
  

  

Απόσπασµα από το 1o Πρακτικό 

Πρακτικό της Συνεδρίασης της 

∆η�οτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης της 20ης/10/2017 

Αριθ�. Πρωτ. & η�ερ.που δόθηκε η πρόσκληση 63092-06/10/2017 

Αρ. Γνω�οδότησης: 1 

 

Στις Αχαρνές σή�ερα 20 Οκτωβρίου του έτους 2017, η�έρα Παρασκευή και ώρα 18.30 στο 

∆η�οτικό Κατάστη�α (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆η�οτικού Συ�βουλίου) συνήλθε η 

∆η�οτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, η οποία λόγω έλλειψης απαρτίας στις 19/10/2017, 

συνεδρίασε την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της 

∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, όπου σε κάθε περίπτωση θεωρείται απαρτία. Αφού 

παρευρέθησαν 11εκ του συνόλου 33, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ                                   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ             

ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΝΩ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 10ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 3ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 6ου ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΟΥΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 19ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 7ου ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΨΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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 ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ 

 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΑΣ 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 11ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 12ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 18ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  

 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ 

  

  

  

  

  

  

Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της επιτροπής ∆ήµαρχος Αχαρνών κος Ιωάννης Κασσαβός, ο Γενικός 

Γραµµατέας του ∆ήµου Αχαρνών κος Κατσιγιάννης Αθανάσιος και η ∆ιευθύντρια της 

Οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου η κα Λέκκα Ειρήνη. 

 Χρέη γραµµατέως εκτελεί η µόνιµη υπάλληλος του ∆ήµου Αχαρνών Γεωργαντά Σωτηρία. 

Τα θέ�ατα που ορίστηκαν στην ηµερήσια διάταξη, προς συζήτηση και γνωµοδότηση είναι τα 

εξής: 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναπροσαρ�ογή ή �η τελών και δικαιωµάτων Νεκροταφείων οικ. Έτους 2017-

Οικονο�ική τεκµηρίωση»  

ΘΕΜΑ 2ο: «Κανονισµός κοινόχρηστων χώρων 
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Η Πρὀσταµένη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών   εισηγείται για το πρώτο θέµα ήτοι  

Για την αναπροσαρµογή  των τελών και δικαιωµάτων Νεκροταφείων οικ. Έτους 2017-και 

αναφέρεται στην Οικονοµική τεκµηρίωση: Συγκεκριµένα αναφέρει ότι:  

Στις αρµοδιότητες ∆ήµων και Κοινοτήτων ανήκει ο καθορισµός των χώρων για τη δηµιουργία 

κοιµητηρίων και η παροχή γνώµης για τον καθορισµό χώρων  αποτέφρωσης νεκρών, η 

δηµιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιµητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς Η 

ίδρυση και συντήρηση κοιµητηρίων ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα των δήµων και 

κοινοτήτων. (άρθρο 1 παρ.1 ΑΝ 582/68)  

Τα δικαιώµατα ταφής και γενικά η λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών κοιµητηρίων, 

ρυθµίζονται µε κανονισµό που ψηφίζεται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, κατά τις 

ισχύουσες ειδικές διατάξεις. (άρθρο 4 παρ.1 ΑΝ 582/68).  

Ο Κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του ∆.Κ.Κ και δηµοσιεύεται 

σύµφωνα µε την παρ.4 του ίδιου άρθρου. και η χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης 

νεκρών. (άρθρο 75 Iβ10 κ  II8 Ν.3463/06) 

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε του κανονισµού λειτουργίας των κοιµητηρίων καθορίζονται  τα δικαιώµατα και 

οι υποχρεώσεις για τους τάφους  τριετούς διάρκειας και η δυνατότητα  και οι πρὁποθέσεις 

παράτασης της χρήσης αυτών , η χορήγηση δικαιώµατος οστεοφύλαξης , επιλογές  

οστεοφύλαξης,   ο τρόπος κατασκευής και τα είδη των οστεοθυρίδων καθώς επίσης το κόστος 

φιλοξενίας  και η διάρκεια της . 

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ του κανονισµού αναφέρεται , ο καθορισµός των επιµέρους δικαιωµάτων ήτοι  

για την παραχώρηση τάφου, προσδιοριζόµενα ανάλογα µε το είδος αυτού, το µέγεθος αυτού και 

την Ζώνη ταφής ενώ προβλέπονται τα δικαιώµατα σφράγισης και αποσφράγισης , δικαιώµατα 

ταφής νεκρών,  δικαιώµατα σε τάφους οικογενειακούς και τριετούς χρήσης ανά ζώνη . 

∆ικαιώµατα παράτασης διάρκειας σε τάφους τριετούς ταφής,  ∆ικαίωµα για την µίσθωση 

Μαρµάρινων Οστεοθηκών  εκταφής σε τάφους τριετούς ταφής, και σε οικογενειακούς τάφους 

.∆ικαίωµα εναπόθεσης οστών σε οικογενειακό τάφο,  δικαίωµα πλύσης οστών , δικαίωµα 

ετήσιας φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο και τρόπος και χρόνος καταβολής αυτών.  

Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται πρόβλεψη για το δικαίωµα ηµερήσιας παραµονής στο νεκροστάσιο,  

δικαίωµα ηµερήσιας παραµονής στον ψυκτικό θάλαµο, δικαίωµα νεκρώσιµης ακολουθίας και 
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κάθε  άλλου τύπου επικήδειας τελετής,  µνηµόσυνου, δικαίωµα ιδιωτικής Θείας Λειτουργίας 

καθώς και δικαίωµα  συντήρησης κοινόχρηστων χώρων ανά θέση, ζώνη και κατηγορία τάφου. 

Προσδιορίζονται επίσης  το δικαίωµα καθαριότητας τάφων τριετούς , το δικαίωµα αδιάλυτων . 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 35535/14.12.2001 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.: 

α) Τα επιβαλλόµενα ως άνω δικαιώµατα ή τέλη, συναρτώνται µε την παραχώρηση ιδιαίτερων 

ιδιωτικών δικαιωµάτων επί ορισµένου χώρου ταφής, και  υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω 

δικαιωµάτων ή τελών, καθίστανται αποκλειστικά οι συγγενείς των νεκρών, στους οποίους 

παρέχονται υπηρεσίες, όπως η διάθεση χώρου για τον ενταφιασµό των προσφιλών τους 

προσώπων, για την οποία καταβάλλεται ανάλογο δικαίωµα (σύσταση οικογενειακού  τάφου, 

τριετής ταφή).  

β) Για τον προσδιορισµό του ύψους των δικαιωµάτων συνυπολογίστηκαν οι λειτουργικές 

δαπάνες που συνδέονται µε τη λειτουργία των κοιµητηρίων (δαπάνες ύδρευσης, προµήθειας 

ηλεκτρικού ρεύµατος και καθαριότητας των χώρων των κοιµητηρίων) και συναρτώνται µε 

συνήθεις πράξεις που εκτελούνται σε αυτό και ως εκ τούτου η καταβολή του ήδη συνεπάγεται 

την παραχώρηση δικαιώµατος ενταφιασµού και κατασκευής µνηµείου επί του τάφου από τον 

συγγενή.  

γ) η επιβολή του εργολαβικού δικαιώµατος σε βάρος των εργοληπτών δεν επιτρέπεται, 

δεδοµένου ότι αφενός αυτοί ενεργούν κατ’ εντολή των δικαιούχων ενταφιασµού, οι οποίοι ως 

προελέχθη έχουν το δικαίωµα κατασκευής του µνηµείου, αφετέρου το κόστος των παρεχόµενων 

σχετικών διευκολύνσεων για την πραγµατοποίηση των εργασιών κατασκευής (κατανάλωση 

νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, αποκοµιδή απορριµµάτων) καλύπτεται ήδη από τα καταβληθέντα, 

εκ µέρους αυτών, δικαιώµατα ταφής. Το ύψος δηλαδή  των επιβαλλόµενων δικαιωµάτων του 

κοιµητηρίου, καθορίζεται επί τη βάσει εκτίµησης των πρὁπολογισθέντων δαπανών, µεταξύ 

των οποίων περιλαµβάνονται και οι  απορρέουσες σχετικές δαπάνες.  

δ) Η υποχρέωση αποκοµιδής ογκωδών άχρηστων υλικών ή µπαζών, συνεπεία των έργων 

κατασκευής ή συντήρησης των µνηµείων, µπορεί να απαιτηθεί ως ειδικός όρος στον οικείο 

κανονισµό του κοιµητηρίου, επί ποινή προστίµου σε βάρος των συγγενών και όχι ως παγίως 

καταβληθέν δικαίωµα. 
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Το ύψος των εσόδων, τελών και δικαιωµάτων που αφορούν τα κοιµητήρια καθορίζεται  µε  

απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται κατά το άρθρο 66 του Β.∆ 24-9/20-

10-1958  (άρθρο 4 παρ.1 ΑΝ  582/68  κ  ΥΠΕΣ∆∆Α  εγκ.41/12243/14.06.2007).   

Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονοµική 

επιτροπή εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και 

εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί επιβολής τελών, 

δικαιωµάτων και εισφορών απαιτείται µετά την 1/1/2011 η προηγούµενη εισήγηση της 

οικονοµικής επιτροπής.   

Στην συνέχεια η Προισταµένη των Οικονοµικών υπηρεσιών αναφέρθηκε στην Οικονοµική 

τεκµηρίωση για την επιβολή των τελών και συγκεκριµένα αναφέρθηκε στον τροπο που θα 

πρέπει να γίνονται  οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές 

υπηρεσίες για τον Π/Υ 2017 . Επεσήµανε ότι θα πρέπει να  γίνονται µε γνώµονα το κόστος 

παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασµό µε το ύψος των εσόδων που αναµένεται να  εισπραχθούν 

εντός  του έτους 2016. Σε περίπτωση που τα εισπραττόµενα έσοδα του έτους 2016 εκτιµάται 

ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2016, τότε το ποσό 

που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισµού του ύψους των 

τελών για το έτος 2017,  επιφέροντας αύξηση αυτών ενώ θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν 

υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόµενα έσοδα.  

Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά 

στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από:  

- την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2016  

- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2017 και µέχρι το µήνα κατάρτισης του 

σχεδίου του Π/Υ 2017  

- την εκτέλεση του Π/Υ 2016 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2017 

καταρτίζεται Ιούλιο 2016, τα στοιχεία Ιανουαρίου - Ιουνίου 2015 και 2016)  

-  την εκτίµηση  εισπράξεων και δαπανών για  το σύνολο  του  έτους 2016, η οποία 

υπολογίζεται µε βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2015.  

Για τον προσδιορισµό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών 

λαµβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να:  
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α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να µην 

δηµιουργούνται ελλείµµατα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν 

διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω 

στοιχεία,  

β) µην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των 

ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται  φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της 

ανταποδοτικότητας,   

γ) καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν µπορούν 

να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήµου.  

Ακόµη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι µέχρι και τον Φεβρουάριο 2017, µέρος της φύλαξης και 

της καθαριότητας του Νέου Κοιµητηρίου επιβάρυνε την ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Εξ αυτών, 3 

άτοµα εργάζονταν ως φύλακες, δύο ως εργάτες καθαριότητας. Τα πιο πάνω άτοµα θα πρέπει 

να αντικατασταθούν από εργαζόµενους του ∆ήµου Αχαρνών και η δαπάνη αυτή θα επιβαρύνει 

τον πρὁπολογισµό των Κοιµητηρίων. 

Με την υπ’ αριθµόν 188/14-6-2011 απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και διορθώθηκε µε την υπ΄αριθµ. 280/26-5-2015, απόφαση, ψηφίστηκε ο  

Κανονισµός λειτουργίας των κοιµητηρίων που ανήκουν στο ∆ήµο µας και ορίστηκαν τα 

ιδιαίτερα θέµατα λειτουργίας των λαµβάνοντας υπόψη τους συντελεστές των τελών και τις 

ανάγκες.  

Τα τέλη είναι τα ακόλουθα :  

• ∆ικαίωµα για την παραχώρηση τάφου προς σύσταση διαδοχικού τάφου διαρκούς  

Χρήσης 

• ∆ικαίωµα σφράγισης και αποσφράγισης τάφων 

• ∆ικαίωµα ταφής νεκρού σε τάφους τριετούς χρήσεως 

• ∆ικαιώµατα παράτασης σε τάφους τριετούς ταφής 

• Μίσθωση Μαρµάρινων Οστεοθηκών για 15 έτη 

• Τέλος εκταφής σε τριετή  

• Τέλος εκταφής για οικογενειακούς τάφους  
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• ∆ικαίωµα πλύσης οστών. 

