
  1 

               5/4/2022 

Σχέδιο 

ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού  

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση 

των κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους 

χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών. Περιλαμβάνει τις τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις που 

πρέπει να υφίστανται προκειμένου να είναι δυνατή η παραχώρηση τμημάτων κοινόχρηστου 

χώρου, ώστε η θέση και η έκταση αυτών να μην ακυρώνουν ή περιορίζουν τη μορφή και τη 

λειτουργία του κοινόχρηστου χώρου. Επίσης καθορίζει τον εξοπλισμό που είναι δυνατόν να 

τοποθετηθεί εντός της παραχωρούμενης έκτασης καθώς και τις διαδικασίες αδειοδότησης και 

ελέγχου της τήρησης των όρων της παραχώρησης.   

Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι:  

 Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών 

της πόλης.  

 Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.  

 Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και 

ειδικότερα των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

(ηλικιωμένοι, παιδιά, συνοδοί βρεφικών αμαξιδίων, κλπ).  

 Η διασφάλιση της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης αιτημάτων παραχώρησης κοινοχρήστου 

χώρου, υπό συγκεκριμένους όρους και κανόνες. 

 

Άρθρο 2ο : Νομικό Πλαίσιο  

Ο παρόν Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική 

πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. 

 

Στις διατάξεις του Κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις :  

 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Αστικού Κώδικα άρθρο 966, 967, 968 και 970. 

 Του Ποινικού Κώδικα άρθρα 292 και 458.  

 Του Β.Δ. 24-9/20.10.1958 (ΦΕΚ 171/Α΄/20-10-1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων 

κείμενων νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και 

Κοινοτήτων».  

 Του Π.Δ. 267/98 (ΦΕΚ 195/Α΄/21-8-1998) «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης  

νέων αυθαίρετων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης αξίας και καθορισμός του ύψους των 

προστίμων αυτών». 
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 Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 

τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και 

άλλων τινών συναφών διατάξεων».  

 Των Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α΄/14-3-1983) «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική 

ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις». 

 Του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α΄/1984) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της 

δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την 

ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», άρθρο 54, «Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων 

κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ.»  

 Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες 

διατάξεις», άρθρο 26 “Τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τα έσοδα των δήμων και 

κοινοτήτων”. 

 Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του 

δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Ν. 1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».  

 Του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» άρθρα 

2, 34, 47 & 48.  

 Του Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2-3-2007) «Τροποποιήσεις διατάξεων των Κώδικα οδικής 

Κυκλοφορίας» 

 Του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α΄/9-4-2012) «Νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός».  

 Του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α΄/7-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 

οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ  107/Α΄/31-7-2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 

(Δ.Ε.Υ.Α.) Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το 

προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και 

άλλες διατάξεις», άρθρο 55 “Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη 

κατάληψη και προσωρινή αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση 

καθ΄ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο”. 

 Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Του Ν. 4796/21 (ΦΕΚ 63/Α΄/17-4-2021) «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών 

δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, 

ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων 

για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες 

επείγουσες ρυθμίσεις». 

 Του Ν.  4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α/5-11-2021)  «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του 

ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για 

την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου 
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δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες 

διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις». 

 Της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001) «Κατασκευές και 

εγκαταστάσεις στους Κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται 

άδεια οικοδομής».  

 Της αριθμ. 528/075/23–06–2009 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

ταχυδρομείων (ΦΕΚ 1375/Β΄/10-7-2009) «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, 

των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής 

Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29, 

παρ. 6, του Ν. 3431/2006». 

 Της Απόφασης ΥΠΕΚΑ 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/Β΄/31-12-2009) «Ειδικές ρυθμίσεις για την 

εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που 

προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 

 Της αριθμ. 6952/16-3-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 420/Β΄/16-3-11) «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». 

 Της αριθμ. οικ. 725/23/4-1-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5/Β΄/5-1-2012) «Διαδικασία χορήγησης 

Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». 

 Της απόφασης ΥΠΕΚΑ 63234/19-12-2012 «Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής 

του νόμου 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός κανονισμός)». 

 Της αριθμ. 16228/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1723/Β΄/18-5-2017) «Απλούστευση και προτυποποίηση 

των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων». 

 Της Απόφασης 3447/2007 του Συμβουλίου της Επικρατείας.  

 Της αριθμ. 268/2002 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί Επιβολής 

δημοτικών τελών στη ΔΕΗ και στον ΟΛΠ. 

 Και των ισχυόντων Κανονισμών Εμποροπανηγύρεων, Περιπτέρων, Καθαριότητας και 

Πρασίνου του Δήμου Πετρούπολης  

 

Άρθρο 3ο : Ορισμοί  

1. Κοινόχρηστοι είναι οι χώροι που σύμφωνα με τον νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους 

προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στον Δήμο Πετρούπολης.  

Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού 

Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, 

κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ’ όσον με τα δικαιώματα αυτά 

εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση». Ως κοινόχρηστοι χώροι νοούνται οι κάθε είδους 

δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που 

καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση 

με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. 

2. Δρόμοι είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις, που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας.  

3. Πεζόδρομοι είναι οι δρόμοι που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών. 
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4. Ποδηλατόδρομοι είναι οδοί ή τμήματα οδών αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων. 

5. Αστικός εξοπλισμός χαρακτηρίζεται ο εξοπλισμός που εξυπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας των 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου όπως κάδοι απορριμμάτων και οι εσοχές για την τοποθέτησή 

τους, ζαρντινιέρες, παγκάκια, δέντρα, κιγκλιδώματα, μπάρες, στηθαία, φωτιστικά σώματα κλπ.  

6. Υπαίθριο εμπόριο νοείται η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο που δεν 

χαρακτηρίζεται ως επαγγελματική στέγη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995. Ακάλυπτοι 

χώροι νοούνται οι εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο στέγαστρο ή και περιφράγματα, τα οποία δεν 

αποτελούν μόνιμη κατασκευή. 

7. Πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο είναι η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από 

πωλητή που μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου 

οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου.   

8. Στάσιμο υπαίθριο εμπόριο είναι η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή 

που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο. 

9. Καταστήματα είναι ο αυτοτελής χώρος στον οποίο λειτουργεί κάθε φύσεως εμπορική 

επιχείρηση η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών.  

10. Καταστήματα ή Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) είναι τα καταστήματα στα 

οποία γίνεται παρασκευή ή / και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) 

φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή 

αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα 

προσφοράς υπηρεσιών εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, 

όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές Διατάξεις. 

11. Επαγγελματικός εξοπλισμός είναι κάθε μορφής εξοπλισμός που εξυπηρετεί τη λειτουργία των 

καταστημάτων και την εξυπηρέτηση των πελατών ήτοι τραπεζοκαθίσματα, σκίαστρα, πάγκοι, 

ομπρέλες κπλ.   

12. Αγορές Καταναλωτών είναι οι αγορές που διοργανώνονται με πρωτοβουλία πολιτών-

καταναλωτών για την ανάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης και της αλληλεγγύης μεταξύ 

πολιτών, μετά από έγκριση των δήμων, οι οποίοι παραχωρούν και τους χώρους διεξαγωγής των 

αγορών αυτών. 

13. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται 

σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε 

εμπορικά καταστήματα και ιδίως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την 

νόμιμη λειτουργία αυτών. 

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

διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία 

αδικήματος αλλά στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του 

παρόντος Κανονισμού. 

15. Τέλος, είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού 

ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού 

χώρου, έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι 
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είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του 

παραχωρούμενου χώρου και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων. 

16. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια 

του Δήμου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των 

όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του 

παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας. 

 

Άρθρο 4ο : Αρμοδιότητες  

Εκτός του Δήμου Πετρούπολης, καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει 

αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στον Δήμο 

Πετρούπολης ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκμετάλλευση.  

 

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αρμόδιες είναι: 

1. Οι υπηρεσίες του Δήμου όπως καθορίζονται από τον εκάστοτε Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης οι οποίες ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους 

έχουν ανατεθεί. Ειδικότερα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χορηγεί σύμφωνα με το Νόμο τις 

απαραίτητες άδειες που προκύπτουν από τον παρόντα κανονισμό και τον ΟΕΥ του Δήμου και 

χορηγεί επίσης κάθε είδους εγκρίσεις προς τις άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο της εσωτερικής 

υπηρεσιακής διαδικασίας (π.χ αποτυπώνει και εγκρίνει επί των κατατεθέντων σχεδίων τον 

παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο κλπ.) σύμφωνα με την παρούσα κανονιστική απόφαση.  

2. Η Ελληνική Αστυνομία η οποία χορηγεί σύμφωνη γνώμη στο πλαίσιο της εσωτερικής 

διαδικασίας για τη χορήγηση της Άδειας Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου καθώς επίσης ελέγχει 

την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.    

3. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία εξετάζει κάθε φορά κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων 

Υπηρεσιών την παραχώρηση ή μη του κοινόχρηστου χώρου και εισηγείται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο την έγκριση ή μη της παραχώρησης (όπου απαιτείται). 

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πετρούπολης αποφασίζει για την έγκριση ή μη της παραχώρησης 

κοινοχρήστου χώρου όπου αιτείται, επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την ερμηνεία ή την 

εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και εξετάζει θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση, 

τη συμπλήρωση ή τροποποίησή του (όπου απαιτείται). 

 

Άρθρο 5ο : Τέλος κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων  

Το τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και ο τρόπος καταβολής για κάθε έτος ορίζεται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .    

