόβληµα τόσο σε 
διπλανούς ιδιοκτήτες καταστηµάτων όσο και στο κυκλοφοριακό. Το ωράριο δεν θα υπερβαίνει 
την 22.00 ώρα χειµερινή και 23.00 ώρα θερινή όπου ξεκινά η κοινή ησυχία. 
 

6. ∆ιαφήµιση και έκθεση προϊόντων 
Σε καταστήµατα που θέλουν να κάνουν προβολή ορισµένων προϊόντων τους κ.λ.π. σε διάφορους 
χώρους, θα παραχωρείται χώρος ανά τετραγωνικό µέτρο. 
Για στάθµευση οχήµατος για διαφήµιση προϊόντων θα παραχωρείται χώρος οδοστρώµατος 
επαρκής ανάλογα µε το µήκος αυτού, ώστε να µην δηµιουργείται πρόβληµα τόσο στην 
κυκλοφορία των οχηµάτων όσο και στους πεζούς. Η άδεια θα χορηγείται µε απόφαση της 
Επιτροπής Κοινοχρήστων Χώρων. 
 

7. Χορήγηση άδειας χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για Εκδηλώσεις προσωρινού 

χαρακτήρα. 

Οι προσωρινές άδειες χρήσης  κοινοχρήστων χώρων για την διενέργεια µουσικοχορευτικών  
εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστηµάτων κ.λ.π. θα εκδίδονται από την  ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Υπ/σιων, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, που θα υποβάλλεται  τουλάχιστον ένα µήνα 
νωρίτερα µε την σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας. 
Απαραίτητη είναι προσκόµιση της έγκρισης διακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας που 
εκδίδεται από την Ελληνική Αστυνοµία. 
Για την χορήγηση της άδειας απαιτείται έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής κατόπιν σχετικής 
εισήγησης της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος 
για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της εκδήλωσης & κάθε άλλη λεπτοµέρεια 
απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας. 
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήµερο µε δυνατότητα ανανέωσης για µια φορά 
ακόµα. Στον ίδιο φορέα δεν θα χορηγούνται παραπάνω από τέσσερις (4) άδειες τον χρόνο. 
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Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές, που θα τοποθετούν οι φορείς πρέπει να είναι 
καλαίσθητες & οι διαστάσεις τους να µην είναι µεγαλύτερες από 1Χ1,5 µ. Οι παραχωρούµενοι 
κοινόχρηστοι χώροι δεν θα υπερβαίνουν τους τρεις (3). 
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να µη δηµιουργείται όχληση στα 
καταστήµατα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών & οχηµάτων και να τηρούνται οι ώρες 
κοινής ησυχίας.  
Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούµενου χώρου. Οι 
αρµόδιες υπηρεσίες επιφορτίζονται µε την επιτήρηση των χώρων που πραγµατοποιούνται οι 
εκδηλώσεις & στις περιπτώσεις πρόκλησης ζηµιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος 
αποκατάστασης. 
∆εν χορηγούνται άδειες διανοµής διαφηµιστικών εντύπων & απαγορεύεται η διανοµή αυτών από 
τους χώρους που παραχωρούνται για εκδηλώσεις προς αποφυγή ρύπανσης. 
Στις άδειες που θα χορηγούνται ατελώς, για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, δεν θα 
επιτρέπεται η διενέργεια εµπορικής διαφήµισης. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται άµεση 
βεβαίωση της παράβασης στις διαφηµιζόµενες επιχειρήσεις.                   
Στους χώρους που υπάρχει συνυπευθυνότητα µε άλλους φορείς, είναι απαραίτητο να 
προσκοµίζεται ή σύµφωνη γνώµη του άλλου φορέα (Πυροσβεστική, άδεια από Αστυνοµικό 
Τµήµα  κλπ). 
Οι προσωρινές άδειες για την χρήση κοινοχρήστου χώρου χορηγούνται µε την προϋπόθεση της 
τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισµών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου 
χώρου.   
Η εξόφληση της άδειας γίνεται στο Ταµείο του ∆ήµου µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού 
και γίνεται αναγραφή του ποσού πάνω στην άδεια 
Ο ∆ήµος  διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης 
των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων. 
Για τις εκδηλώσεις που γίνονται από ∆ηµόσιους φορείς ή Πολιτικά κόµµατα µε εκπαιδευτικό 
Πολιτιστικό ή ενηµερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν1491/84. 
 