• ∆ικαίωµα ετήσιας φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο  

• ∆ικαίωµα ηµερήσιας παραµονής στο νεκροστάσιο  

• ∆ικαίωµα ηµερήσιας παραµονής στον ψυκτικό θάλαµο  

• ∆ικαίωµα αφής καντηλιών 

• ∆ικαίωµα συντήρησης κοινόχρηστων χώρων οικογενειακών τάφων 

• ∆ικαίωµα καθαριότητας τάφων τριετούς χρήσεως 

• ∆ικαίωµα αδιάλυτων 

Πρέπει επίσης να επισηµανθεί, ότι στον προαναφερθέντα κανονισµό λειτουργίας Κοιµητηρίων 

∆ήµου Αχαρνών, υπήρχε διαχωρισµός στα τέλη και δικαιώµατα µεταξύ δηµοτών και 

ετεροδηµοτών και συγκεκριµένα οι ετεροδηµότες κατέβαλαν µεγαλύτερα ποσά για την ίδια 

παροχή υπηρεσίας. Αυτό δεν ήταν σύννοµο και στον προτεινόµενο κανονισµό λειτουργίας, 

ετεροδηµότες και δηµότες θα καταβάλουν τα ίδια τέλη και δικαιώµατα όπως ορίζεται από τους 

κανόνες ισονοµίας και ισοτιµίας µεταξύ των πολιτών. 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες σύνταξης και παρακολούθησης του πρὁπολογισµού ΚΥΑ 

23976/22.07.2016 Α∆Α ΩΧ∆Α465ΦΘΕ-364, τα δεδοµένα οικονοµικά στοιχεία εσόδων έχουν ως 

κατωτέρω: 
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ΕΣΟ∆Α 
 

Κ.Α 
 

ΤΙΤΛΟΣ 
 

Ενταλθέντα 
2016 

 
Προϋπ/ντα 

2016 

Βεβαιωθέντα 
Έως 

30/6/2016 

 
Προϋπολογισθέντα

2017 

0411 

 

∆ικαίωµα 
σύστασης 

οικογενειακού 
τάφου 

  721,22 215.722,50

0412 
∆ικαίωµα 

ενταφιασµού 
  52.486,00 80.000,00

0413 
∆ικαίωµα 

ανανέωσης 
  37.668,74 60.000,00

0414 Τέλος ανακοµιδής   9.810,00 15.000,00

0415 
∆ικαιώµατα από 

οστεοφυλάκιο 
  14.420,00 22.000,00

0416 
∆ικαίωµα χρήσης 

Ιερού Ναού 
  0 5.955,90

0417 Λοιπά έσοδα   99.940,10 150.000,00

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΣΟ∆ΩΝ 
  215.046,06 548.678,40

 

ΕΞΟ∆Α 
 

 
Κ.Α 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

 
Ενταλθέντα 

2015 

 
Προϋπ/ντα 

2016 

Ενταλθέντα 
Έως 

31/8/2016 

 
Προϋπολογισθέντα

2017

45-6011 
Αποδοχές 
µονίµων 

  15.113,99 26.013,96

45-6012 

Αποζηµίωση 
Υπερωριακής  
Εργασίας – 
νυκτερινά 

  0 6.969,00

45-6051.001 
Εργοδοτικές 

Εισφορές 
 Μονίµων  

  2.175,71 5.962,08

45-6011 
Αποδοχές 

Συµβασιούχων 
Ι∆ΑΧ 

  12.749,77 132.121,64

45-6022 

Αποζηµίωση 
Υπερωριακής  
Εργασίας – 
νυκτερινά 
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45-6052.001 
Εργοδοτικές 
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Συµβασιούχων 
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Εργοδοτικές 
Εισφορές 

Συµβασιούχων 
Ι∆ΟΧ 

  3.332,52 3.332,52

45-6061 
Παροχές 
σε είδος 

  0 20.000,00

45-6063 
Είδη ατοµικής 

προστασίας 
  0 15.000,00

45-6562 
 

Συντήρηση 
Παλαιού 

  0 5.000,00
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Το λόγο παίρνει ο Γενικός Γραµµατέας, κος Κατσιγιάννης Αθανάσιος, και ευχαριστεί τον κο 

Ποθητό για την εργασία του για τον κανονισµό του κοιµητηρίου. 

Το λόγο παίρνει ο κος Ποθητός και ευχαριστεί την κα Μπελιά Αρετή του Σώµατος Επιθεωρητών 

Ελεγκτών και τον τέως υφυπουργό κο Μπαλάφα και ότι συντάχθηκε ο κανονισµός µε την 

συνεργασία του Υπουργείου  και της ∆ηµοτικής Αρχής. 

Προβλέπετε καθηκοντολόγιο  των υπαλλήλων που θα παραδοθεί στο αυτοτελές τµήµα του 

δήµου. Είναι ένας κανονισµός πρότυπο για όλους του ∆ήµους της χώρας. Περιέχει έντυπα µε 

παραδείγµατα για το πώς θα πρέπει η υπηρεσία να ενηµερώνει τους δηµότες και πως να 

ενηµερώνει τους φακέλους που υπάρχουν στο κοιµητήριο. 

Η στήλη µε τα έσοδα όπως είπε και η Λέκκα έχει µια µεγάλη αύξηση σε κάποιους κωδικούς γιατί 

η υπηρεσία άρχισε να λειτουργεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και ενώ µε τα προηγούµενα 

χρόνια υπήρχε ελαστικότητα στην είσπραξη κάποιων ποσών τώρα η υπηρεσία ειδοποίησε 

αυτούς που έχουν οικογενειακούς τάφους ή άλλες υποχρεώσεις και έρχονται να καλύψουν 

υποχρεώσεις  πολλών ετών. 

Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του νέου κοιµητηρίου οπότε θα υπάρχουν σηµαντικά οφέλη 

στην υπηρεσία και στον ∆ήµο δεν θα αντιµετωπίζουµε πρόβληµα µε τους χώρους ταφής. 

Το λόγο παίρνει ο κος Καµπόλης Ηλίας ρωτάει για τους 4 πίνακες για τα πρὁπολογισθέντα και 

τα βεβαιωθέντα και  για την προµήθεια κεριών ότι τα 12.000 είναι υπερβολικό ποσό.   

Το λόγο παίρνει η κ. Λέκκα και απαντάει ότι η οικονοµική υπηρεσία κάνει µία αποτύπωση των 

δαπανών . Τα 12.000 είναι στα πρὁπολογισθέντα, µέχρι σήµερα µέσα στο 2017 έχει υπογραφεί 

µία σύµβαση του ποσού 6.700 euro για τα κεριά . Άρα τα 12.000 είναι µία ενδεικτική τιµή. 

Σχετικά µε τα ενταλθέντα και τα πρὁπολογισθέντα δεν έχουµε λάβει υπόψιν µας το 2015 και το 

2016, αναφέρθηκε σε αυτό και ο κος Ποθητός λέγοντας ότι κάποιοι κωδικοί δεν 

χρησιµοποιήθηκαν και δεν κινήθηκαν το 2015 οπότε δεν µπορώ να σας πω για τα ενταλθέντα 

δεν έχουµε πάρει κάποια στοιχεία πάνω σε αυτά ή τα πρὁπολογισθέντα του 2016. 

Θέλω επίσης να ξέρετε ότι για να κινηθεί ένας κωδικός στον πρὁπολογισµό και αυτό γίνεται 

περισσότερο στην κατηγορία των εσόδων πρέπει να έχει κινηθεί την προηγούµενη χρονιά αν δεν 

έχει κινηθεί δεν µπορούµε να βάλουµε κάτι µέσα στην επόµενη χρονιά ως πρὁπολογισθέν ποσό 

µπορεί να αναφερθεί κατά την διάρκεια του έτους να πούµε ότι είχαµε  έσοδο τόσο ναι 
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µπορούµε να το αναφέρουµε  και να το αναφέρουµε και στον πρὁπολογισµό του επόµενου 

έτους.  

Σχετικά µε τα βεβαιωθέντα που µου είπατε ότι έχουµε πάρει τα στοιχεία έως 31/8 και 30/6 ναι 

η υπηρεσία έδωσε όσο αφορά  τα βεβαιωθέντα. Για να κινηθούµε όµως για τον πρὁπολογισµό 

του 2017 και 30/6/2018 αυτά πήραµε σαν βάση, σαν δεδοµένο και στο συγκεκριµένο όσο αφορά 

τα ενταλθέντα πήραµε ως βάση 31/8/2016 λόγω ότι το ΥΠΕΣ µας ζήτησε στοιχεία τότε, τα 

έσοδα µέχρι τότε και τα έξοδα µέχρι 31/8. για αυτό έχουν αναφερθεί και αυτές οι ενδεικτικές 

τιµές µέσα. 

Το λόγο παίρνει  ο κ. Καµπόλης Ηλίας και  λέει ότι κάποιοι κωδικοί που δεν κινήθηκαν το 2016 

στα έσοδα, εγώ έβλεπα τα έξοδα. 

Η κ. Λέκκα απαντά ότι στα έξοδα έχουµε για παράδειγµα αποδοχές µονίµων. 

Ο κ. Καµπόλης Ηλίας παίρνει το λόγο και λέει ξέρω ότι ο ∆ήµος είναι ένα πάγιο έξοδο, πλέον 

δεν ξέρω πόσα χρόνια παροχές σε είδος όπως γάλα και είδη ατοµικής προστασίας δηλαδή το 

2016 αυτές οι παροχές δεν δοθήκαν; 

Το λόγο παίρνει η κ.Λέκκα και απαντάει ότι η υπηρεσία 45 που είναι το Κοιµητήριο µπορεί να 

γράψει µέσα στον πρὁπολογισµό ένα ποσό για γάλα ή για είδη ατοµικής προστασίας για 

ρούχα και τα σχετικά αλλά το πρωτογενές αίτηµα µε βάση την εγκύκλιο του υπουργείου γίνεται 

από τη διοίκηση, είναι η κεντρική υπηρεσία που κάνει την προµήθεια για το γάλα και ζητάει για 

όλους τους υπαλλήλους και για είδη ατοµικής προστασίας. Άρα αναφέρεται µέσα στον 

πρὁπολογισµό  στην υπηρεσία 45 αυτό αλλά το συγκεκριµένο ποσό το ζητάει η υπηρεσία 10 

που είναι η διοίκηση. 

Το λόγο παίρνει ο κ. Καµπόλης Ηλίας και αναφέρει ότι δεν µπορεί να καταλάβει γιατί άλλη 

υπηρεσία ζητάει και άλλη υπηρεσία το χρεώνεται; 

Η Λέκκα απαντάει ότι αυτό γίνεται στις περισσότερες υπηρεσίες του δήµου εκτός από την 

υπηρεσία 45 που είναι το κοιµητήριο γίνεται και στην 30 που είναι η Τεχνική Υπηρεσία. Τι δεν 

µπορείτε να καταλάβετε? 

Παίρνει το λόγο ο κος Καµπόλης γιατί αυτό το ποσό φαίνεται στα έξοδα του κοιµητηρίου και όχι 

στα έξοδα της ∆ιοίκησης. 
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Παίρνει το λόγο η Λέκκα αυτό δεν γίνετε γιατί το κοιµητήριο σαν αυτοτελές τµήµα λέει ότι εµείς 

στον πρὁπολογισµό µας έχουµε ένα ποσό 10.000 ή 6.000 ευρώ για είδη ατοµικής προστασίας 

ή γάλα το έχει αυτό το ποσό υποβάλλει αίτηµα η οποιαδήποτε ∆/νση στη ∆ιοίκηση και λέει στην 

γενική προµήθεια που θα βάλετε θα υπολογίσετε και εµάς διότι δεν µπορεί η κάθε ∆/νση να 

βγαίνει και να κάνει πρωτογενές γιατί µιλάµε για κατάτµηση έργου. Μαζεύονται όλα και γίνεται 

µία προµήθεια. 

Παίρνει το λόγο ο Γενικός Γραµµατέας ο κος Κατσιγιάννης και ρωτάει ποιος άλλος θέλει το 

λόγο; 

Παίρνει το λόγο η κα Βαβουρανάκη και κάνει επισήµανση για τη χθεσινή έλλειψη απαρτίας και 

ρωτά αν παρίσταται κάποιος από το ∆.Σ  της Επενδυτικής; Συµφωνεί να αναπροσαρµοστούν τα 

τέλη σε όσους θέλουν οικογενειακό τάφο και δεν συµφωνεί µε την αύξηση τελών για τους 

τάφους  τριετούς ταφής, γιατί ο µεγάλος τρόµος αυτών που θα τους θάψουν είναι τα χρήµατα 

που δεν έχουν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να µετράται η οικογενειακή κατάσταση του θανόντος και 

αναλόγως να αναπροσαρµόζονται τα τέλη. Θεωρώ τραγικό να µην επιτρέπεται η καύση των 

νεκρών είµαι Χ.Ο ξέρω τι σηµαίνει αλλά ξέρω και τι σηµαίνει για το περιβάλλον και για τον 

υδροφόρο ορίζοντα η ταφή. Επισηµαίνει επίσης στη σελίδα 2 και στη σελίδα 3 το γ και λέει ότι 

γνωρίζω γιατί έχω ασχοληθεί µε τα κοινά της πόλης 17 χρόνια ότι αυτό έχει καταστρατηγηθεί 

κατά κόρον. 

Ο Γενικός Γραµµατέας  Κατσιγιάννης διορθώνει λέγοντας ότι είχε καταστρατηγηθεί και σκοπός 

του παρόντος κανονισµού είναι αυτός, δηλαδή να µην καταστρατηγείται ο κανονισµός. 

Η κα Βαβουρανάκη παίρνει το λόγο και λέει ότι βρίσκει πολύ δίκαιο οι ετεροδηµότες να 

πληρώνουν κάτι παραπάνω. Στα έσοδα όταν λέµε βεβαιωθέντα σηµαίνει αυτά που µας 

οφείλονται αλλά δεν είναι εισπραχθέντα, άρα το 2016 δεν υπάρχουν έσοδα. Στα 

πρὁπολογισθέντα βλέπω ένα κονδύλι 180.000 euro για επέκταση του νεκροταφείου θα 

επισήµανα όταν θα γίνει αυτό να κοινοποιηθούν ποιοι θα είναι εκείνοι που θα αγοράσουν γη 

και σε ποια τιµή ανά στρέµµα. 

Το λόγο παίρνει ο Γ.Γρ. κ. Κατσιγιάννης και αναφέρει το κόστος έχει υπολογισθεί από ορκωτό 

λογιστή στον οποίο ανατέθηκε η συγκεκριµένη δουλειά η επιφάνεια είναι σύµφωνα µε τις 

ανάγκες, ιδιοκτήτες πρόθυµοι υπάρχουν πολλοί γύρω-γύρω. 
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Παίρνει το λόγο ο Ιάκωβος Ποθητός ο κανονισµός αυτός προβλέπει και τη δηµιουργία χώρου 

αποτέφρωσης είναι το άρθρο 14. Σε αυτό που είπαµε για την τιµή ταφής στην τριετούς ισχύει 

ακόµη. Για τους οικογενειακούς υπάρχει µία αύξηση γιατί καταργήθηκε το εργολαβικό δικαίωµα, 

ένα έσοδο που έπαιρνε ο ∆ήµος και συγχωνεύθηκε µε την τιµή της ταφής ή της αγοράς του 

οικογενειακού προκειµένου στο έσοδο αυτό να µην υπάρξει απώλεια στο ∆ήµο. Για τους 

ετεροδηµότες είναι συνταγµατική επιταγή να µην γίνετε διαχωρισµός των ετεροδηµοτών. 

Υπάρχει η επισήµανση στον κανονισµό ότι θα δεχτούµε ετεροδηµότη για ταφή εφόσον στην 

περιοχή του δεν υπάρχει κοιµητήριο εποµένως ο δήµος έχει την δυνατότητα να αρνηθεί εφόσον 

στην περιοχή του υπάρχει κοιµητήριο ενώ µέχρι τώρα δεν υπήρχε. 