 

Άρθρο 6ο : Ανανέωση άδειας παραχώρησης  

Η ανανέωση ετήσιας άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον μετά την πρώτη έγκριση από 

το Δημοτικό Συμβούλιο δεν προβλέπονται αλλαγές, θα δίνεται από την αρμόδια υπηρεσία χωρίς 

νέα γνωμάτευση από τις αστυνομικές αρχές, έγκριση από την ΕΠΟΙΖΩ και το Δημοτικό Συμβούλιο 

για όσα έτη προβλέπονται στην απόφαση παραχώρησης.  
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Εάν στην απόφαση του ΔΣ δεν ορίζεται η χρονική διάρκεια της ανανέωσης, αυτή δύναται να 

επεκτείνεται έως τρία έτη. Σε περίπτωση που έχουν βεβαιωθεί κατά το προηγούμενο έτος 

περισσότερες από δύο παραβάσεις αυθαίρετης χρήσης, απαιτείται εκ νέου έγκριση από την 

Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες βεβαιώσουν ότι οι λόγοι αυθαίρετης χρήσης έχουν 

εκλείψει. 

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται ανανέωση της παραχώρησης χωρίς καμία αλλαγή 

θα προσκομίζει, μαζί με την αίτηση παραχώρησης, υπεύθυνη Δήλωση για την μη ύπαρξη 

αλλαγών. Στην περίπτωση αλλαγών θα ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης νέας άδεια 

παραχώρησης όπως αναλυτικά περιγράφεται σε κάθε περίπτωση στον  κανονισμό.  

 

Άρθρο 7ο :Διάθεση Κοινοχρήστων Χώρων  

Η διάθεση των κοινοχρήστων χώρων γίνεται κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 13 του Β.Δ 24-

9/20.10.1958 (171 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/80 «επιτρέπεται η υπέρ 

του Δήμου επιβολή τέλους εις βάρους των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως 

πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και εν γένη κοινοχρήστους χώρους» ενώ στην παρ. 2 της ως άνω 

διάταξης ορίζεται ότι «τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρομίων – πεζοδρόμων – 

πλατειών κλπ.) των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση, καθορίζονται με Απόφαση του Δημοτικού 

ή Κοινοτικού Συμβουλίου». 

Οι κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται: 

- Με δημοπρασία που διενεργείται σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81: 

Για κοινόχρηστους χώρους, που δεν βρίσκονται προ καταστημάτων ή στην προβολή αυτών, η 

χρήση αυτών επιτρέπεται εφόσον δεν αναιρείται η ιδιότητα του κοινόχρηστου, απαιτείται δε 

πάντοτε για την εκμετάλλευσή τους η διενέργεια δημοπρασίας, τηρουμένων των εκάστοτε 

διατάξεων περί όρων διενέργειας για την εκμίσθωση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων.   

 

- Χωρίς δημοπρασία στις εξής περιπτώσεις: 

 Για χώρους που βρίσκονται μπροστά από τα καταστήματα ή στην προβολή τους [άρθρο 13 

παρ. 10 του Β.Δ 24-9/20.10.1958 (171 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 

Ν.1080/80]. 

 Για πλατείες που παραχωρούνται στα καταστήματα (καφενεία, ζαχαροπλαστεία, 

εστιατόρια κλπ.) που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε αυτήν [άρθρο 13 παρ. 4 του Β.Δ 

24-9/20.10.1958 (171 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/80]. 

 Για χώρους περιμετρικά των περιπτέρων.  

 Για χώρους μπροστά από την υπό ανέγερση οικοδομή για  χρήση τους από τους 

ανοικοδομούντες  [άρθρο 13 παρ. 3γ του  Β.Δ 24-9/20.10.1958 (171 Α΄), όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/80]. 

 Για χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών [άρθρο 13 παρ. 3γ 

του  Β.Δ 24-9/20.10.1958 (171 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/80]. 

 Για χρήση εδάφους η υπεδάφους από Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, Οργανισμούς, 

Νομικά Πρόσωπα κοκ. (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΑΤΜ τραπεζών κλπ.) των οποίων τα δίκτυα εκτείνονται 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.  
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Άρθρο 8ο : Γενικές Αρχές  

Στον παρόντα κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα 

παραχωρείται η χρήση των κοινοχρήστων χώρων. Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στην 

παρούσα κανονιστική θα ρυθμίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από 

εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

Σε όλους του κοινόχρηστους χώρους ορίζονται τα εξής: 

1. «Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, 

επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και 

ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (μη 

συνυπολογιζόμενου του κρασπέδου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και 

μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2% ... Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών 

επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2.20μ. απολύτως ελεύθερο από 

οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.)» 

[απόφαση ΥπΕΚΑ 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621/31-12-2009)]. 