8. Για τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών ή για προσωρινή λειτουργία εργοταξίου 

Προκειµένου να χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση οικοδοµικών 
υλικών ή για προσωρινή λειτουργία εργοταξίου ο ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται κατ' αρχάς µε 
αίτησή του στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, προκειµένου να 
προσδιοριστεί και να εγκριθεί η επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου που δικαιούται να 
χρησιµοποιήσει βάσει του παρόντος Κανονισµού, έπειτα από σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων 
υπηρεσιών όπου κρίνεται απαραίτητο (Τροχαία κ.α). 
Σε περίπτωση χρήσης του οδοστρώµατος η άδεια χορηγείται µετά τη σύµφωνη γνώµη της 
αρµόδιας υπηρεσίας για τη συντήρηση της οδού. Σε περίπτωση εκτροπής της κυκλοφορίας 
απαιτείται να προηγηθεί η εκπόνηση µελέτης κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και η έγκρισή της από 
την αρµόδια υπηρεσία, ήτοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, για τη συντήρηση της οδού. 
Οι προσωρινές άδειες χρήσης του κοινοχρήστου χώρου για τη λειτουργία εργοταξίου ή για 
τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών χορηγούνται µε την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του 
Κ.Ο.Κ., των κανονισµών Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζοµένων σε αυτά, καθώς και των 
κανονισµών που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. 
Η αίτηση του ενδιαφερόµενου θα συνοδεύεται από: 
α. Την άδεια οικοδοµής ή άδεια µικρής κλίµακας (εφόσον απαιτείται). 
β. Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα υπογεγραµµένο από µηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται η 
ακριβής θέση του προτεινόµενου υπό κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 
γ. Τα πλήρη στοιχεία του επιβλέποντος µηχανικού και του Τεχνικού Ασφαλείας που θα 
είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του εργοταξίου ή για την τοποθέτηση των οικοδοµικών υλικών. 
δ.  Τεχνική έκθεση από µηχανικό στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά:  
►  τα µέτρα σήµανσης, ασφάλειας κ.τ.λ. σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 6952/14-02-2011  
(µε θέµα «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση 

εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την 

κυκλοφορία πεζών»)  (ΦΕΚ 420Β'/16-03-2011) των Υπουργών ΠΕΚΑ – Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων και της αποφ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/01-07-2003  (µε θέµα «Έγκριση 

Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 

κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια»)  (ΦΕΚ 946Β'/09-07-2003) του Υφυπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε, τα οποία υποχρεούται να τηρεί πιστά ο ενδιαφερόµενος. Η παράβασή τους θα 
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συνεπάγεται ανάκληση της άδειας και επιβολή των προστίµων που προβλέπονται από τα άρθρα 
47 και 48 του Ν.2969/1999 (ΦΕΚ 57Α'/23-03-1999) (παρ.5 του αρθ. 5 της Κ.Υ.Α. 6952/14-02-
2011), όπως κάθε φορά ισχύουν. Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα σχέδια 
όπου κρίνεται απαραίτητο. 
► η χρονική διάρκεια και ο σκοπός της τοποθέτησης των οικοδοµικών υλικών ή της προσωρινής 
δηµιουργίας του εργοταξίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της 
αδείας. 
Αφού προσδιοριστεί η επιφάνεια του αιτούµενου κοινόχρηστου χώρου από την ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, θα κοινοποιείται στο Τµήµα Προσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
Εν συνεχεία, ο ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται στις παραπάνω Υπηρεσίες προσκοµίζοντας 
Ενηµερότητα του Ταµείου του ∆ήµου Λευκάδας περί µη οφειλών στο ∆ήµο για τέλη, φόρους, 
πρόστιµα ή εισφορές ή νόµιµης ρύθµισής τους, προκειµένου να του χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης 
Κοινόχρηστου Χώρου. 
 
Ο καθαρισµός και η αποκατάσταση του χώρου γίνεται εντός χρονικής προθεσµίας πέντε (5) 
ηµερών από την λήξη της άδειας χρήσης (που θα αναγράφεται σε αυτήν), µε φροντίδα και 
δαπάνες του ενδιαφερόµενου και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 6952/14-02-
2011. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή χωρίς ο ενδιαφερόµενος να έχει προβεί στην 
αποκατάσταση του χώρου, ο ∆ήµος προβαίνει σ' αυτήν µε δικά του µέσα, καταλογίζοντας τη 
δαπάνη στον ενδιαφερόµενο. Στην περίπτωση αυτή καταλογίζεται επιπλέον στον ενδιαφερόµενο 
πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε 
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η 
παραχώρηση χρήσης, ως περίπτωση αυθαίρετης χρήσης χώρου του οποίου η παραχώρηση 
χρήσης δεν έχει επιτραπεί (2ο εδάφιο της παρ. 8 του αρθ. 13 του Β.∆/τος της 24-09-1958, που 
αντικαταστάθηκε από το αρθ. 3 του Ν.1080/1980, όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 5 
του αρθ. 26 του Ν.1828/1989). 
 