Στην επέκταση που αναφερθήκατε εγώ αυτό το θεωρώ κατάκτηση από τη στιγµή που ακόµα και 

επιθεωρήτριες το συµπεριέλαβαν µέσα στην έκθεση τους ότι είναι αναγκαία η επέκταση του 

κοιµητηρίου σε έκταση τουλάχιστον 4 στρεµµάτων συν τα στοιχεία µε την αύξηση του 

πληθυσµού και τις ιδιαιτερότητες λόγω σύνθεσης µπορεί να επιτευχθεί και περισσότερη 

έκταση. 

Το λόγο παίρνει ο κος Κατσιγιάννης, προχθές ψηφίστηκε στον καινούριο νόµο για τα αυθαίρετα 

και τη µεταφορά συντελεστού  το τριπλό νοµοσχέδιο πέρασαν και οι διατάξεις  µε τα 

νεκροταφεία που έχουν να κάνουν µε την προστασία του περιβάλλοντος την προστασία των 

υπογείων υδάτων σήµερα τις πήραµε και συζητούµε µε κάποιον ειδικό. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Κανονισµός κοινόχρηστων χώρων 

Η ∆ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.α Λέκκα Ειρήνη εισηγείται το δεύτερο θέµα και 

συγκεκριµένα αναφέρεται στα επιµέρους θέµατα  που ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό 

κοινοχρήστων χώρων.  

Η θέσπιση κανόνων επιβάλλεται για να προστατευτεί η ακώλυτη κίνηση των πεζών που 

αποτελεί ουσιώδη παράµετρο της σύγχρονης αστικής κυκλοφοριακής οργάνωσης.  

Για την σύνταξη του κανονισµού ελήφθη υπόψη η δυσχέρεια  στην καθηµερινή κίνηση των πεζών 

και δη των πιο ευάλωτων κοινωνικών οµάδων (ηλικιωµένοι, παιδιά, άτοµα µε µειωµένη 

κινητικότητα ή σοβαρά προβλήµατα υγείας, εγκυµονούσες, µητέρες µε βρεφικά αµαξίδια κτλ.), 

που υπονοµεύουν την ποιότητα ζωής, υγιεινής και ασφάλειας του συνόλου των συµπολιτών 

µας.  
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Σκοπός του κανονισµού είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών προδιαγραφών, κανόνων και 

περιορισµών, που θα διέπουν την παραχώρηση της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και τις 

επεµβάσεις σ' αυτούς κατά τρόπο που:   

•   Θα διαφυλάσσει την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των πεζών και δη των ΑΜΕΑ. 

•   ∆εν θα παρεµποδίζεται η  πρόσβαση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, 

πυροσβεστικά κ.τ.λ.). 

•   ∆εν θα παρεµποδίζεται η ορατότητα και την ασφαλή κυκλοφορία των διερχόµενων 

οχηµάτων. 

•   Θα αναβαθµίζει τη λειτουργικότητα και αισθητική των παραχωρούµενων κοινόχρηστων 

χώρων µε σεβασµό στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον.  

•   Θα διασφαλίζει την ίση και δίκαιη µεταχείριση αιτηµάτων παραχώρησης κοινόχρηστου 

χώρου ή άδειας χρήσης του υπό συγκεκριµένους όρους (άδεια εισόδου- εξόδου, άδεια 

κατάληψης πεζοδροµίου).  

•   Θα συµβάλλει στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των δηµοτών και των 

φιλοξενούµενων στην πόλη.  

Ύστερα από τα αναφερόµενα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α’), σας αποστέλλουµε Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου 

µας το οποίο κατόπιν και της σχετικής διαβούλευσης µε τους εµπλεκόµενους φορείς, θα πρέπει 

να προωθηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για λήψη της σχετικής απόφασης. Επισηµάνθηκε ότι το 

ύψος των τελών ανά κατηγορία κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, θα υπάρξει ιδιαίτερη 

κανονιστική απόφαση. 

Ο κανονισµός ειδικότερα αναφέρει  

Στο Άρθρο 1 γίνεται µια εισαγωγή στους λόγους που οδήγησαν στην σύνταξη του κανονισµού 

αυτού. 

Το άρθρο 2:  αναφέρεται στο αντικείµενο και στο σκοπό του Κανονισµού  που σε γενικό πλαίσιο 

αφορουν την θέσπιση κανόνων για την εύρυθµη λειτουργία και χρήση των κοινόχρηστων χώρων 

του ∆ήµου Αχαρνών 

Στο άρθρο 3  αναπτύσσεται το  Νοµικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται ο παρών κανονισµός. 
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Στο αρθρο 4:  διευκρινίζονται και αναλύονται οι επιµέρους όροι όπως τι είναι κοινόχρηστος 

χώρος, τι αποτελεί τέλος, τι είναι οι άδειες κοινοχρήστου χώρου και τι ανάκληση αδειών, ποια 

χρήση θεωρείται αυθαίρετη , καθορίζονται οι έννοιες του δρόµου, πεζοδροµίου, πεζοδρόµων, τι 

αποτελεί εµπόδιο ,∆ιαχωρίζονται τα ειδη εξοπλισµού και προσδιορίζονται οι έννοιες 

,κατάστηµα κατοικία οχηµα, Προσδιορίζεται η στάση και η  στάθµευση . 

Στο Άρθρο 5 αναφέρονται οι επιµέρους αρµοδιοι για την εφαρµογή κάθε κανόνα που θεσπίζεται 

µε τον κανονισµό αυτό  και αυτοί είναι :  

1 Η διεύθυνση Οικονοµικών η υπηρεσιών  που  εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την 

χορήγηση της άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου. 

2.  Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , που γνωµοδοτεί για τη χορήγηση ή µη, της Άδειας 

Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου, και τον οριοθετεί. 

3.  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , που 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, ή τροποποίηση του παρόντος κανονισµού. 

4.  Η Επιτροπή Ελέγχου, όπως ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 81 

του Ν.4172/2013. 

5.          Η Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) καθώς και η  ∆ηµοτική Αστυνοµία.  

 

Στο Άρθρο 6  Θεσπίζονται οι Γενικές αρχές που εφαρµόζονται στους Κοινοχρήστους χώρους 

στις οποίες ερείδεται ο παρών κανονισµός 

1) απαραίτητη πρὁπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε µορφής άδειας είναι η µη 

ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόµενου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς 

αυτούς 

2) Πριν εκδοθεί η άδεια του ∆ήµου η χρήση του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ. 

3)  Η διάρκεια της άδειας ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται, δεν µπορεί να λήγει 

µετά την 31η ∆εκεµβρίου πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται από τον Νόµο και τον 

Κανονισµό.  

5. Το τέλος καθορίζεται ετήσιο κατά τετραγωνικό µέτρο, ανάλογα µε την περιοχή στην 

οποία βρίσκεται ο χρησιµοποιούµενος χώρος. 
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6. ∆εν επιτρέπεται στους παραχωρούµενους κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των 

εργασιών των καταστηµάτων και των επιτηδευµατιών κάθε  

7. Οι χρήστες των χώρων οφείλουν να φροντίζουν µε δικά τους µέσα για την καθαριότητα, 

τη συντήρηση και γενικά την καλή κατάστασή τους. 

8. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται µε κίτρινη γραµµή µε συνεργασία 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.  

9. ∆εν επιτρέπεται καµία παρέµβαση που να εµποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη 

χρήση του αστικού εξοπλισµού που έχει εγκαταστήσει ο ∆ήµος στον κοινόχρηστο χώρο 

(παγκάκια, κάδοι απορριµµάτων, ράµπες, στάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς).  

10. ∆εν επιτρέπεται να εµποδίζεται σε καµιά περίπτωση η ανάδειξη και η προβολή των 

µνηµείων  της πόλης. 

11. ∆εν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. 

12. Σε όλο το µήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγµατικό ελεύθερο 

ύψος όδευσης πεζών τουλάχιστον 2.20µ.  

13. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε επέµβαση στα δέντρα που υπάρχουν στους κοινόχρηστους 

χώρους  

14. Απαγορεύεται η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων έµπροσθεν θεσµοθετηµένων εισόδων 

όµορων  

15. Σε χώρους πεζοδροµίων, πεζοδρόµων και άλλων, που δεν έχουν παραχωρηθεί δεν 

επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέµβαση.  

16. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ψυγείων στους παραχωρούµενους κοινόχρηστους χώρους 

πλην αυτών που αφορούν περίπτερα  

17.  Απαγορεύεται η τοποθέτηση εµπορευµάτων, επιγραφών ή διαφηµίσεων οποιουδήποτε 

είδους πάνω σε δένδρα, κιγκλιδώµατα ή στύλους, καθώς και σε ιδιοκτησία άλλη από αυτήν που 

βρίσκεται η επιχείρηση έστω και αν ανήκει στον ιδιοκτήτη. 

19. Σε κάθε εκµεταλλευτή καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, παραχωρείται 

αναλόγως της προσόψεως του καταστήµατος η χρήση ποσοστού 70% του αντιστοιχούντος εις 

την προβολή του χώρου, το δε υπόλοιπο 30% παραχωρείται στους ίδιους εκµεταλλευτές εφόσον 
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κατά την κρίση της επιτροπής κοινοχρήστων χώρων δεν παρακωλύεται ουσιωδώς ή ελεύθερη 

χρήση του κοινόχρηστου χώρου.  

20. Οι διάδροµοι, που βρίσκονται εντός του χώρου και εξυπηρετούν την λειτουργία του 

καταστήµατος, προσµετρούνται κανονικά ως κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 

21. Απαγορεύεται η επέκταση του κατά χρήση παραχωρούµενου χώρου σε πεζοδρόµιο 

παρακείµενου καταστήµατος ή κατοικίας. 

22. Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε κοινόχρηστους χώρους µηχανηµάτων τα οποία διαθέτουν 

ορισµένα είδη τροφίµων ή ποτών   

 

Στο Άρθρο 7  προσδιορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις για την αδειοδότηση των επιθυµούντων 

να κάνουν χρήση του κοινοχρήστου χωρου  

Στο άρθρο 8 γίνεται ο καθορισµός των  Κοινόχρηστων Χώρων ανάλογα µε το είδος τους.  

Στο άρθρο 9 κατηγοριοποιούνται οι  Κοινόχρηστοι Χώροι ανάλογα µε την χρήση τους και την 

ασκούµενη δραστηριότητα ενώ καθορίζονται τα  δικαιολογητικά ΄ που πρέπει να υποβληθούν 

για την χορήγηση εκάστης εκ των αδειών που προβλέπονται.  

Στο άρθρο  10 καθορίζεται το είδος των  τελών χρήσεως το ύψος των οποιων θα προσδιοριστεί 

µε ιδιαίτερη  µεταγενέστερη κανονιστική πράξη. . 

Στο άρθρο 11  προσδιορίζεται το είδος των παραβάσεων οι προβλεπόµενες Κυρώσεις  και 

προβλέπονται Πρόστιµα γι’ αυτές το ύψος των οποίων θα προσδιοριστεί µε ιδιαίτερη 

µεταγενέστερη κανονιστική πράξη  

Τέλος ,στο αρθρο 12 ορίζεται ο χρόνος  έναρξης Εφαρµογής το κανονισµού.   

Το λόγο παίρνει η κα Βαβουρανάκη λέγοντας ότι δεν περιλαµβάνεται µέσα στον κανονισµό αλλά 

υπάρχει σοβαρό πρόβληµα µε τις φωτεινές πινακίδες των καταστηµάτων. Αν µπορούν να µπουν 

κάποιες προδιαγραφές για την φωτεινότητα των πινακίδων ώστε να µην δηµιουργούν 

πρόβληµα στους οδηγούς των αυτοκινήτων και προκαλούνται ατυχήµατα. Αν θα µπορούσε αυτό 

να αλλάξει. 

Το λόγο παίρνει ο κος Κουφογεώργος λέγοντας ότι δεν έχουµε κάτι να καταθέσουµε πάνω σε 

αυτά δεν είµαστε και ειδικοί σε αυτά και πολλά γίνονται και καλή την πίστη. Θεωρούµε ότι όλα 

είναι καλά διότι αν κάτι δεν είναι καλά θα µας βρείτε απέναντι. 
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Το λόγο παίρνει η κα Λέκκα το εισηγητικό το οποίο γίνεται και από την υπηρεσία, εµείς την 

εισήγηση την κάνουµε ως οικονοµική γιατί είναι στις αρµοδιότητες µας. Έχουµε πάρει από όλες 

τις συναρµόδιες εµπλεκόµενες υπηρεσίες αυτά που πρέπει. ∆εν είναι κάτι που βγαίνει από το 

µυαλό µας έχει συνταχθεί νοµοθεσία και ειδικά για τους κοινόχρηστους  που εµείς έχουµε 

καθηµερινό πρόβληµα µε τους δηµότες . Προσπαθήσαµε να κάνουµε έναν κανονισµό για να 

λύσει και τα δικά µας χέρια γιατί ο προηγούµενος κανονισµός είναι πάρα πολύ παλιός και 

κάποια πράγµατα πρέπει να αλλάξουν. Ήταν αναγκαίος ο εκσυγχρονισµός. Κάποιοι έρχονται 

και δεχόµαστε επιπλήξεις είτε µε τα περίπτερα, είτε για τους χώρους γενικότερα ή που δεν 

αφήνουµε χώρο για διέλευση στους πεζούς , όλα αυτά προσπαθήσαµε να τα αποτυπώσουµε 

και να δώσουµε µία εικόνα όσο το δυνατόν καλύτερη. 

Παίρνει το λόγο ο κος Κουφόγεωργος  και λέει ότι επειδή στα οικονοµικά δεν είµαστε ειδικοί θα 

ήθελα να είχα µία εικόνα έσοδα για το 2015 τόσα, έξοδα για το 2016 τόσα στηρίζοµαι και πάλι 

στην καλή την πίστη . 

Το λόγο παίρνει η κα Βαβουρανάκη λέγοντας ότι διαβάσαµε τις εισηγήσεις αποφασίζουµε και 

ψηφίζουµε µε δική µας λογική αν τώρα κάποιος αύριο που σήµερα είναι απών δεν θα πρέπει να 

ζητήσει ευθύνες από εµάς αλλά από τον εαυτό του που δεν είναι σήµερα εδώ. 