 

2. «Στους πεζοδρόμους και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 

3,50μ. για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, 

ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ’ 

ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της» [απόφαση ΥπΕΚΑ 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621/31-12-

2009)]. 

 

3. Η όδευση τυφλών, όπου υπάρχει, πρέπει να παραμένει ελεύθερη καθώς και λωρίδα πλάτους 

τουλάχιστον 0,60μ. εκατέρωθεν αυτής. 

 

4. Να μην εμποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της πόλης. Περιμετρικά των 

μνημείων θα εξασφαλίζεται διάδρομος κυκλοφορίας τουλάχιστον 3,00 μέτρων. 

 

5. Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε τμήματα οδοστρώματος, νησίδες οδών, 

χώρους πρασίνου και σε παιδικές χαρές. 

 

6. Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, 

σε επαφή με την είσοδο, σε καμία περίπτωση ακόμη κι αν υπάρχει η συναίνεση των ιδιοκτητών. 

 

7. Δεν επιτρέπεται στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών 

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

συναρμολογήσεις επίπλων κ.λπ.). 

 

8. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του 

αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο. 
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9. Σε χώρους όπου υπάρχουν καθιστικά και παγκάκια η απόσταση του παραχωρούμενου χώρου 

μπροστά από αυτά θα είναι 2,00 μ. (0,50 μ. για τα πόδια των καθήμενων και 1,5 μ. για τη 

διέλευση πεζών). 

 

10. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου μπροστά από ράμπες και σε 

απόσταση μικρότερη των 1,50 μ. από αυτές. 

 

11. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο 

(υποστυλώματα, καθίσματα, κατασκευές για τοποθέτηση συσκευών προβολής και τηλεοράσεων 

κ.τ.λ.). Απαγορεύεται επίσης η τοποθέτηση στοιχείων εξοπλισμού (μπαρ, ψυγείων, ψυκτών, 

πιατοθηκών, μονάδων ψύξης, κλπ.). Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά η εναέρια διέλευση 

καλωδίων χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και χωρίς την άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου 

χώρου θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των 

επισκεπτών. 

 

12. Εντός των κοινοχρήστων χώρων επιτρέπονται μόνο οι κατασκευές και οι εγκαταστάσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 20 του ΝΟΚ/2012 (Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79Α) με τους όρους που 

περιγράφονται σε αυτό και με τις διευκρινήσεις που παρέχονται στο άρθρο 20 του Τεύχους 

Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του ΝΟΚ (απόφαση ΥπΕΚΑ 63234/19-12-2012), όπως αυτά 

εκάστοτε ισχύουν. Οι παραπάνω κατασκευές υλοποιούνται από τον Δήμο Πετρούπολης, από 

άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης. Για όσες από τις κατασκευές που 

επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους δεν απαιτείται άδεια οικοδομής 

εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις περί κατασκευών σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους της 

αριθμ. 52716/2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 1663 Β/2001) καθώς και η εγκύκλιος 12/56990/28-3-2002 του 

ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

13. Σύμφωνα με του άρθρο 16 του ΝΟΚ/2012, σε κοινόχρηστους χώρους ή χώρους 

παραχωρημένους σε κοινή χρήση απαγορεύεται να κατασκευάζονται κατακόρυφα στηρίγματα 

κινητών προστεγασμάτων. Κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων επιτρέπεται να 

κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε άλλη θέση, ακόμη και σε τμήματα εξωστών που βρίσκονται 

υπεράνω κοινόχρηστων χώρων, εφόσον τα στηρίγματα αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν 

εξέχουν από το περίγραμμά τους.  

Εντός του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου και επί των όψεων των καταστημάτων 

επιτρέπονται κινητά ή σταθερά συστήματα σκίασης (κινητά προστεγάσματα) χωρίς κατακόρυφα 

στηρίγματα. Απαγορεύονται οποιουδήποτε είδους μόνιμη κατασκευή και εγκατάσταση.  

Για τον διαχωρισμό των κοινοχρήστων χώρων όμορων καταστημάτων επιτρέπεται η τοποθέτηση 

τσιμεντένιας ζαρντινιέρας στις αποχρώσεις του λευκού. Οι ζαρντινιέρες θα βρίσκονται εντός του 

παραχωρούμενου χώρου, θα είναι παραλληλόγραμμης κατασκευής και θα χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για τη φύτευση δέντρων, θάμνων ή εποχιακών φυτών. Το μέγεθος των φυτών θα 
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είναι σε συνάρτηση με τον παραχωρούμενο χώρο και σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά το 

1,60μ. Η φροντίδα των φυτών και η συντήρηση των στοιχείων φύτευσης είναι υποχρέωση του 

καταστήματος Υ.Ε.   