9. Για προσωρινές κατασκευές 
Προκειµένου να χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για προσωρινές κατασκευές, ο 
ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται µε αίτησή του στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Λευκάδας), προκειµένου να προσδιοριστεί και να εγκριθεί η επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου που 
δικαιούται να χρησιµοποιήσει βάσει του παρόντος Κανονισµού, έπειτα από σύµφωνη γνώµη των 
αρµόδιων υπηρεσιών όπου κρίνεται απαραίτητο (Τροχαία κ.α.). 
Η αίτηση του ενδιαφερόµενου θα συνοδεύεται από: 
α. Την άδεια οικοδοµής ή άδεια µικρής κλίµακας (εφόσον απαιτείται). 
β. Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα υπογεγραµµένο από µηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται η 
ακριβής θέση του προτεινόµενου υπό κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 
γ. Τεχνική έκθεση από µηχανικό στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά η χρονική διάρκεια και ο 
σκοπός της κατασκευής, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της 
αδείας. 
Αφού προσδιοριστεί η επιφάνεια του αιτούµενου κοινόχρηστου χώρου από την ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, θα κοινοποιείται στο Τµήµα Προσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
Εν συνεχεία, ο ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται στις παραπάνω Υπηρεσίες προσκοµίζοντας 
Ενηµερότητα του Ταµείου του ∆ήµου Λευκάδας περί µη οφειλών στο ∆ήµο για τέλη, φόρους, 
πρόστιµα ή εισφορές ή νόµιµης ρύθµισής τους, προκειµένου να του χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης 
Κοινόχρηστου Χώρου. 
 

10. Τοµές ή εκσκαφές οδοστρώµατος. 
Η άδεια που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.3, άρθρ. 47, Ν. 2094/92, όπως 
τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3542/07 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», για να γίνει τοµή 
ή εκσκαφή οδοστρώµατος, ερείσµατος πεζόδροµου ή πεζοδροµίου, δηµοτικού ή κοινοτικού 
∆ρόµου, για την κατασκευή έργου από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισµό, νοµικό 
πρόσωπο, φυσικό πρόσωπο, δίδεται από τη ∆ηµοτική Αρχή µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) 
ηµερών από την υποβολή της αίτησης µαζί µε εγγυητική επιστολή, αναγνωρισµένης τράπεζας, 
που έχει εκδοθεί στο όνοµα του ενδιαφερόµενου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η 
εγγυητική επιστολή ορίζεται από την Tεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Επίσης η διέλευση οχηµάτων 
από πεζόδροµους για όποια οικοδοµική εργασία, θα χορηγείται άδεια από την αρµόδια επιτροπή. 
 

Άρθρο 10: Αυθαίρετη χρήση - Κυρώσεις - Πρόστιµα 
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► Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου µε απόφαση του 
δηµάρχου, και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 8 του αρθ. 3 του Ν.1080/1980, όπως 

αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του αρθ. 26 του Ν.1828/1989 που τροποποιήθηκε µε το αρθ. 

6 του Ν. 1900/1990), τα παρακάτω χρηµατικά πρόστιµα: 
α. Σε χώρους για τους οποίους έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης, επιβάλλεται (πέρα από το 
αναλογούν τέλος) χρηµατικό πρόστιµο ανά τ.µ αυθαίρετης χρήσης διπλάσιο προς το 

αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστηµα αυθαίρετης χρήσης. 
β. Σε χώρους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης, επιβάλλεται (ανά 
τετραγωνικό µέτρο κατάληψης) χρηµατικό πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου 

κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση χρήσης. 
Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή, επιβάλλονται κάθε φορά, 
και µέχρι δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιµα. Αν η παράβαση εξακολουθεί, ο ∆ήµος προβαίνει 
στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειµένων µε δικά του συνεργεία και µε τη συνδροµή της οικείας 
Αστυνοµικής Αρχής, επιβάλλοντας ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, 
ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού, που καθορίστηκε µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η 
παραχώρηση χρήσης. 
Η αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, εκτός από τα παραπάνω χρηµατικά πρόστιµα, 
τιµωρείται και µε επιβολή των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. (παρ. 15 του αρθ. 