Παρακολουθώντας τα κοινά βλέπω τελευταία ότι ακυρώνονται αποφάσεις και ιστορίες δηλαδή 

βάζουµε τροχοπέδες σε οτιδήποτε καλό πάει να γίνει. 

Το λόγο παίρνει ο κος Αλεξόπουλος και λέει ότι στη  νοµοθεσία εντόπισα µία καινούργια ΚΥΑ 

ισχύει του 13 αλλά έχει αλλάξει και έχει γίνει 16228 18/5/2017 αυτό έχει αλλάξει το καλοκαίρι.  

Πιστεύω ότι πρέπει να µπει και ο Ν.4442/16 το νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση 

οικονοµικών δραστηριοτήτων που αναφέρει µέσα κάτι λεπτοµέρειες που αναφέρονται στον 

συγκεκριµένο κανονισµό. 

Στη σελ. 9 του κανονισµού στο 7 λέει ότι οι χρήστες των χώρων οφείλουν να φροντίζουν µε δικά 

τους µέσα για την καθαριότητα, την συντήρηση και γενικά την καλή κατάσταση τους. Αν 

προξενήσουν βλάβες όµως θα τους επιβληθεί πρόστιµο? Στο 13 απαγορεύεται  αυστηρά κάθε 

επέµβαση που υπάρχουν στους κοινόχρηστους χώρους κλάδεµα-κόψιµο. Συµφωνούµε. Μήπως 

πρέπει να συµπληρώσουµε ότι αρµόδιος είναι µόνο η υπηρεσία περιβάλλοντος του δήµου? 

Το λόγο παίρνει ο κος Μπενάρδος και ρωτάει για τα εκτός σχεδίου τι ισχύει; 
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Το λόγο παίρνει ο κος Κατσιγιάννης και απαντάει ότι ο κανονισµός αυτός αφορά κοινόχρηστους 

χώρους όπως αυτή η χρήση γης ορίζεται στο ∆ιάταγµα 166∆ στις εντός σχεδίου περιοχές του 

δήµου. ∆εν αφορά τις εκτός σχεδίου περιοχές. 

 

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της τις εισηγήσεις και τις τοποθετήσεις των παρακάτω θε�άτων: 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναπροσαρ�ογή ή �η τελών και δικαιωµάτων Νεκροταφείων οικ. Έτους 2017-

Οικονο�ική τεκµηρίωση»  

ΘΕΜΑ 2ο: «Κανονισµός κοινόχρηστων χώρων 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 

Οµόφωνα για την  αναπροσαρµογή των  τελών και δικαιωµάτων Νεκροταφείων οικ. Έτους 2017 

στα ποσά που ορίζονται στο σχετικό πίνακα.  
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Αναφορικά µε τον κανονισµό κοινοχρήστων χώρων ΟΜΟΦΩΝΑ  γνωµοδοτεί για την 

αναγκαιότητα και το περιεχόµενο αυτού που αναλυτικά έχει ως εξης : 

ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Περιεχόµενα: 

Άρθρο 1 : Εισαγωγή 

Άρθρο 2: Αντικείµενο - Σκοπός  

Άρθρο 3 : Νοµικό πλαίσιο  

Άρθρο 4: ∆ιευκρινιστικοί Όροι & Έννοιες 

Άρθρο 5: Αρµοδιότητες για την εφαρµογή του Κανονισµού 

Άρθρο 6 : Γενικές αρχές  

Άρθρο 7 : Γενικές υποχρεώσεις 

Άρθρο 8:  Καθορισµός Κοινόχρηστων Χώρων 

Άρθρο 9:Κατηγορίες χρήσεων Κοινόχρηστων Χώρων  

9.1. Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. 

9.2. Για τοποθέτηση σκιαδίων & λοιπών λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων. 

9.3. Για τοποθέτηση εµπορευµάτων. 

9.4. Για τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών. 

9.5. Για κατάληψη χώρου από περίπτερα.  

9.6. Για πραγµατοποίηση εκδηλώσεων προσωρινού χαρακτήρα (εγκαίνια, γιορτές κλπ). 

9.7. Για την άσκηση υπαίθριου στασίµου εµπορίου. 

9.8. Για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδιών (τσίρκο,Λούνα Πάρκ,Πίστες αυτοκινητιδίων κλπ). 

9.9. Για την χρήση υπεδάφους (π.χ για την ∆ιέλευση Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων). 
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Άρθρο 10 : Καθορισµός τελών χρήσεως. 

Άρθρο 11 : Παραβάσεις - Κυρώσεις – Πρόστιµα. 

Άρθρο 12 : Έναρξη Εφαρµογής.  

                                      

Άρθρο 1. Εισαγωγή 

 

Η λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων 

σε κοινόχρηστους χώρους είναι ένα θετικό για την λειτουργία της πόλης στοιχείο. Εξυπηρετεί το 

κοινό, αυξάνει τις δυνατότητες να αντιληφθεί κανείς τον χώρο, διευρύνει τον κύκλο εργασιών 

των επιχειρήσεων, δίνει ζωντάνια στην πόλη και πλουραλισµό στις παρεχόµενες 

εξυπηρετήσεις. Σε καµία περίπτωση όµως δεν πρέπει η δραστηριότητα αυτή να υποβαθµίζει 

την ποιότητα ζωής των κατοίκων στερώντας τους ζωτικό χώρο, να ενοχλεί την εικόνα της 

πόλης µε αυθαίρετες κατασκευές και εκτεταµένες καταλήψεις, να παρεµποδίζει την προστασία 

της πόλης δυσχεραίνοντας την κίνηση οχηµάτων διάσωσης. 

Για την εξασφάλιση της ισορροπίας ανάµεσα στις δύο αυτές διαστάσεις της ανάπτυξης της 

συγκεκριµένης δραστηριότητας στον ∆ήµο Αχαρνών και την επαναφορά του «µέτρου» που έχει 

τα τελευταία χρόνια απολεσθεί, καταρτίζεται ο κανονισµός που ακολουθεί.  

 

Άρθρο 2 .      Αντικείµενο-Σκοπός του Κανονισµού 

 

Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο: 

1.     Την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθµη λειτουργία και χρήση των 

κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Αχαρνών (πλατειών, πεζοδροµίων, πεζοδρόµων και λοιπών 

κοινόχρηστων χώρων). 

2.      Την ασφάλεια, προστασία και άνεση της κίνησης των πεζών, χωρίς εµπόδια σε όλη την 

επιφάνεια τους καθώς και την χρήση τους από άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
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3.      Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την τουριστική ανάπτυξη, την αύξηση των 

θέσεων εργασίας της πόλης, αλλά και την αισθητική προστασία και βελτίωση των 

κοινόχρηστων χώρων. 

4.  Την ευχερή προσπέλαση και τροφοδοσία των εµπορικών καταστηµάτων, την εξυπηρέτηση 

των λοιπών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και την πρόληψη κινδύνων που δηµιουργούνται 

µε την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αντικειµένων σε οδούς, πεζοδρόµια κ.λπ. 

5.  Την ενδυνάµωση της εµπορικής κίνησης µε την οργανωµένη παρουσίαση των κοινόχρηστων 

χώρων. 

6.  Την προστασία των δοµικών στοιχείων, της φύτευσης και του εξοπλισµού των κοινόχρηστων 

χώρων . 

7.      Την ασφαλή πρόσβαση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα,πυροσβεστικά κλπ.) 

  

Άρθρο 3.    Νοµικό Πλαίσιο 

 

Ο παρών Κανονισµός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει εκτελεστό χαρακτήρα και 

ισχύ ουσιαστικού τυπικού νόµου και εκδίδεται βάσει των σχετικών διατάξεων : 

 Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» , ως σήµερα ισχύει. 

  Του 3463/06 (ΦΕΚ114/Α/8-6-06) περί κώδικα ∆ήµων Και Κοινοτήτων. 

  Του Αστικού Κώδικα (άρθρα 969 & 970) ∆ιαχείριση και αξιοποίηση των κοινοχρήστων 

χώρων κατά τρόπο που να µην αναιρείται η κοινή χρήση και να προάγεται η κοινή ωφέλεια. 

  Του Β∆ 24-9/20-10-1958 «περί κωδικοποίησης ως ενιαίο κείµενο νόµου των ισχυουσών 

περί προσόδων των ∆ήµων και κοινοτήτων. 

  Του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/1980) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε αρ. 43 του 

Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α//16-6-2011) περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων 

τινών της περί προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως νοµοθεσίας και άλλων 

τινών συναφών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 3 «τέλος χρήσεως πεζοδροµίων πλατειών 
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και λοιπών κοινόχρηστων χώρων» και όπως οι διατάξεις αυτές σήµερα ισχύουν (Ν. 1828/89 , Ν. 

1900/90 κλπ). 

 Του   Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός». 

 Τα άρθρα 20 & 26 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79/Α /9-4-2012 και ΦΕΚ 99/Α/27-4-2012 

διόρθωσης σφαλµάτων και ειδικότερα  

 Των ειδικών ρυθµίσεων για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των 

οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών ι. αρ. αποφ. 52907/09 ΦΕΚ 

2621Β/31-12-09)  

 Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές µεγεθών και υλικών 

κύριας για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ». 

 Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ). 

 Του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αχαρνών (ΦΕΚ 2709/τ.Β΄/11-11-2011) 

καθώς και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/19-6-2013). 

  Της υγειονοµικής διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 (ΦΕΚ2718/Β΄/8-10-2012) «Υγειονοµικοί 

όροι και πρὁποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν.2946/01 ΦΕΚ Α 224/8-10-2001 ως ισχύει. 

 Του Ν.1650/86 (ΦΕΚ Α 1601986) όπως τροποποιήθηκε µε, Ν. 4014/2011  ΦΕΚ Α 

209/21-9-2011) µε   ν. 4042/2012 ΦΕΚ α 24/13-2-2012 και ν. 3937/2011 ΦΕΚ Α 60/2011 

 Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989). 

 Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990). 

 Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004). 

 Του Ν. 4067/2012 «Νέος Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός». 

 Του Ν. 1337/1983, & Ν. 1512/1985. 

 Του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός 

Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». 

 Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001). 

 Του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» άρθρα 34,47 & 48. 
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         Του Ν.4442/2016  ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016. 

         Υ.Α 16228/18-5-2017 ΦΕΚ.1723 τεύχος Β. 

         Φ15 οικ.16228/754/2-6-17 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

 Του Ποινικού κώδικα άρθρο 292 παρ. 1 & άρθρο 458. 

 Της Υ.Α. Αριθµ.6952/16-3-2011(ΦΕΚ 420/Β΄/16-3-11). 

 Του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/03.02.2006 τεύχος Α') «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του αρ. 29 περί δικαιώµατα διέλευσης . 

 Τις διατάξεις του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145Α13-7-1995) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες 

διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α /2014) «Επείγουσες Ρυθµίσεις αρµοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών». 

 Την µε αριθµό 41 εγκύκλιο µε ΑΠ:12243/14-6/2007 του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Κανονιστική αρµοδιότητα των Ο.Τ.Α Α΄ βαθµού επί θεµάτων επιβολής φόρων, τελών, 

δικαιωµάτων και εισφορών στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του Κ∆Κ (Ν.3463/06)». 

 Την µε αριθµό 6952/14-2-2011 (ΦΕΚ 420Β/16-3-2011) Κ.Υ.Α «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». 

 Τις διατάξεις της ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α21/31600 (ΦΕΚ 3106Β/9-12-2013) «Απλούστευση των 

διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος, Θέατρα και Κινηµατογράφοι». 

 Τις διατάξεις του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118Α/15-5-2014 «Άσκηση εµπορικών 

∆ραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις». 

 Την µε αριθµό Α2-797/29-8-2014 ΚΥΑ «Ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τον τρόπο, τον τόπο 

και την διαδικασία επιβολής προστίµων σε εφαρµογή του Ν.4264/2014». 

 

Άρθρο 4   ∆ιευκρινιστικοί Όροι και έννοιες: 
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Κοινόχρηστος χώρος: Στον παρόντα κανονισµό, νοείται ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά 

την έννοια των σχετικών διατάξεων του  Ν. 1080/1980, όπως ισχύουν κάθε φορά, ήτοι: όλοι οι 

δρόµοι και τα πεζοδρόµιά τους, οι πλατείες και τα πεζοδρόµιά τους, οι πεζόδροµοι, τµήµατα 

των δηµοτικών οδών που έχουν κατασκευασθεί ως πεζόδροµοι, οι στοές και το υπέδαφος όλων 

αυτών, οι αποτµήσεις γωνιών οικοδοµικών τετραγώνων και το υπέδαφος αυτών, ο δαπεδιος 

χώρος µεταξύ θέσεως των προσόψεων των ισογείων οικοδοµών και των εγκεκριµένων 

οικοδοµικών γραµµών, οι κήποι και χώροι πρασίνου, οι παιδικές χαρές, τα πάρκα και γενικά 

κάθε δηµοτικός ή δηµόσιος χώρος ή οικόπεδο, που έχει αφεθεί προσωρινά ή µόνιµα σε κοινή 

χρήση, η κυριότητα των οποίων ανήκει στο ∆ήµο Αχαρνών. 

 

Τέλος: είναι η χρηµατική παροχή που καταβάλλεται στον ∆ήµο σε βάρος αυτών που 

χρησιµοποιούν, διαρκώς ή πρόσκαιρα, τις πλατείες, τα πάρκα, τις οδούς, τα πεζοδρόµια, τους 

πεζόδροµους και εν γένει τους κοινόχρηστους χώρους. Έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα (ΣΤε 

140/89, ∆ι.∆ικ. 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων. 

 

Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου: είναι οι ατοµικές διοικητικές πράξεις παραχώρησης 

χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ιδιώτη, που υπόκεινται σε ανάκληση σύµφωνα µε τις γενικές 

αρχές του ∆ιοικητικού ∆ικαίου και των Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και τις ειδικές διατάξεις 

του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. 

Η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ειδικά για καταστήµατα υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος και εµπορικά πρὁποθέτει την νόµιµη λειτουργία αυτών. 

 

 

Ανάκληση άδειας: είναι η διοικητική πράξη κύρωσης µε την οποία αίρεται η ισχύς µιας άλλης 

διοικητικής πράξης και αποσκοπεί όχι µόνο στην ποινική τιµωρία του αδικήµατος, αλλά στη 

συµµόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθµίσεις του νόµου και του παρόντος Κανονισµού. 