 

14. Θερμαντικά – Ψυκτικά σώματα 

Εντός του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου είναι δυνατή η τοποθέτηση φορητών 

θερμαντικών ή ψυκτικών σωμάτων αναλόγως την εποχή τα οποία θα αποσύρονται όταν δεν θα 

είναι αναγκαία η χρήση τους. Για την τοποθέτηση των θερμαντικών και ψυκτικών σωμάτων εντός 

του παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου θα εκδίδεται  ξεχωριστή άδεια από τη Δ/νση Τ.Ο.Δ. 

κατόπιν έγκρισης της συνδρομής προϋποθέσεων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Ο ιδιοκτήτης έχει την αποκλειστική ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης των 

θερμαντικών και ψυκτικών σωμάτων. 

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων σε επαφή με θάμνους και δέντρα.  

 

15. Σκιάδια. 

Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με την τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος, μονόχρωμου, 

ανοιχτού χρώματος στην όψη του κτιρίου χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, είτε με ομπρέλες που 

θα έχουν μόνο ένα σημείο στήριξης στο έδαφος, επίσης μονόχρωμες, ανοιχτού χρώματος που θα 

καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. Το 

μέγεθός τους θα πρέπει να είναι τέτοιο που να μην απαιτεί μόνιμη στήριξη στο έδαφος. Τόσο στο 

προστέγασμα όσο και στις ομπρέλες δεν επιτρέπονται διαφημιστικά μηνύματα με εξαίρεση την 

επωνυμία του καταστήματος, σύμφωνα με τους περιορισμού που τίθενται το Ν. 2946/2001. Το 

κινητό προστέγασμα και οι ομπρέλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοιο ύψος ώστε το 

χαμηλότερο σημείο τους να απέχει 2,20 μ. από το έδαφος. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους 

ασφαλείας, όλες οι κατασκευές σκίασης, και εφόσον είναι αναδιπλούμενες, θα πρέπει να έχουν  

και χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας.  

Για την τοποθέτηση σκιαδίων θα εκδίδεται ξεχωριστή άδεια από τη Δ/νση Τ.Ο.Δ. κατόπιν έγκρισης 

της συνδρομής προϋποθέσεων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Ο ιδιοκτήτης έχει την αποκλειστική ευθύνη της ασφαλούς τοποθέτησης - λειτουργίας και της 

συντήρησής τους. 

 

16. Δάπεδα 

Στα παραχωρούμενα τμήματα των πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, πλατειών, για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων δεν επιτρέπεται η κάλυψη με οποιοδήποτε υλικό ή αλλοίωση της 

δαπεδοστρώσεως και ο αποκλεισμός ή τροποποίηση υφιστάμενων φρεατίων δικτύων υποδομής. 

Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και έγκρισης της Τεχνικής 

Υπηρεσίας η μικρής έκτασης παρέμβαση μόνο για την άρση ανισοσταθμιών που καθιστούν 

αδύνατη τη χρήση του χώρου. Το υλικό, οι διαστάσεις και ο τρόπος κατασκευής θα εγκρίνεται από 

την Τεχνική Υπηρεσία και πριν την κατασκευή θα κατατίθεται εγγυητική επιστολή αξίας 

………….€/τ.μ.  η οποία θα εκπίπτει υπέρ του Δήμου σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως η 

τοποθέτηση του δαπέδου προκάλεσε φθορά στον κοινόχρηστο χώρο.   
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17. Η καθαριότητα του παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου γίνεται με ευθύνη του 

καταστήματος στο οποίο έγινε η παραχώρηση.  

 

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

επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση. 

 

19. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας που αφορά κοινόχρηστους χώρους θα λαμβάνονται 

υπόψη και οι ισχύοντες κανονισμοί Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου. 

 

20. Ότι δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν ρητά αναφέρεται αλλιώς στη 

νομοθεσία, απαγορεύεται. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω για την παραχώρηση χώρων ισχύουν τα εξής: 

Α. Πεζοδρόμια: 

1. Το ελάχιστο πλάτος του παραχωρούμενου τμήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1,00 μ.  

Ως εκ τούτου για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου το ελάχιστο πλάτος του πεζοδρομίου 

ορίζεται σε 2,50 μ. (μη συνυπολογισμένου του κρασπέδου) και σε περίπτωση ύπαρξης 

κιγκλιδώματος μετρούμενο από την εσωτερική πλευρά αυτού προκειμένου να διασφαλίζεται η 

ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών πλάτους 1,5. Σε περιπτώσεις υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους  

μικρότερου των 2,50 μ. (μη συνυπολογισμένου του κρασπέδου) δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε 

παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου. 

2. Ο παραχωρούμενος προς χρήση χώρος μπορεί να οριοθετείται είτε σε επαφή με το κράσπεδο, 

είτε με τη ρυμοτομική – οικοδομική γραμμή ανάλογα με τη διαμόρφωση του πεζοδρομίου και τα 

χαρακτηριστικά της περιοχής (εμπορικές δραστηριότητες, είσοδοι κατοικιών κλπ.). 