13 του Β.∆/τος της 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 3 του Ν.1080/1980) 

Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τα ελεγκτικά όργανα του ∆ήµου ή 

την αστυνοµική αρχή. 
► Όποιος προκαλεί ζηµιές ή φθορές στα πεζοδρόµια και καταστρώµατα των οδών, πλατειών 
κ.λπ. κοινοχρήστων χώρων υποχρεούται στην αποκατάστασή τους ή στον καταλογισµό της 
δαπάνης τους και σε περίπτωση αρνήσεως ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια. Για κάθε 
προξενούµενη φθορά στα πεζοδρόµια, στις πλατείες και τα διάφορα στοιχεία τους, θα 
συντάσσεται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου σχετικό πρωτόκολλο εκτίµησης της ζηµιάς, το 
δε ποσό αυτού θα καταλογίζεται και θα βεβαιώνεται σε βάρος του υπαιτίου και αυτό είναι 
ανεξάρτητο από τυχόν πρόστιµα που θα προβλέπονται και θα επιβάλλονται για τη συγκεκριµένη 
παράβαση. 
Η ουσιαστική παραβίαση των όρων της χορηγουµένης άδειας, καθώς και η αλλαγή της 

χρήσης αυτής, τιµωρείται διοικητικά µε ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας. 
Για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρµογή και οι αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και των σχετικών Νόµων και διατάξεων. 
Σηµείωση: όλα τα πρόστιµα επιβάλλονται κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου. 
► Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσµητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους 
παραχωρηµένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή. Μετά 
τη διαπίστωση της παράβασης, από την Επιτροπή του ∆ήµου ή την ΕΛ.ΑΣ. θα εφαρµόζονται τα 
όσα προβλέπονται από το Ν.1337/83 «περί αυθαίρετων κατασκευών» και θα επιβάλλονται 
πρόστιµα στους παραβάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 4 σε συνδυασµό µε όσα 
προβλέπονται στο Π.∆. 6/2.8.1998 -ΦΕΚ 195Α», τα οποία θα συνεχίζουν να επιβάλλονται κάθε 
χρόνο, εφ' όσον διαρκεί η παραµονή του αυθαιρέτου, άρθρο 2 και 3 του παραπάνω νόµου, ενώ 
οι κατασκευές κρίνονται κατεδαφιστέες, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ίδιου Ν.1337/1983. 
► Τα σηµεία οριοθέτησης του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου διατηρούνται πλήρως 
ευδιάκριτα µε ευθύνη των καταστηµαταρχών. Σε περίπτωση εξαφάνισής τους επιβάλλεται 
πρόστιµο ύψους 150,00 Ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιασµός και τριπλασιασµός 
του προστίµου. 
► Ορίζεται τέλος 50,00€ για κάθε αυθαίρετο πάσσαλο, οµπρέλα, ζαρντινιέρα, ηχεία, stand, ή 
οποιοδήποτε εµπόδιο για τον υπολογισµό του προστίµου, το οποίο είναι το τριπλάσιο του 

προαναφερόµενου (τα αποθηκευµένα τραπεζοκαθίσµατα θεωρούνται ως εµπόδια). 
Σηµειώνεται ότι ο ορισµός τέλους στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν έχει σκοπό να 
νοµιµοποιήσει την αυθαιρεσία άλλα είναι απαραίτητη για να προσδιορίζεται η επιβολή των 
προστίµων. 
Σηµείωση: Για παραβάσεις που αφορούν στο υπαίθριο εµπόριο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου  
32 του Ν. 4264/2014 
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Άρθρο 11: ∆ιαδικασία τροποποίησης Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων 
 