 

Αυθαίρετη χρήση: θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια του 

∆ηµάρχου (ΣτΕ 766/87 ΝοΒ 1990 σελ. 739). Αυθαίρετη, επίσης, θεωρείται η χρήση του 
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κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας 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 ∆ 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

3 του Ν. 1080/1980). 

 

∆ρόµος: είναι η κοινόχρηστη έκταση, που εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας. 

 

Πεζοδρόµιο: θεωρείται το υπερυψωµένο, ή µε άλλο τρόπο διαχωριζόµενο, τµήµα της οδού που 

προορίζεται για πεζούς. 

 

Πεζόδροµος: νοείται η οδός η οποία χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς, καθώς και 

για την είσοδο – έξοδο οχηµάτων προς και από τους ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης των 

παρόδιων ιδιοκτησιών, ως και για τα οχήµατα εφοδιασµού ή τροφοδοσίας (σε συγκεκριµένες 

ώρες) ή τα οχήµατα έκτακτης ανάγκης. 

 

Εµπόδια: θεωρούνται γενικότερα ο αστικός, οδικός και εµπορικός/επαγγελµατικός εξοπλισµός 

ήτοι: δένδρα, στύλοι (φωτισµού, ηλεκτροδότησης, ηχητικής σήµανσης στους σηµατοδότες κτλ.), 

καρτοτηλέφωνα, ταχυδροµικές θυρίδες, υπαίθριοι κατανεµητές τηλεφωνικών δικτύων 

(kvo=kafao) ή συναφείς εγκαταστάσεις δικτύων κοινής ωφελείας, κρουνοί, διαφηµιστικές 

πινακίδες ή εγκαταστάσεις για την τοποθέτηση διαφηµιστικών αφισών, στάσεις λεωφορείων, 

κουβούκλια κτλ. 

 

Επαγγελµατικός /Εµπορικός εξοπλισµός: θεωρούνται τα κάθε µορφής λειτουργικά ή 

διακοσµητικά στοιχεία (τραπεζοκαθίσµατα, οµπρέλες, σκίαστρα, προθήκες, πάγκοι, 

εµπορεύµατα και µηχανήµατα) που εξυπηρετούν την πελατεία και την λειτουργία των 

καταστηµάτων. 
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Αστικός εξοπλισµός:  είναι ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες του ∆ήµου, όπως κάδοι απορριµµάτων, 

κολωνάκια, ζώνες πράσινου, υδάτινα στοιχεία (πχ. σιντριβάνια), κιγκλιδώµατα, παγκάκια, 

πεζούλια, φωτιστικά. 

 

Οδικός εξοπλισµός: είναι ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών και της κυκλοφορίας, όπως 

φανοστάτες, πινακίδες σήµανσης, σηµατοδότες κ.τ.λ. 

 

Κατάστηµα: είναι ο αυτοτελής χώρος όπου λειτουργεί κάθε φύσεως εµπορική επιχείρηση  

συµπεριλαµβανοµένης και της  επιχείρησης παροχής υπηρεσιών και, εν προκειµένω, µόνο στον 

ισόγειο χώρο. 

Κατοικία: είναι ο αυτοτελής χώρος όπου κατοικούν άτοµα. 

Ποδηλατόδροµος: είναι η οδός, ή τµήµα της οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων. 

Όχηµα: είναι το µηχανοκίνητο όχηµα, το οποίο χρησιµοποιείται κυρίως για τη µεταφορά 

προσώπων, ή πραγµάτων, ή για τη ρυµούλκηση στις οδούς οχηµάτων που χρησιµοποιούνται 

για τη µεταφορά προσώπων, ή πραγµάτων. 

Στάθµευση: είναι η ακινησία του οχήµατος για οποιοδήποτε λόγο, ήτοι: α) της ανάγκης να 

αποφύγει την σύγκρουση µε άλλο όχηµα που χρησιµοποιεί την οδό ή την σύγκρουση µε εµπόδιο 

β) της συµµόρφωσής του µε τους κανονισµούς κυκλοφορίας, εφόσον η χρονική περίοδος 

ακινητοποίησης του οχήµατος δεν υπερβαίνει τον απαιτούµενο χρόνο γ) της επιβίβασης ή 

αποβίβασης επιβατών και της φορτοεκφόρτωσης πραγµάτων. 

Στάση: είναι η ακινησία του οχήµατος επί χρόνο απαιτούµενο για την επιβίβαση ή αποβίβαση 

επιβατών ή φορτοεκφόρτωση πραγµάτων. 

Άρθρο 5   Αρµοδιότητες για την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού 

Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού αρµόδιες είναι: 

1.  Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , η οποία εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

την χορήγηση της άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου. 

2.  Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , που γνωµοδοτεί για τη χορήγηση ή µη, της Άδειας 

Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου, και τον οριοθετεί. 
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3.  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , που 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, ή τροποποίηση του παρόντος κανονισµού. 

4.  Η Επιτροπή Ελέγχου, όπως ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 81 

του Ν.4172/2013. 

5.          Η Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) καθώς και η  ∆ηµοτική Αστυνοµία.  

Άρθρο 6  Γενικές Αρχές.  

1. Σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν.3463/2006 (∆. Κ. Κ.) απαραίτητη 

πρὁπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε µορφής άδειας είναι η µη ύπαρξη εις βάρος του 

ενδιαφερόµενου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς αυτούς, µε εξαίρεση τις 

περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών σύµφωνα µε τη σχετική 

νοµοθεσία. 

2. Τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της 

χρήσης, καθορίζονται µε τον παρόντα κανονισµό. 

3. Πριν εκδοθεί η άδεια του ∆ήµου η χρήση του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ. 

Εποµένως αν ο ενδιαφερόµενος µετά την υποβολή της αίτησης κατέλαβε τον κοινόχρηστο χώρο 

χωρίς να περιµένει να του χορηγηθεί η άδεια θεωρείται ότι χρησιµοποιεί το χώρο αυθαίρετα 

και υπόκειται σε κυρώσεις που προβλέπει ο Νόµος. 

4. Η διάρκεια της άδειας ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται, δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το τέλος του ηµερολογιακού έτους µέσα στο οποίο εκδίδεται, δεν µπορεί δηλαδή να 

λήγει µετά την 31η ∆εκεµβρίου. Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις κατάληψης οδού ή 

πεζοδροµίου από αυτούς που εκτελούν τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, οπότε η διάρκεια της 

άδειας µπορεί να επεκτείνεται και στο επόµενο έτος (άρθρο 13 παρ. 11 Β.∆. 24/9-20/10/58 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). 

 

5. Το τέλος καθορίζεται ετήσιο κατά τετραγωνικό µέτρο, ανάλογα µε την περιοχή στην 

οποία βρίσκεται ο χρησιµοποιούµενος χώρος. Στην περίπτωση αυτή σύµφωνα µε το εδάφιο α΄ 

της παρ. 3 του άρθρου 13 του Β.∆. 24/9-20/10/58, το τέλος οφείλεται για ολόκληρο το έτος, 

έστω και αν γίνεται χρήση του χώρου για χρονικό διάστηµα βραχύτερο του έτους. 
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6. ∆εν επιτρέπεται στους παραχωρούµενους κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των 

εργασιών των καταστηµάτων και των επιτηδευµατιών κάθε µορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, 

µοτοσικλετών, συναρµολογήσεις επίπλων κτλ.).  

7. Οι χρήστες των χώρων οφείλουν να φροντίζουν µε δικά τους µέσα για την καθαριότητα, 

τη συντήρηση και γενικά την καλή κατάστασή τους. 

8. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται µε κίτρινη γραµµή µε συνεργασία 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Κάθε κατάληψη εκτός των 

ορίων του παραχωρούµενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του 

καταστήµατος.  

9. ∆εν επιτρέπεται καµία παρέµβαση που να εµποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη 

χρήση του αστικού εξοπλισµού που έχει εγκαταστήσει ο ∆ήµος στον κοινόχρηστο χώρο 

(παγκάκια, κάδοι απορριµµάτων, ράµπες, στάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς).  

10. ∆εν επιτρέπεται να εµποδίζεται σε καµιά περίπτωση η ανάδειξη και η προβολή των 

µνηµείων της πόλης. 

11. ∆εν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο 

(υποστυλώµατα, δάπεδα, καθίσµατα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Η διάταξη των λειτουργικών 

στοιχείων επί του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια, ώστε να 

δηµιουργούνται διάδροµοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέµβαση 

θα τυγχάνει πριν από την έκδοση της άδειας, της έγκρισης των υπηρεσιών του ∆ήµου, κατόπιν 

υποβολής µαζί µε την άδεια των αναγκαίων προς τούτο τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών 

σχεδίων. Οποιαδήποτε µεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση 

των υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας. 

12. Σε όλο το µήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγµατικό ελεύθερο 

ύψος όδευσης πεζών τουλάχιστον 2.20µ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εµπόδιο 

{(µαρκίζες, επιγραφές, σηµάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.) (αρ. 2 της αρ. 

52.907/28-12-2009 (Φ.Ε.Κ Β' 2621/31-12-2009) Απόφασης ΥΠ.ΠΕ.ΚΑ. για Α.Μ.Ε.Α.)}. 

13. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε επέµβαση στα δέντρα που υπάρχουν στους κοινόχρηστους 

χώρους (κλάδεµα, κόψιµο κ.λπ.). 
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14. Απαγορεύεται η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων έµπροσθεν θεσµοθετηµένων εισόδων 

όµορων ιδιοκτησιών (κατοικιών ή καταστηµάτων). Καθώς και των διόδων (διαδρόµων) που 

οδηγούν σε αυτές 

15. Σε χώρους πεζοδροµίων, πεζοδρόµων και άλλων, που δεν έχουν παραχωρηθεί δεν 

επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέµβαση.  

16. Οι διάδροµοι που βρίσκονται εντός του χώρου όπου τοποθετούνται τραπεζοκαθίσµατα 

και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήµατος προσµετρούνται κανονικά ως κατάληψη. 

17. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ψυγείων στους παραχωρούµενους κοινόχρηστους χώρους 

πλην αυτών που αφορούν περίπτερα µε τούς όρους και πρὁποθέσεις του άρθρου 8 παρ.5 του 

παρόντος κανονισµού. 

 

 

18.  Απαγορεύεται η τοποθέτηση εµπορευµάτων, επιγραφών ή διαφηµίσεων οποιουδήποτε 

είδους πάνω σε δένδρα, κιγκλιδώµατα ή στύλους, καθώς και σε ιδιοκτησία άλλη από αυτήν που 

βρίσκεται η επιχείρηση έστω και αν ανήκει στον ιδιοκτήτη. 

19. Σε κάθε εκµεταλλευτή καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, παραχωρείται 

αναλόγως της προσόψεως του καταστήµατος η χρήση ποσοστού 70% του αντιστοιχούντος εις 

την προβολή του χώρου, το δε υπόλοιπο 30% παραχωρείται στους ίδιους εκµεταλλευτές εφόσον 

κατά την κρίση της επιτροπής κοινοχρήστων χώρων δεν παρακωλύεται ουσιωδώς ή ελεύθερη 

χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Σε περίπτωση µη χρησιµοποιήσεως από τον δικαιούµενο του 

αναλογούντος σε αυτόν κοινοχρήστου χώρου, η χρήση του χώρου αυτού δύναται να 

παραχωρηθεί από το ∆ήµο σε εκµεταλλευτές συνεχόµενων µετ΄ αυτού καταστηµάτων, 

αναλόγως της προσόψεώς τους, (άρθρο 13 παρ. 5 του Β.∆. 24-9/20-10-1958 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80). 

20. Οι διάδροµοι, που βρίσκονται εντός του χώρου και εξυπηρετούν την λειτουργία του 

καταστήµατος, προσµετρούνται κανονικά ως κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 

21. Απαγορεύεται η επέκταση του κατά χρήση παραχωρούµενου χώρου σε πεζοδρόµιο 

παρακείµενου καταστήµατος ή κατοικίας εκτός και αν υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση του 
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χρησιµοποιούντος ή κατέχοντος το ακίνητο αυτό που θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη ∆ήλωση 

του Ν.1599/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

22. Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε κοινόχρηστους χώρους µηχανηµάτων τα οποία διαθέτουν 

ορισµένα είδη τροφίµων ή ποτών, όπως ζαχαρώδη πρὀόντα, αναψυκτικά, ποτά, ροφήµατα, 

τοστ, τσιγάρα κ.λ.π. (Αυτόµατοι Πωλητές Τροφίµων). 

  

Άρθρο 7   Γενικές υποχρεώσεις. 

1. Η παραλαβή των προβλεπόµενων δικαιολογητικών, η έκδοση των αδειών, η κοινοποίηση 

αυτών στους ενδιαφεροµένους και στις εµπλεκόµενες υπηρεσίες, η τήρηση των σχετικών 

φακέλων σε ειδικό για το σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και η έγκαιρη 

πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων & καταστηµαταρχών πάνω σε θέµατα που τους αφορούν, 

αποτελούν υποχρεώσεις του ∆ήµου. 

2. Η προσέλευση και συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών, η 

συγκέντρωση των προβλεπόµενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή αυτών στην αρµόδια 

υπηρεσία του ∆ήµου, η καταβολή των προβλεπόµενων τελών στο Ταµείο του ∆ήµου, αποτελούν 

υποχρεώσεις των καταστηµαταρχών, των ιδιοκτητών του ακινήτου ή εκείνων στο όνοµα των 

οποίων εκδόθηκε η άδεια οικοδοµής (στην περίπτωση των ανοικοδοµούντων), των κατόχων των 

αδειών άσκησης στάσιµου υπαίθριου εµπορίου και γενικώς των υπευθύνων κατά τον νόµο, 

επιτηδευµατιών. 

3. Όλοι οι καταστηµατάρχες οφείλουν: 

α) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα µπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε µορφής και 

έκτασης υποβάθµιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρµόζει στην ιστορία και τον 

πολιτισµό του ∆ήµου, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και 

συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συµπεριφοράς, 

β) να συµµορφώνονται γενικά µε τις διατάξεις των νόµων, Π.∆., εγκυκλίων και οδηγιών όπως 

ισχύουν κάθε φορά, καθώς και µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 
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Άρθρο 8   Καθορισµός Κοινοχρήστων χώρων. 