3. Η παραχώρηση χρήσης τμήματος πεζοδρομίου, καθώς και η γενόμενη χρήση αυτού, δεν πρέπει 

να βλάπτουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία διαμόρφωσης του πεζοδρομίου (δάπεδο, 

φύτευση, φωτισμό κλπ.) και δεν αποτελούν λόγο για την αλλαγή διαμόρφωσης αυτού. 

 

Β. Πεζόδρομοι: 

1. Το ελάχιστο πλάτος του παραχωρούμενου τμήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1,00μ.   

Ως εκ τούτου για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου το ελάχιστο πλάτος του πεζοδρόμου 

ορίζεται σε 4,50 μ. προκειμένου να διασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50μ. για 

την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης καθώς και για την πρόσβαση 

οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και τροφοδοσίας, καθώς και για την πρόσβαση σε νόμιμα 

υφιστάμενους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης των παρόδιων κτιρίων. Σε περιπτώσεις 

υφιστάμενων πεζοδρόμων πλάτους μικρότερου των 4,50 μ. δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε 

παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου. 

2. Ο παραχωρούμενος προς χρήση χώρος μπορεί να οριοθετείται είτε σε απόσταση, είτε σε 

επαφή με τη ρυμοτομική – οικοδομική γραμμή ανάλογα με τη διαμόρφωση του πεζοδρόμου και 

τα χαρακτηριστικά της περιοχής (εμπορικές δραστηριότητες, είσοδοι κατοικιών κλπ.). 
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3. Η παραχώρηση χρήσης τμήματος πεζοδρόμου, καθώς και η γενόμενη χρήση αυτού, δεν πρέπει 

να βλάπτουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία διαμόρφωσης του πεζοδρόμου (δάπεδο, 

φύτευση, φωτισμός κλπ.) και δεν αποτελούν λόγο για την αλλαγή διαμόρφωσης αυτού. 

 

Γ. Πλατείες και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι: 

1.  Ο συνολικός κοινόχρηστος χώρος που δύναται να παραχωρηθεί προς χρήση στους αιτούντες 

θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου στην οποία θα αποτυπώνεται το σχήμα αλλά και το ποσοστό που αυτός 

καταλαμβάνει σε σχέση με τον συνολικό χώρο που προορίζεται για την κίνηση και στάση πεζών 

αφαιρουμένων των παρτεριών και λοιπών στοιχείων της πλατείας (συντριβάνια,  παγκάκια, 

γλυπτά έργα τέχνης κλπ.) λαμβάνοντας υπόψιν τις προϋποθέσεις για την κίνηση πεζών και την 

προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Η απόφαση αυτή θα αναθεωρείται 

σε περίπτωση αλλαγής της διαμόρφωσης της πλατείας ή άλλων αλλαγών. 

2. Η παραχώρηση χρήσης τμήματος πλατείας, καθώς και η γενόμενη χρήση αυτού, δεν πρέπει να 

βλάπτουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία διαμόρφωσης της πλατείας (δάπεδο, φύτευση, 

καθιστικά, φωτισμό κλπ.) και δεν αποτελούν λόγο για την αλλαγή διαμόρφωσης αυτού. 

3. Τα προαναφερόμενα περιλαμβάνουν και τα πεζοδρόμια ή τους πεζόδρομους που είναι σε 

συνέχεια της πλατείας ή του κοινόχρηστου χώρου. 

 

Δ. Στοές: 

1. Το ελεύθερο πλάτος της στοάς πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 1,50 μ. 

2. Εφόσον ο παραχωρούμενος προς χρήση χώρος εμπίπτει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες 

κοινοχρήστου χώρου (π.χ. στοά και πεζοδρόμιο) για κάθε επιμέρους τμήμα ισχύουν τα αντίστοιχα 

οριζόμενα.   

3. Εφόσον υπάρχει όδευση τυφλών αυτή πρέπει να παραμένει ελεύθερη καθώς και λωρίδα 

πλάτους τουλάχιστον 0,60μ. εκατέρωθεν αυτής. 

 

Άρθρο 9ο : Κατηγορίες χρήσεων κοινοχρήστων χώρων – χορήγηση αδειών.  

9.1. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων.  

Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, 

σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 

του Β.Δ 24-9/20.10.1958 (171 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/80. 

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 Δημοτικού Συμβουλίου. 