Την τροποποίηση του παρόντος Κανονισµού, ως προς τη χωροθέτηση των παραχωρούµενων 
κοινόχρηστων χώρων, µπορεί να ζητήσει κάθε ενδιαφερόµενος, υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα 
προς την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (προκειµένου να εισηγηθεί σχετικά προς τα αρµόδια 
όργανα για την λήψη απόφασης), στο οποίο θα τεκµηριώνει την αναγκαιότητα που επιβάλλει, 
κατά την άποψή του, την τροποποίηση του Κανονισµού. 
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 
1. Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται προς το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής ή Τοπικής 
Κοινότητας εντός της οποίας εµπίπτει ο προς εξέταση κοινόχρηστος χώρος, προκειµένου να 
γνωµοδοτήσει σχετικά µε απόφασή του, που αποστέλλεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
2. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έχοντας υπόψη την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και την απόφαση που έλαβε το Τοπικό ή ∆ηµοτικό Συµβούλιο, λαµβάνει απόφαση, 
διαµορφώνοντας την εισήγησή της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Για την εξέταση θεµάτων τροποποίησης του παρόντος Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων από 
τα αρµόδια όργανα, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις περί κανονιστικών αποφάσεων του 
άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) και του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87Α'/07-06-2010). 
Σε ό,τι αφορά όλες τις λοιπές προβλεπόµενες διαδικασίες που αφορούν τις Κανονιστικές 
Αποφάσεις (εγκρίσεις, δηµοσιεύσεις, αναρτήσεις κ.τ.λ.), εφαρµόζονται οι προαναφερόµενες 
σχετικές διατάξεις. 
Την τροποποίηση του Κανονισµού µπορούν επίσης να εισηγηθούν οι αρµόδιες υπηρεσίες και 
όργανα του ∆ήµου Λευκάδας, για λόγους ασφαλείας, αισθητικής, δηµοσίου συµφέροντος, 
έκδοσης πρόσθετων διατάξεων, αναπροσαρµογής τελών κ.τ.λ. 
Όλες οι νοµοθετικές διατάξεις που λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή του παρόντος 
Κανονισµού θα εφαρµόζονται όπως κάθε φορά ισχύουν. Ενδεχόµενη τροποποίηση ή 
αντικατάστασή τους δεν θα απαιτεί την τροποποίηση του Κανονισµού, παρά µόνον σε 
περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την απρόσκοπτη εφαρµογή του Κανονισµού. 
 
 

Άρθρο 12: Επιτροπή Κοινόχρηστων χώρων 
 
Για την διασφάλιση της τήρησης του Κανονισµού για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων του 
∆ήµου Λευκάδας, συγκροτείται Επιτροπή Καθορισµού Παραχώρησης Κοινόχρηστων Χώρων µε 
απόφαση ∆ηµάρχου.  
Η Επιτροπή θα αποτελείται: 
1. Από τον εκάστοτε αρµόδιο Αντιδήµαρχο ως πρόεδρο. 
3. Υπάλληλο Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
4. Υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
Την Επιτροπή θα συνδράµει συµβουλευτικά εκπρόσωπος της οικείας ∆ηµοτικής ή Τοπικής 
Κοινότητας. 
 
Έργο της Επιτροπής είναι να γνωµοδοτεί κατά περίπτωση στις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, 
σχετικά µε την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και µε τα 
αναφερόµενα στον Κανονισµό Κοινοχρήστων χώρων. 
Η επιτροπή αυτή αναλαµβάνει, παράλληλα µε την Ελληνική Αστυνοµία, και τον έλεγχο της 
χρήσης των παραχωρηµένων κοινοχρήστων χώρων και της εφαρµογής των άρθρων του 
Κανονισµού. 
Επίσης η Επιτροπή µπορεί να γνωµοδοτεί και να εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
σχετικά µε θέµατα που αφορούν στην πιστή εφαρµογή ή τροποποίηση των διατάξεων του 
παρόντος Κανονισµού. 
 

 

 

Άρθρο 13 : Μεταβατικές διατάξεις 
 
1. Μέσα σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος κανονισµού, όσοι έχουν κάνει αυθαίρετη 
χρήση κοινόχρηστου χώρου, σε χώρους που δεν επιτρέπεται η χρήση τους, υποχρεούνται να 
τους ελευθερώσουν. 
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2. Μέσα σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος κανονισµού, όσοι έχουν κάνει αυθαίρετη 
χρήση κοινόχρηστου χώρου, σε χώρους που επιτρέπεται η χρήση τους, υποχρεούνται να λάβουν 
τις απαιτούµενες άδειες. Σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν οι σχετικές άδειες να συµµορφωθούν µε 
όσα προβλέπονται σε αυτές ή να ελευθερώσουν το χώρο. 
3. Ειδικά για τα περίπτερα που η άδειά τους έχει εκδοθεί πριν την εφαρµογή του παρόντος 
Κανονισµού, η επιτροπή θα επανεξετάσει τις άδειες χορηγώντας τη δυνατότητα προσαρµογής 
εντός πενταµήνου. Με την πάροδο του πενταµήνου οφείλουν να έχουν συµµορφωθεί πλήρως 
ειδάλλως θα εφαρµόζονται όσα προβλέπονται στο Κανονισµό για αυθαίρετη χρήση. 
4. Κάθε άλλη απόφαση του ∆.Σ που ισχύει, σε ότι αφορά στους Κοινόχρηστους Χώρους, 
καταργείται µε την ψήφιση του παρόντος Κανονισµού, µε εξαίρεση την 155/2008 απόφαση του 
∆.Σ της οποίας καταργείται µόνο η παράγραφος 5. 
 