Βάσει της παρ. 2 του αρ. 3 του Ν. 1080/1980 τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων 

επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης καθορίζονται σε ζώνες. 

Επισηµαίνεται πως µε απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αχαρνών, δύναται να 

προσθέτει και να αφαιρεί τµήµατα κοινόχρηστων χώρων, ανάλογα µε τις κάθε φορά 

διαµορφούµενες συνθήκες. 

Τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, 

καθορίζονται ως εξής : 

 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ 

Σε όλες τις πλατείες µέσα στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αχαρνών. 

 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ 

Στα πεζοδρόµια µέσα στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αχαρνών. 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί ασφαλής και ανεµπόδιστη διέλευση των πεζών και των ΑΜΕΑ, ο 

ελεύθερος χώρος (ορίζεται από το κράσπεδο προς την οικοδοµική γραµµή) θα πρέπει να  είναι 

1,50 µέτρο τουλάχιστον .  

Σε πεζοδρόµια µικρότερα του 1.50 µέτρου, δεν δίνεται καµιά άδεια κατάληψης. 

Σε περίπτωση που υπάρχει προκήπιο, αυτό δεν προσµετράται στο πλάτος του πεζοδροµίου. 

 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΙ 

Σε όλους τους πεζόδροµους µέσα στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αχαρνών. 

Στους πεζόδροµους  προβλέπεται ελεύθερη ζώνη µε ελάχιστο πλάτος 3,00 µ. τουλάχιστον για 

την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, 
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ασθενοφόρα, οχήµατα µεταφοράς ατόµων µε αναπηρία κλπ, που παραµένει ακάλυπτη καθ΄ 

όλο το µήκος και πλάτος της. 

 

 

Άρθρο  9   Κατηγορίες χρήσεων κοινοχρήστων χώρων.  

Οι κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται για: 

1. την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. 

2. την τοποθέτηση σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων σε 

χώρους που έχουν τοποθετηθεί τραπεζοκαθίσµατα. 

3. την τοποθέτηση εµπορευµάτων. 

4. την τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών. 

5. την λειτουργία περιπτέρων και την τοποθέτηση ψυγείων αναψυκτικών - παγωτών. 

6. την διοργάνωση εκδηλώσεων προσωρινού χαρακτήρα (εγκαίνια, γιορτές, γάµοι κλπ). 

7. την άσκηση στάσιµου υπαίθριου εµπορίου. 

8. την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδιών (Τσίρκο, Λούνα Πάρκ, Πίστες αυτοκινητιδίων, 

Παγοδρόµια κλπ). 

9. τη χρήση υπεδάφους π.χ. για τη διέλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 

 

 

 

9.1    Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων.  

Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, 

καθώς επίσης και ο καθορισµός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο, καθορίζονται µε 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Για τη διαµόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των 

τραπεζοκαθισµάτων εκδίδεται από το ∆ήµο άδεια χρήσης µε ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσης 

της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. 
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Ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται µε αίτηση του στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

προσκοµίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :  

• Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται                                                                                        

α)το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του αιτούντος,                                                           β) το 

είδος και η διεύθυνση της ασκούµενης επιχείρησης (εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει 

οπωσδήποτε να προσκοµιστεί το εταιρικό τους) και                    γ) το είδος του αιτούµενου προς 

χρήση χώρου, την έκταση σε τετραγωνικά µέτρα, τα είδη που θα τοποθετηθούν 

(τραπεζοκαθίσµατα, οµπρέλες) και τη χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση 

της χρήσης αυτού (εξαιρούµενων των περιπτώσεων όπου µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου έχει καθοριστεί το συνολικό εµβαδόν του παραχωρούµενου προς χρήση 

κοινόχρηστου χώρου και η χρονική διάρκεια για την κατάληψη αυτού). 

• Άδεια λειτουργίας καταστήµατος, που θα βρίσκεται σε ισχύ, ή Αντίγραφο Απόφασης 

Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας περί χορήγησης προέγκρισης. 

• Τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του 

καταστήµατος, η επωνυµία αυτού, το πλάτος της πρόσοψης της επιχείρησης, το πλάτος του 

πεζοδροµίου ή πεζόδροµου, το πλάτος της οδού και ο αιτούµενος προς παραχώρηση 

κοινόχρηστος χώρος. Σε περίπτωση γωνιακού καταστήµατος, τα στοιχεία που αφορούν στην 

κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόµο.  

• ∆ηµοτική Ενηµερότητα. 

• Φωτοτυπία ταµειακής απόδειξης ή έντυπο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ. 

• Φωτοτυπία ∆ελτίου Αστυνοµικής ταυτότητας. 

• Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί (εφόσον 

υπάρχει). 

• Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι έλαβε γνώση του παρόντος «Κανονισµού 

παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων». 

• Σε περίπτωση που ζητείται η παραχώρηση χώρου επί πεζοδροµίου στην προβολή 

παρακείµενου καταστήµατος η αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή 

εκµεταλλευτή του καταστήµατος αυτού, στην οποία θα δηλώνει ότι συναινεί για την 

παραχώρηση του χώρου (άρθρο 13 παρ. 4 Β.∆. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το 
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άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. 1080/80).    Σε όσες περιπτώσεις ωστόσο η προβολή συναντάται µε την 

προβολή άλλων καταστηµάτων, οι εκµεταλλευτές των οποίων δικαιούνται παραχώρησης 

κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας, το δικαίωµα των εκµεταλλευτών των καταστηµάτων 

κάθε πλευράς της πλατείας περιορίζεται µέχρι της µέσης γραµµής, ήτοι της γραµµής που 

τέµνει τις κοινές προβολές στο µέσο της αποστάσεως  µεταξύ δύο προσόψεων, του εκατέρωθεν 

των προβολών τούτων                                                                                                                                                        

 

 

 

χώρου, εφόσον υπάρχει και καλύπτει τις ως άνω πρὁποθέσεις εκµεταλλεύσεως συνεχόµενου 

χώρου, παραχωρούµενου εν όλω ή κατ΄αναλογία των προσόψεων τυχόν πλειόνων 

παρακείµενων καταστηµάτων. Σε περίπτωση που ο αιτούµενος προς παραχώρηση χώρος 

συµπίπτει, τον παραχωρούµενο χώρο θα ορίζει η Τεχνική Υπηρεσία σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

κάθε φορά διατάξεις). 

 

Προθεσµίες:  

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόµενων θα κατατίθενται  

1. σε περιπτώσεις ανανέωσης άδειας πριν τη λήξη της υπάρχουσας δηλαδή µέχρι 31/12 

του προηγούµενου έτους από αυτό που αναφέρεται στην αίτηση. 

2. για νέα αιτήµατα παραχώρησης άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων ή τροποποίησης 

αδειών κοινόχρηστων χώρων µέχρι 30 Απριλίου εκάστου έτους. Αιτήµατα δεν θα γίνονται δεκτά 

µετά την έλευση της παραπάνω προθεσµίας, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν 

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

τρέχοντος έτους.  

3. Με τη λήξη των αδειών και µε ευθύνη της επιχείρησης αποµακρύνονται από τον 

κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείµενα και αποκαθίσταται ο χώρος στην προτέρα κατάσταση. 
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Προκειµένου ο ∆ήµος να χορηγήσει την άδεια χρήσης, η αρµόδια Αστυνοµική Αρχή γνωµατεύει 

εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήµατος από το ∆ήµο (άρθρο 

16 παρ.4 Ν.3254/04) όπως  τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 4442/16), εάν 

υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που δεν επιτρέπουν την 

χορήγηση της αιτούµενης άδειας, οπότε η άδεια δεν χορηγείται.  

Παρερχοµένης απράκτου της ανωτέρω προθεσµίας, η άδεια χορηγείται και χωρίς την 

γνωµάτευση της Αστυνοµικής Αρχής. 

Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται µε άδεια του ∆ηµάρχου (ή του καθ΄ύλην 

αντιδηµάρχου), στην οποία περιγράφεται λεπτοµερώς ο χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, 

ακριβή θέση, έκταση, το είδος και η διάρκεια χρήσης). 

 

Σε κάθε περίπτωση το τέλος που αναλογεί ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

είναι ετήσιο, καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο ∆ήµο (ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης και 

ανάλογα µε την περιοχή του ∆ήµου) πριν παραδοθεί η άδεια χρήσης επί της οποίας µάλιστα 

πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός διπλοτύπου είσπραξης του Τέλους εκδιδόµενου από το 

∆ηµοτικό Ταµείο (παρ. 3, άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και όπως οι διατάξεις αυτές µέχρι σήµερα 

ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί).  

Η χορήγηση της άδειας κοινοχρήστων χώρων δεν είναι δυνατή εφόσον υπάρχουν οφειλές προς 

το ∆ήµο Αχαρνών (άρθρο 285 του Ν. 3463/06 ΦΕΚ:114Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & 

Κοινοτήτων». 

Η ανανέωση της άδειας (αν αφορά στα ίδια µέτρα και χώρο χωρίς τροποποίηση-µετακίνηση 

του παραχωρούµενου χώρου) γίνεται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου χωρίς να απαιτείται 

εκ νέου γνώµη της αστυνοµικής αρχής και της αρµόδιας επιτροπής κοινοχρήστων χώρων, 

(άρθρο 13 παρ.12 του Β.∆ 24-9/20-10-1958 όπως αντικατ. από το άρθρο 3 τουΝ.1080/80). 

 

Ο ∆ήµος Αχαρνών µε απόφαση της Επιτροπής Κοινοχρήστων Χώρων µπορεί να µειώνει ή να 

αυξάνει τα παραχωρούµενα τετραγωνικά µέτρα.  
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9.2  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, από την 

αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου η οποία 

συνοδεύεται από:  

• Τοπογραφικό διάγραµµα στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του 

καταστήµατος, η επωνυµία αυτού, το πλάτος της πρόσοψης της επιχείρησης, το πλάτος του 

πεζοδροµίου ή πεζόδροµου, το πλάτος της οδού, ο δικαιούµενος προς παραχώρηση 

κοινόχρηστος χώρος και τα χρησιµοποιούµενα στοιχεία. 

• Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιµοποιούµενων στοιχείων. 

Η άδεια αφορά σε σκιάδια, φωτιστικά, ανθοδόχες, πινακίδες ή και άλλα στοιχεία που 

εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωρἀσµό των χώρων των τραπεζοκαθισµάτων. 

Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε µε την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος 

τουλάχιστον 2,20µ 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.  

 Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά κατασκευή σε πλατείες ή χώρους όπου τα 

τραπεζοκαθίσµατα καταλαµβάνουν αξιόλογη έκταση, ή και σε ευαίσθητα από άποψη 

αισθητικής εικόνας σηµεία της πόλης, τόσο η µορφή των σκιαδιών όσο και των υπόλοιπων 

λειτουργικών και διακοσµητικών στοιχείων θα προκύπτει µετά από συνολική µελέτη που θα 

εκπονείται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου.  

Για πιθανές τοµές που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών σε δρόµο ή πεζοδρόµια, 

απαιτείται άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 47 και 48 του Ν. 2696/99 "περί Κ.Ο.Κ.", η οποία 

χορηγείται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου.  

Η αποκατάσταση των ανωτέρω επιβαρύνει τον ενδιαφερόµενο. 
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9.3 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εµπορευµάτων. 

 

Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, για 

έκθεση εµπορευµάτων, καθώς επίσης και ο καθορισµός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό 

µέτρο, καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Πριν από την τοποθέτηση στον 

κοινόχρηστο χώρο των εµπορευµάτων, εκδίδεται από το ∆ήµο άδεια χρήσης µε ισχύ από την 

ηµεροµηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε.  

Ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται µε αίτηση του στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών πριν τη λήξη 

της ισχύουσας άδειας χρήσης, προσκοµίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :  

• Άδεια λειτουργίας καταστήµατος  

• Τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης του καταστήµατος και του κοινόχρηστου χώρου.  

 

 

∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση εµπορευµάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισµού στον 

παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. Οι διάδροµοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των 

εµπορευµάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήµατος, προσµετρούνται κανονικά ως 

κατάληψη. Σε περίπτωση γωνιακού καταστήµατος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα 

παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόµο.  

Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εµπορευµάτων.  

Η έκθεση των εµπορευµάτων θα περιορίζεται σε απόσταση 1µ από την οικοδοµική γραµµή ενώ 

η ενδεχόµενη ανάρτηση αυτών επί των προσόψεων των κτηρίων δεν θα µπορεί να υπερβαίνει 

σε ύψος το 1,50µ.  

Απαγορεύεται η κατασκευή προθηκών για την έκθεση εµπορευµάτων πέραν της οικοδοµικής 

γραµµής ή του νόµιµου περιγράµµατος του κτιρίου. 

 

9.4  Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου µε οικοδοµικά υλικά.  
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Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος µετά από αίτησή τους στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου, λαµβάνει άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου µετά και από την έγκριση της ΕΛ.ΑΣ 

εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώµατος, ή την έγκριση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας εάν 

πρόκειται για κατάληψη πεζοδροµίου, πεζόδροµου ή πλατείας.  

Πρὁπόθεση για την τοποθέτηση των οικοδοµικών υλικών ή περίφραξης ή σκαλωσιάς 

(ικριώµατα) ή κατάληψης οδοστρώµατος, πεζόδροµου ή τµήµατος οδού, είναι, αυτά να γίνουν 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις του αρµόδιου τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου και, τη σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Αστυνοµικών Αρχών προκειµένου να έχουµε 

ασφαλή διέλευση των πεζών. 

Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωµένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 

πρόληψη ατυχήµατος.  

Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει σηµανθεί κατάλληλα ώστε να είναι ορατός και τη νύκτα.  

Σε περίπτωση κατάληψης ολόκληρου του πεζοδροµίου, υποχρεούνται να κατασκευάσουν 

πρόσθετο πεζοδρόµιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών 

.  

Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε :  

1. Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών, που εκδίδεται µε την πρὁπόθεση ότι ο κάδος 

τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και µε εβδοµαδιαίο τέλος 

χρήσης.  

2. Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, µε πανί, λαµαρίνα ή πλέγµα και µηνιαίο τέλος 

χρήσης. 