Προκειμένου περί πλατειών που προβάλλονται καταστήματα χρησιμοποιούμενα ως καφενεία, 

εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, σε κάθε εκμεταλλευτή τούτων 

παραχωρείται αναλόγως της προσόψεως του καταστήματος αυτού, η χρήση του εβδομήντα τοις 

εκατό (70%) του αντιστοιχούντος στην προβολή του χώρου, το υπόλοιπο δε τριάντα τοις εκατό 

(30%) του χώρου, διατίθεται από τον Δήμαρχο στους ίδιους εκμεταλλευτές εφ' όσον κατά την 

κρίση του δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελευθέρα χρήση του. Σε περίπτωση μη 
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χρησιμοποιήσεως από τον δικαιούμενο του αναλογούντος σε αυτόν κοινοχρήστου χώρου της 

πλατείας, η χρήση του χώρου τούτου δύναται να παραχωρηθεί από τον Δήμο σε εκμεταλλευτές 

συνερχομένων μετ' αυτού καταστημάτων, αναλόγως της προσόψεώς τους (άρθρο 13 παρ. 5 του 

Β.Δ 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980). 

H τυχόν παρεμβολή μεταξύ των παραπάνω καταστημάτων και της πλατείας δρόμου, δεν 

εμποδίζει την παραχώρηση σε αυτά για εκμετάλλευση χώρου της πλατείας, εφόσον τα 

καταστήματα αυτά προβάλλονται στην πλατεία, δεδομένου ότι ο νομοθέτης δεν προβλέπει τέτοιο 

περιορισμό. 

Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως συνεχόμενου κοινοχρήστου χώρου, εφόσον δεν θίγονται 

δικαιώματα άλλου δικαιούμενου της χρήσης αυτού. Εάν όμως οι δικαιούμενοι χρήσεως αυτού 

είναι περισσότεροι του ενός, η χρήση του συνεχόμενου αυτού χώρου παραχωρείται αναλόγως 

των προσόψεων των καταστημάτων αυτών ή αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, 

κυκλοφοριακών, πρασίνου κλπ.). Σε καμία περίπτωση‚ ο παραχωρούμενος κατά χρήση χώρος δεν 

επιτρέπεται να επεκτείνεται και σε πεζοδρόμιο παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας, παρά 

μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα ταύτα (άρθρο 

13 παρ. 4 του Β.Δ. 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/1980). 

Στον παραχωρούμενο χώρο η κατάληψη συνίσταται μόνο από τα εξής λειτουργικά στοιχεία 

επαγγελματικού εξοπλισμού: 

- Τραπεζοκαθίσματα 

- Πινακίδα (stand) με τον τιμοκατάλογο/μενού/προσφορές καταστήματος. 

- Ζαρντινιέρες. 

- Στοιχεία σκίασης ήτοι ομπρέλες και κινητά προστεγάσματα (με ξεχωριστή άδεια) 

- Θερμαντικά – ψυκτικά σώματα (με ξεχωριστή άδεια) 

 

Για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων εκδίδεται από τη 

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας του Δήμου άδεια χρήσης με ισχύ από την 

ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε.  

Ο ενδιαφερόμενος για την παραχώρηση του χώρου απευθύνεται με αίτηση του στη Δ/νση 

Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

νομίμως επικυρωμένα, ήτοι: 

Α) Άδεια λειτουργίας καταστήματος ή γνωστοποίησης στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων εκτός του καταστήματος, με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει. 

Β) Ενημέρωση από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για 

τέλη, φόρους, πρόστιμα, εισφορές ή περί νομίμου ρυθμίσεώς τους. 

Γ) Τοπογραφική αποτύπωση σε κλίματα 1:50, από ιδιώτη μηχανικό, όπου να απεικονίζεται η θέση 

του καταστήματος, η οικοδομική γραμμή του κτιρίου και η ρυμοτομική γραμμή, τα παρακείμενα 

καταστήματα ή οικίες, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του 

ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του 

αιτούμενου χώρου κατάληψης και η ανάπτυξη των τραπεδοκαθισμάτων. Επίσης θα 

αποτυπώνονται όλα τα υπάρχοντα στοιχεία όπως όδευση τυφλών, ποδηλατόδρομος, ράμπες 
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αναπήρων, δέντρα και λοιπά στοιχεία αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, παρτέρια, κάδοι 

απορριμμάτων, στύλοι ΔΕΗ & ΟΤΕ κλπ.) και κάθε άλλο σταθερό εμπόδιο.  

Δ) Δήλωση μηχανικού για το εμβαδόν της πρόσοψης του καταστήματος που αφορά η αίτηση. 

 

Η άδεια χορηγείται στον ενδιαφερόμενο έπειτα από έγκριση του σχεδίου από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου, έγκριση από τη Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. και σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η καταβολή του αναλογούντος τέλους κατάληψης 

κοινοχρήστων χώρων όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.  

Ανανέωση άδειας: Για την ανανέωση ισχύουσας άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας κανονιστικής διάταξης.  

Για τα στοιχεία σκίασης, τα θερμαντικά και ψυκτικά σώματα θα εκδίδεται ξεχωριστή άδεια από τη  

Δ/νση Τ.Ο.Δ. κατόπιν έγκρισης της συνδρομής προϋποθέσεων από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

 Οι διάδρομοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν 

την λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.  