Άρθρο 14 
 
Η ισχύς του παρόντος κανονισµού, αρχίζει από την ηµεροµηνία της έκδοσής του και της νόµιµης 
δηµοσίευσής του. 
Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του δήµου. Η 
απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις νόµιµες διατάξεις. 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

 

Με στόχο την αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου, µέσα από δράσεις που θα εστιάζουν στην 
συλλογική αντίληψη µε την οποία παρεµβαίνουµε σε αυτόν, σεβόµενοι το σύνολο των 
συµπολιτών µας, αποφασίζουµε αισθητική παρέµβαση στις οµπρέλες των επαγγελµατιών που 
ενοικιάζουν δηµοτική έκταση.  
Τα χαρακτηριστικά τους να είναι: 

• Τετραγωνική (εικ. 1Α) ή ορθογωνική  κάτοψη (εικ. Α2) 

• ∆ιαστάσεις 3.00µ έως 5.00µ ανά οµπρέλα, (σε περιπτώσεις µη προσαρµογής στον χώρο 
δύναται µετά από έγκριση οι τροποποιήσεις  των διαστάσεων αυτών) 

• Μέγιστο ύψος 4,30µ 

• Όµοια όψη όλων  των πλευρών του σκιάστρου (οικ. 3Α) 

• Κεντρική (εικ. 1Α,3Α) ή έκκεντρη βάση στήριξης (εικ. 4Α) 

• Εσωτερικά ο κορµός της οµπρέλας από το ύφασµα (εικ. 4Α) και όχι εξωτερικά (εικ. 1Β),  

• Ακτινωτή (εικ. 1Α), όχι τύπου τηλεσκοπική κασσετίνα (εικ. 2Β),  

• Όχι πολλαπλές οµπρέλες µε µία βάση στήριξης (εικ. 3Β) 

• Οι οµπρέλες µπορούν να ενώνονται µε ύφασµα όµοιου χρώµατος για να υπάρχει 
συνέχεια στην στεγάνωση, αλλά όχι σε µεγαλύτερη απόσταση από 20cm. (εικ. 5Α) 

• Επιτρέπεται η φράτζα (υφασµάτινο γείσο) µέχρι 30cm , να είναι ορθογωνική µε µέγιστο 
διαχωρισµό σε δύο τµήµατα και τα γαζιά της να έχουν όµοιο χρώµα µε το ύφασµα.(εικ. 
6Α) 

• ∆εν επιτρέπεται καµιά διαφήµιση εκτυπωµένη στο ύφασµα ή επί των τµηµάτων της 
οµπρέλας ή σε ανάρτηση από αυτή ή πλησίον αυτής. 
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• Επιτρέπεται µόνο επί της φράτζας η αναγραφή της ονοµασίας του καταστήµατος και του 
διακριτού σήµατος αυτού, σε οποιαδήποτε θέση εντός αυτής, µε τρόπο διακριτικό και 
µόνο µία φορά ανά οµπρέλα. (εικ. 7Α) 

• Το ύφασµα θα είναι µονόχρωµο, ίδιου χρώµατος και στις δύο όψεις, µε αποχρώσεις του 
Λευκού Signal white ral  9003, Pure white ral 9010 ή Traffic white 9016. 

• Ο σκελετός µπορεί να είναι µεταλλικός ή ξύλινος, σε αποχρώσεις του φυσικού ξύλου, ή 
στην κλίµακα του γκρι. 

Ο ανωτέρω σχεδιασµός δεν καθίστανται δεσµευτικός όσον αφορά την προµήθεια των υλικών 
που αποτελούν την κάθε οµπρέλα, όµως είναι  δεσµευτικός όσον αφορά το παραγόµενο 
αισθητικό αποτέλεσµα.» 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Χαρακτηριστικά κιγκλιδώµατος
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Στο σηµείο αυτό αποχωρούν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, Βικέντιος 
Νικόλαος και Καρφάκη Μαριάννα. 
 Η απόφαση αυτή πήρε αρ.55/2015. 

  
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Τα παρόντα µέλη 

 

 

                ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