3. Άδεια τοποθέτησης ικριώµατος, µε µηνιαίο τέλος χρήσης.  

 

Ο ενδιαφερόµενος καταθέτει την άδεια οικοδοµής ή άδεια µικρής κλίµακας για την έγκριση των 

εργασιών από την αρµόδια ∆/νση του ∆ήµου και υποχρεώνεται :  

• Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασµα ή στοά µε σκάφη (όταν γίνεται χρήση 

ολόκληρου πεζοδροµίου), για την προστασία των διερχόµενων πεζών από πιθανή πτώση 

αντικειµένων.  

• Να τοποθετήσει το ικρίωµα (σκαλωσιά) µε ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδοµή.  
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• Να κατασκευάσει το ικρίωµα (σκαλωσιά) µε προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ κ.τ.λ.) 

για την προστασία των διερχόµενων πεζών από πτώση υλικών.  

• Να τοποθετήσει σήµανση που να προειδοποιεί έγκαιρα τους πεζούς για την κατάληψη 

του πεζοδροµίου.  

 

• Να τοποθετήσει ταινία σήµανσης µε ερυθρό και λευκό χρώµα.  

• Να τοποθετήσει εµπόδια µε φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν σε 

όλο το 24ωρο και ιδίως υπό συνθήκες νύχτας.  

 

  4. Άδεια λοιπών περιπτώσεων, που αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την εκτέλεση 

διαφόρων τεχνικών εργασιών, µε µηνιαίο τέλος κατά ζώνες & κατά τετραγωνικό µέτρο.  

       Σε περίπτωση κλεισίµατος του δρόµου µε ανυψωτικά µηχανήµατα, το τέλος    

        ορίζεται ανά ώρα. 

 

Οικονοµικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο και ο κάτοχος της άδειας 

χρήσης. Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου χώρου αποκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή 

τον εργολάβο των εργασιών.  

 

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.γ. του αρθµ.13 του Β.∆/τος της 24-9-1958 όπως αντικαταστάθηκε µε το αρθ.3 

του Ν.1080/80), καθώς και η περίοδος για την οποία χορηγείται. 

Οι παραπάνω άδειες θα χορηγούνται εφόσον θα υπάρχει έγκριση από την Αστυνοµική Αρχή. 

Κάθε ενδιαφερόµενος υποχρεούται, τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν τη χρήση των 

κοινόχρηστων χώρων, να υποβάλει στο Τµήµα Εσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

του ∆ήµου Αχαρνών σχετική αίτηση, άλλως η αίτηση θα πρέπει να τροποποιείται ως προς το 

χρόνο χρήσης. 
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Άδεια η οποία χορηγήθηκε για τους ανωτέρω χώρους, ανακαλείται υποχρεωτικά από το 

∆ήµαρχο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της αρµόδιας 

Αστυνοµικής Αρχής ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων. 

9.5    Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου χώρου σε Περίπτερα.  

Οι άδειες εκµετάλλευσης περιπτέρου περιλαµβάνουν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, πέραν 

αυτού που καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου µε την υποχρέωση καταβολής τέλους 

χρήσης (υποπαρ. Στ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012). 

Μέγιστο ύψος και µέγιστο πλάτος του περιπτέρου είναι 1.70µ Χ 1.50µ. (Κ.Υ.Α. 

Φ.900l12/158489/23.03.06 ΦΕΚ Β' 424/06). Οι διαστάσεις αυτές συνεχίζονται από την βάση του 

περιπτέρου µέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τοµή του περιπτέρου. Οι παρειές 

της στέγης δύναται να εξέχουν µέχρι 0,15 µέτρα. 

 

 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος (τέντας), µε στήριξη µόνο επάνω στο 

περίπτερο χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα η οποία να προεξέχει το µέγιστο κατά 1.50 µ σε 

οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50 µ από το ρείθρο του πεζοδροµίου. 

 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµίσεων φωτεινών ή µη επί των στεγών των περιπτέρων 

εφόσον προσκοµίσουν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου 

προκειµένου να λάβουν την σχετική άδεια διαφήµισης. 

 

Ο χώρος που θα παραχωρείται στα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών 

και αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων, θα είναι εφαπτόµενος της έκτασης 

που καταλαµβάνει το σώµα του περιπτέρου και δεν θα υπερβαίνει τα 4,00 τµ. 

 

Στον παραχωρούµενο χώρο, επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός στάντ πώλησης εντύπων 

(διαστάσεων 1,00 µ Χ 0,30 µ), ενός ψυγείου παγωτών (διαστάσεων 1,65 µ Χ 0,60 µ) και ενός 

ψυγείου αναψυκτικών (διαστάσεων 1,35 µ Χ 0,60 µ) ή εναλλακτικά δύο ψυγείων µε µέγιστες 

διαστάσεις  το κάθε ένα 0,70 µ Χ 0,60 µ.  
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Επίσης θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για την κυκλοφορία των πεζών. 

 

 Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων και λοιπών 

στοιχείων που µεταβάλουν τον επιτρεπόµενο τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου (µέγιστο 

µήκος και µέγιστο πλάτος ενός περιπτέρου είναι 1,70µΧ1,50µ).  άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και 

τιµωρούνται µε τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα.   

Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτροδότηση των παραχωρούµενων κοινόχρηστων 

χώρων που βρίσκονται επί των πλατειών, µε την τοποθέτηση εναέριων καλωδίων. 

 Σε περίπτωση µη καταβολής του αναλογούντος τέλους κοινοχρήστων χώρων για την κατάληψη 

του κουβουκλίου του περιπτέρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαρ. στ του άρθρου 

πρώτου του Ν. 4093/2012, θα ανακαλείται η άδεια εκµετάλλευσης από τη ∆νση Τοπικής 

Ανάπτυξης. 

Για όλες τις παραπάνω ενέργειες η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου θα ενηµερώνει τόσο τον 

δικαιούχο της άδειας περιπτέρου όσο και τον µισθωτή αυτού για τις κατά νόµο υποχρεώσεις 

τους και εφόσον αυτές δεν τηρούνται, σε εύλογο χρονικό διάστηµα µε συνεργείο του ο ∆ήµος θα 

προβαίνει στην αποµάκρυνση του κουβουκλίου. 

Οι αιτήσεις για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου υποβάλλονται στο Τµήµα Εσόδων 

της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών και συνοδεύονται από τα εξής 

δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του αιτούντος, η 

διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και η θέση, η έκταση και το είδος του 

αιτουµένου προς χρήση χώρου. 

β) Φωτοτυπία άδειας λειτουργίας  του περιπτέρου, µε την ρητή πρὁπόθεση ότι αυτή ισχύει ή 

το µισθωτήριο. 

γ)  ∆ηµοτική ενηµερότητα  

δ) Ταµειακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί 

χορήγησης Α.Φ.Μ. 

ε)  Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. 
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στ)Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί (εφόσον υπάρχει). 

ζ) Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισµού που πρόκειται να τοποθετηθεί. 

η) σκαρίφηµα στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία του περιπτέρου και ο 

δικαιούµενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος. 

θ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι έλαβε γνώση του παρόντος «Κανονισµού παραχώρησης 

χρήσης κοινοχρήστων χώρων». 

ι) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν χρήσιµο οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες για την έκδοση της 

άδειας κοινόχρηστου χώρου 

Προκειµένου ο ∆ήµος να χορηγήσει την άδεια χρήσης, η αρµόδια Αστυνοµική Αρχή γνωµατεύει 

εντός προθεσµίας 15 ηµερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήµατος από το ∆ήµο (άρθρο 

16 παρ.4 Ν.3254/04) εάν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών κ.λπ. που δεν 

επιτρέπουν την χορήγηση της αιτούµενης άδειας, οπότε η άδεια δεν χορηγείται. Παρερχοµένης 

απράκτου της ανωτέρω προθεσµίας, η άδεια χορηγείται και χωρίς την γνωµάτευση της 

Αστυνοµικής Αρχής. 

Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται µε άδεια του ∆ηµάρχου (ή του καθ΄ύλην 

αντιδηµάρχου), στην οποία άδεια περιγράφεται λεπτοµερώς ο χώρος που παραχωρείται 

(τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση), καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ. 

τοποθέτηση ψυγείου παγωτών κ.λπ. για το χρονικό διάστηµα από .... έως .... ) και 

προσδιορίζεται το ύψος του τέλους (άρθρο 13 παρ. 11 του Β.∆. 24/9-20/10/58 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80, όπως οι διατάξεις του άρθρου αυτού µέχρι 

σήµερα ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί). 

 

9.6   Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου χώρου για Εκδήλωση Προσωρινού 

Χαρακτήρα (εγκαίνια καταστηµάτων, γιορτές, γάµοι κτλ.)  

 

∆ύναται να παραχωρείται χώρος (πεζοδρόµιο-πεζόδροµος – οδόστρωµα-πλατείες ή τµήµατα 

αυτών) για την πραγµατοποίηση εγκαινίων µετά από έγκριση της Τροχαίας µε την πρὁπόθεση 

να µην δηµιουργείται όχληση στα καταστήµατα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών 

& οχηµάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. 
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Το ωράριο δεν θα υπερβαίνει την 22.00 ώρα χειµερινή & 23.00 ώρα θερινή όπου ξεκινά η κοινή 

ησυχία.  

Το τέλος για την παραπάνω χρήση καθορίζεται ανά ώρα. 

Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται, πριν τη χρήση των ανωτέρω χώρων, να υποβάλει αίτηση στο 

Τµήµα Εσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών τουλάχιστον 

τριάντα (30) ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης που θα περιλαµβάνει τα κάτωθι 

(βάσει της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 1080/80) :  

 

α) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, το είδος και τη διεύθυνση της ασκούµενης επιχείρησης, 

(εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκοµίσουν το εταιρικό τους) του 

φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο 

επικοινωνίας. 

β) το είδος του αιτούµενου προς χρήση χώρου, την έκταση σε τετραγωνικά µέτρα και τη χρονική 

διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού. 

γ)  ∆ηµοτική Ενηµερότητα (άρθρο 285 του ∆.Κ.Κ.) 

δ) Ταµειακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί 

χορήγησης Α.Φ.Μ. 

                        ε) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας . 

στ) σκαρίφηµα στο οποίο θα απεικονίζεται η θέση που θα λάβει χώρο η εκδήλωση, τα 

παρακείµενα κτίρια, οι είσοδοι κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος 

του πεζοδροµίου ή πεζόδροµου, το πλάτος της οδού και ο αιτούµενος προς παραχώρηση 

κοινόχρηστος χώρος. 

 

 

ζ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι έλαβε γνώση του παρόντος «κανονισµού παραχώρησης 

χρήσης κοινοχρήστων χώρων». 

Προκειµένου ο ∆ήµος να χορηγήσει την άδεια χρήσης, η αρµόδια Αστυνοµική Αρχή γνωµατεύει 

εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήµατος από το ∆ήµο (άρθρο 
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16 παρ.4 Ν.3254/04) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 4442/16) εάν 

υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που δεν επιτρέπουν την 

χορήγηση της αιτούµενης άδειας, οπότε η άδεια δεν χορηγείται. Παρερχοµένης απράκτου της 

ανωτέρω προθεσµίας, η άδεια χορηγείται και χωρίς την γνωµάτευση της Αστυνοµικής Αρχής. 

 

Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται µε άδεια του ∆ηµάρχου (ή του καθ΄ ύλην 

αντιδηµάρχου), στην οποία περιγράφεται λεπτοµερώς ο χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, 

ακριβή θέση, έκταση), καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ. εγκαίνια 

καταστηµάτων για το χρονικό διάστηµα από .... έως .... ) και προσδιορίζεται το ύψος του τέλους 

(άρθρο 13 παρ. 11 του Β.∆. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 

1080/80). 

Σε κάθε περίπτωση το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο ∆ήµο, πριν 

παραδοθεί η άδεια χρήσης επί της οποίας µάλιστα πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός 

∆ιπλοτύπου είσπραξης του Τέλους εκδιδόµενου από το ∆ηµοτικό Ταµείο (άρθρο 3 του    

Ν.1080/80 όπως οι διατάξεις του άρθρου αυτού µέχρι σήµερα ισχύουν και δεν έχουν 

τροποποιηθεί). 

Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία από κάθε 

µορφής ρύπανσης ή ζηµιών 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. 

 

 

9.7   Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου χώρου για την άσκηση υπαίθριου στασίµου 

εµπορίου. 

 

Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στασίµου εµπορίου θα 

χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από τη ∆/νση τοπικής οικονοµικής Ανάπτυξης, Τµήµα 

αδειοδοτήσεων και ρυθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων, σε συνέχεια της εκάστοτε 

προκηρύξεως ύστερα από σχετική Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 2 
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του Ν.2323/95 (ΦΕΚ145/τεύχος Α) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3377/2005 και 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν.3769/2009 ή προσκόµισης ήδη υπάρχουσας άδειας που 

βρίσκεται σε ισχύ και πάντα µε την ισχύουσα κατά το χρόνο έκδοσης νοµοθεσίας 

 

9.8   Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση ψυχαγωγικών 

παιδιών (Τσίρκο – Λούνα Πάρκ- Πίστες αυτοκινητιδίων – Παγοδρόµια κλπ). 

Η Εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων – ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (προσωρινή ή µη) 

όπως λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, µουσικών συναυλιών και άλλων 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και ο 

έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεών της γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. II στοιχ.16 

του Ν.3463/06. 

 

Η εγκατάσταση αυτών είτε σε δηµοτικούς είτε σε ιδιωτικούς χώρους γίνεται σε απόσταση 

τριακοσίων (300) µέτρων από κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, το οποίο θα αποδεικνύεται µε 

έγγραφο της Πολεοδοµίας ή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

 

Η χορήγηση άδειας µόνιµης εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ πέραν των παραπάνω 

διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 3463/06 καθώς και τις λοιπές ισχύουσες 

διατάξεις περί θεάτρων – κινηµατογράφων –τσίρκο- λούνα πάρκ- πίστες αυτοκινητιδίων – 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 

 

Για όλες τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις (προσωρινές ή µόνιµες εγκαταστάσεις) 

απαιτείται καταρχήν προέγκριση από τη ∆/νση Τοπικής Ανάπτυξης και στην συνέχεια ο 

ενδιαφερόµενος θα πρέπει να καταθέσει τα προβλεπόµενα εκ του νόµου δικαιολογητικά για την 

χορήγηση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, µετά από έλεγχο της Επιτροπής Θεάτρων 

& Κινηµατογράφων. 

Για θεµατικά πάρκα και για εκτάσεις από 10 στρέµµατα και άνω απαιτείται επί πλέον Έ-γκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) (σχετ. απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ.& Κλ. Αλλ. οικ. 173829/14-7-

2014 ΦΕΚ 2036Β/25-7-2014). 
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Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδιών θα 

χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Εσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

ύστερα από προσκόµιση σχετικής απόφασης προέγκρισης του Συµβουλίου ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Αχαρνών στην οποία θα καθορίζεται η θέση που θα παραχωρείται στον 

ενδιαφερόµενο καθώς και το χρονικό διάστηµα. 

Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται, πριν τη χρήση των ανωτέρω χώρων, να υποβάλει αίτηση στο 

Τµήµα Εσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών τουλάχιστον 

τριάντα (30) ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης που θα περιλαµβάνει τα κάτωθι 

(βάσει της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 1080/80) :  

 

α) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, το είδος και τη διεύθυνση της ασκούµενης επιχείρησης, 

(εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκοµίσουν το εταιρικό τους) του 

φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο 

επικοινωνίας. 

β) το είδος του αιτούµενου προς χρήση χώρου, την έκταση σε τετραγωνικά µέτρα και τη χρονική 

διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού. 

γ)  ∆ηµοτική Ενηµερότητα (άρθρο 285 του ∆.Κ.Κ.) 

δ) Ταµειακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί 

χορήγησης Α.Φ.Μ. 

                        ε) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας . 

στ) σκαρίφηµα στο οποίο θα απεικονίζεται η θέση που θα λάβει χώρο η εκδήλωση, τα 

παρακείµενα κτίρια, οι είσοδοι κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος 

του πεζοδροµίου ή πεζόδροµου, το πλάτος της οδού και ο αιτούµενος προς παραχώρηση 

κοινόχρηστος χώρος. 

 

 

ζ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι έλαβε γνώση του παρόντος «κανονισµού παραχώρησης 

χρήσης κοινοχρήστων χώρων». 
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η) την απόφαση προέγκρισης της ∆ηµοτικής ενότητας 

Προκειµένου ο ∆ήµος να χορηγήσει την άδεια χρήσης, η αρµόδια Αστυνοµική Αρχή γνωµατεύει 

εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήµατος από το ∆ήµο (άρθρο 

16 παρ.4 Ν.3254/04) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 4442/16) εάν 

υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που δεν επιτρέπουν την 

χορήγηση της αιτούµενης άδειας, οπότε η άδεια δεν χορηγείται. Παρερχοµένης απράκτου της 

ανωτέρω προθεσµίας, η άδεια χορηγείται και χωρίς την γνωµάτευση της Αστυνοµικής Αρχής. 

 

9.9   Χρήση υπεδάφους για την διέλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 

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 περί 

«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. 

Στο άρθρο 5 περί Υπολογισµού Τελών ∆ιέλευσης ορίζονται τα κάτωθι: 

 

1. Τα τέλη διέλευσης υπολογίζονται ως εξής 
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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) 

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 
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όπως η εµπορικότητα ή η αξιοποίηση οικοπέδου ή η παλαιότητα αυτού, καθώς θεωρούνται 

κατά µέση τιµή ίσοι µε τη µονάδα. 

 

Όλα τα ανωτέρω κοινοποιούνται εγγράφως στη ∆/νση Οικονοµικών αναλυτικά από τη ∆/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών, ώστε αυτή να προβαίνει στον υπολογισµό-επιβολή τους 

 

 

 

 

Άρθρο 10: Καθορισµός τελών χρήσεως. 

Το Τέλος της χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων καθορίζεται 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.1080/80 και της παρ. 4 του άρθρου 

26 του Ν. 1828/89, ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µετά από εισήγηση της 

Οικονοµικής Επιτροπής (Ν. 3852/2010, αρ. 72, παρ. 1, εδ. ζ), διαφοροποιείται κατά κατηγορία 

δραστηριότητας και υπολογίζεται ως εξής: 

Τετραγωνικά ή κυβικά µέτρα Χ συντελεστή, ο οποίος καθορίζεται αναλόγως της περιοχής 

(ζώνη), και δεν µπορεί να έχει αναδροµική ισχύ. 

Κατά τον καθορισµό ή την αναπροσαρµογή του Τέλους, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη 

του αφενός µεν το όφελος που έχουν κατά περίπτωση όσοι χρησιµοποιούν χώρο, αφετέρου δε 

το βαθµό µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών κατά το χρονικό διάστηµα που παρήλθε από 

την έκδοση της αµέσως προηγούµενης απόφασης (ΣτΕ 140/1989 ∆ι∆ικ 1990 σελ. 1228). 

Το Τέλος ορίζεται στο διπλάσιο σε περίπτωση χρησιµοποιήσεως των χώρων ως προσθήκης 

καταστήµατος βάσει του εδαφίου α' της παρ. 3 του αρ. 3 του Ν. 1080/1980. 

Ανάλογα µε το είδος της χρήσης, το Τέλος µπορεί να καθοριστεί: 

α) ετήσιο κατά τετραγωνικό µέτρο ανάλογα µε την περιοχή (ζώνη) που βρίσκεται ο 

χρησιµοποιούµενος χώρος. Στην περίπτωση αυτή, οφείλεται για ολόκληρο το έτος, έστω κι αν 

γίνεται χρήση του χώρου για χρονικό διάστηµα µικρότερου του έτους. 
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β) Μηνιαίο κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό µέτρο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σε 

περιπτώσεις κατάληψης πεζοδροµίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως 

τεχνικοοικοδοµικές εργασίες. Για την πληρωµή αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις 

ολόκληρο, εκείνος που πήρε άδεια οικοδοµής καθώς και ο ιδιοκτήτες του ακινήτου (άρθρο 13 

παρ. 3 εδάφιο β' Β.∆. 24/9-20110158, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 

1828/89). 

γ) Ηµερήσιο ή ανά ώρα κατά ζώνη και κατά τετραγωνικό µέτρο για τις περιπτώσεις χορήγησης 

πρόσκαιρης άδειας (εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα). 

δ) Σε περίπτωση χρήσης του υπεδάφους των κοινόχρηστων χώρων (για την εγκατάσταση π.χ. 

ιδιωτικού δικτύου ύδρευσης ή δεξαµενής υγρών καυσίµων), το τέλος υπολογίζεται µε βάση τον 

όγκο του καταλαµβανόµενου χώρου σε κυβικά µέτρα, αφού έχει προηγουµένως εκδοθεί η 

απαιτούµενη κατά περίπτωση άδεια. 

ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση χρήσης κοινόχρηστου χώρου που δεν εµπίπτει σε µία από τις 

ανωτέρω κατηγορίες, το τέλος θα καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 

13 παρ. 3 εδάφιο γ' Β.∆. 24/9- 20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 

1080/1980, όπως οι διατάξεις του άρθρου αυτού µέχρι σήµερα ισχύουν και δεν έχουν 

τροποποιηθεί). 

Η απόφαση αυτή µπορεί να µην είναι γενικής εφαρµογής αλλά να εκδίδεται εν όψει κάθε 

συγκεκριµένης περίπτωση, να αφορά δηλαδή στην χρήση συγκεκριµένου χώρου (ΣτΕ 785/85 Νο Β 

1988 σελ 198). 

 

Το τέλος καταβάλλεται εφάπαξ προ της παράδοσης της οικείας άδειας χρήσης στο Ταµείο του 

∆ήµου εκδιδοµένου - για το σκοπό αυτό - σχετικού διπλοτύπου είσπραξης (άρθρο 13 παρ. 3 

εδάφιο γ' Β.∆. 24/9- 20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, 

όπως οι διατάξεις του άρθρου αυτού µέχρι σήµερα ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί). 

 

Άρθρο 11   Παραβάσεις – Κυρώσεις. 
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Η έγκαιρη υποβολή  αίτησης έκδοσης και ανανέωσης των αναγκαίων αδειών ανά έτος, 

αποτελούν αποκλειστική  ευθύνη του ιδιοκτήτη του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί, τηρούνται στο κατάστηµα και επιδεικνύονται κατά τη διενέργεια 

ελέγχου από αρµόδια όργανα του ∆ήµου Αχαρνών. 

Βάσει της παρ. 7 του αρ. 3 του Ν. 1080/1980 άδεια η οποία έχει χορηγηθεί ανακαλείται 

υποχρεωτικά από τον δήµαρχο εντός προθεσµίας δέκα ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση 

του χρήστη κοινοχρήστου χώρου από την αστυνοµική αρχή, όταν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας 

της κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων ή λόγω ληφθέντων µέτρων από την δηµοτική αρχή. 

Η ανάκληση αυτή συνεπάγεται επιστροφή µόνο του καταβληθέντος ποσού τέλους που 

αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο για την οποίαν ανεκλήθη η χορηγηθείσα άδεια. 

 

Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια του ∆ηµάρχου, 

καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας 

άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούµενου 

χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας (άρθρο 3 του Ν.1080/80). 

 

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου µε απόφαση του 

∆ηµάρχου και σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Ν. 1900/90, εκτός από το αναλογούν τέλος:  

 Σε χώρους για τους που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, επιβάλλεται 

χρηµατικό πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο που 

έχει προσδιοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 50 του Ν.4257/2014). 

 Σε χώρους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια επιβάλλεται χρηµατικό 

πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό µέτρο που έχει 

προσδιοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για περιπτώσεις χώρων που έχει 

επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. 

 Εάν συνεχίζεται ή επαναλαµβάνεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται, κάθε φορά, και 

µέχρι δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιµα.  

 Αν εξακολουθεί η παράβαση αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου 

χώρου και ο ∆ήµος µε τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειµένου, µε τη 
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συνδροµή της Ελληνικής Αστυνοµίας ή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 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 

για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο 

δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ηµέρα αφαίρεσης, τα 

είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από τον 

∆ήµο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 199 του Ν. 463/2006. Στην περίπτωση δε αυτή η ∆ηµοτική 

Αρχή δύναται να προχωρήσει και σε προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του 

καταστήµατος. 

 Εκτός του χρηµατικού προστίµου, για την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου 

καθώς και τη χρήση καθ’ υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, ο υπόχρεος έχει και ποινικές 

ευθύνες και τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. 

 Ειδικά σε ότι αφορά τη διαφύλαξη διαδρόµων κυκλοφορίας κάτω των 3,00µέτρων, όπου 

αυτοί προκύπτουν από τη διαµόρφωση των κοινοχρήστων χώρων, οι ελεγκτικοί µηχανισµοί θα 

κάνουν συνεχείς ελέγχους και η εφαρµογή των προβλεποµένων διατάξεων θα τηρείται 

απαρέγκλιτα. 

 Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσµητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε 

χώρους παραχωρηµένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων θεωρούνται αυθαίρετη 

κατασκευή-κατάληψη κοινοχρήστου χώρου.  

 Εάν  διαπιστωθεί Πολεοδοµική παράβαση από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ή την 

ΕΛ.ΑΣ, θα εφαρµόζονται τα όσα προβλέπονται από το Ν. 1337/83 «περί αυθαιρέτων 

κατασκευών» και τον Ν 4178/13 και  θα επιβάλλονται τα προβλεπόµενα πρόστιµα στους 

παραβάτες. 

 Ο προκαλών 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 
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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. 

 

 

Άρθρο 12    Έναρξη Εφαρµογής 

Ισχύς του κανονισµού 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 του Κ∆Κ µπορούν να 

εκδίδονται από τους ΟΤΑ τοπικές κανονιστικές αποφάσεις και να καθορίζονται οι όροι για τη 

χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών 

κοινοχρήστων χώρων 

 Επί µέρους θέµατα του παρόντος (λ.χ. περί καθορισµού των τελών χρήσης των 

κοινοχρήστων χώρων) ρυθµίζονται µε Κανονιστικές Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ήµου Αχαρνών , σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 3463/2006. 

 Οι διατάξεις του Κανονισµού ισχύουν εφόσον δεν θίγουν τις σχετικές διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας (λ.χ. υγειονοµικού περιεχοµένου, περί δηµοσίων έργων και χώρων, του 

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του Κτηριοδοµικού 

Κανονισµού, του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού, των αρµοδιοτήτων αστυνόµευσης κλπ). 

 Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την 1/1 του εποµένου έτους από την 

έγκρισή του για τις ήδη χορηγούµενες άδειες παραχώρησης ή τις εκκρεµείς αιτήσεις εποµένη 

της έγκρισης του από τα αρµόδια όργανα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και της 

δηµοσίευσης αυτού ως ο νόµος ορίζει . 

 

       Κάθε άλλη απόφαση όσο αφορά στη λειτουργία των αναφεροµένων πεζόδροµων και 

πλατειών παύει να ισχύει µε την έγκριση του παρόντος Κανονισµού . 
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 Ο ανωτέρω κανονισµός θα δηµοσιευθεί µία φορά σε µία τοπική Εφηµερίδα. 

 Για την τήρηση του παρόντος κανονισµού υπεύθυνοι είναι η ΕΛ.ΑΣ., η ∆ηµοτική 

Αστυνοµία, οι αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου, οι επαγγελµατίες και οι πολίτες. 

 Για όποιο θέµα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα κανονισµό , αποφασίζει το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόµου . 

 Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος κανονισµού όταν συντρέχουν λόγοι όπως π.χ. 

τροποποίηση νοµοθετικού πλαισίου , δηµιουργία νέων λειτουργικών αναγκών κλπ 

Εκδόθηκε η �ε αριθµό 1/2017 Γνωµοδότηση της ∆η�οτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης. 

Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται από τα παρόντα �έλη: 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ                                             

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΦΙΛΙΚΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 3ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  

ΣΑΒΒΟΥΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
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ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  

ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

ΚΑΨΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα 

Αχαρνές – Αυθηµερόν 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

 

ΑΔΑ: 73ΡΜΩΨ8-Ν57


		2017-11-02T15:27:55+0200
	Athens