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

παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόμο.  

 Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων φέρουν την ευθύνη για την πέραν του παραχωρούμενου 

αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από πελάτες τους και για τη διαφορετική 

χρήση του.  

 Απαγορεύεται η αποθήκευση των τραπεζοκαθισμάτων, και άλλων στοιχείων εξοπλισμού 

στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.  

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

κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα.  

 Όσον αφορά την τοποθέτηση δαπέδου στον παραχωρούμενο χώρο ισχύουν τα 

αναφερόμενα στην παρ. 16 του άρθρου 8.  

 

9.2. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης θερμαντικών σωμάτων, ψυκτικών σωμάτων, στοιχείων 

σκίασης και λοιπών λειτουργικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν παραχωρηθεί 

για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.  

Η άδεια τοποθέτησης θερμαντικών σωμάτων, ψυκτικών σωμάτων, στοιχείων σκίασης και λοιπών 

λειτουργικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων, χορηγείται σύμφωνα με το Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε 

φορά. Εκδίδεται από τη Δ/νση Τ.Ο.Δ. μετά από βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου περί της συνδρομής προϋποθέσεων και κατόπιν έγκρισης από την ΕΠΟΙΖΩ. Για την εν λόγω 

άδεια κατατίθεται αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία συνοδεύεται από:  

 Τοπογραφική αποτύπωση του κοινόχρηστου χώρου σε κλίματα 1:50, από ιδιώτη μηχανικό, 

όπου θα αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου με όλα τα στοιχεία ήτοι 

τραπεζοκαθίσματα, τέντες, ομπρέλες, θερμαντικά & ψυκτικά σώματα, ζαρντινιέρες κλπ.  
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 Τεχνική έκθεση ιδιώτη  μηχανικού (που θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές 

& μηχανολογικές μελέτες, έλεγχο πιστοποιητικών ποιότητας και τεχνικών προδιαγραφών 

των χρησιμοποιούμενων στοιχείων κλπ.) περί ασφάλειας του χώρου και των χρηστών 

αυτού.  

 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου με την οποία θα δηλώνει ότι θα συντηρεί και θα 

φροντίζει για την ασφαλή λειτουργία των θερμαντικών σωμάτων, ψυκτικών σωμάτων, 

σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών στοιχείων   

 Φωτογραφίες χρησιμοποιούμενων στοιχείων.  

 

Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 8 της παρούσης. Θα τοποθετούνται μέσα στα όρια του παραχωρημένου χώρου και σε 

καμιά περίπτωση δε θα δημιουργούν περιχαρακωμένες περιοχές, μετατρέποντας τον 

κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό. Επίσης, δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ή να προξενούν φθορές 

σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαμόρφωσης ή φύτευσης. 

 

9.3. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο.  

Ο Δήμος Πετρούπολης καθορίζει τις θέσεις στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου 

στάσιμου εμπορίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπειτα από γνωμάτευση της 

αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τον ορισμό των 

συγκεκριμένων θέσεων τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων του κεφ. Δ του Ν. 4849/2022. 

Για την άσκηση κάθε υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται άδεια, η οποία 

δίδεται με τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 52 του Ν. 4849/2022. 

Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε υπαίθριους 

δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. 

Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η καταβολή του αναλογούντος τέλους κατάληψης 

κοινοχρήστων χώρων όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.  

 

9.4. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για συμμετοχή σε βραχυχρόνιες 

υπαίθριες αγορές.  

Για τη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για συμμετοχή σε βραχυχρόνιες 

υπαίθριες αγορές ήτοι θρησκευτικού χαρακτήρα ολιγοήμερες αγορές, εορταστικές, επετειακές, 

πολιτιστικές, εποχιακές, πασχαλινές, χριστουγεννιάτικες αγορές, εμποροπανηγύρεις, αγορές 

ρακοσυλλεκτών, χειροτεχνών-καλλιτεχνών και αγορές παρασκευής και πώλησης ετοίμου φαγητού 

και ποτών επί του δρόμου ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στον Ν. 4849/2022 και των 

μεταβατικών και εξουσιοδοτικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. 

Συγκεκριμένα για τη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τη συμμετοχή σε 

θρησκευτικές  εμποροπανηγύρεις ισχύουν τα οριζόμενα στον εγκεκριμένο Κανονισμό 

Εμποροπανηγύρεων.  

Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η καταβολή του αναλογούντος τέλους κατάληψης 

κοινοχρήστων χώρων όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.  
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9.5. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την άσκηση δραστηριοτήτων 

θεματικών πάρκων (λούνα παρκ), τσίρκο και παγοδρομίων. 

Για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου για την άσκηση δραστηριοτήτων θεματικών πάρκων 

(λούνα παρκ), τσίρκο και παγοδρομίων, απαιτείται η έκδοση  αυτοτελούς άδειας εγκατάστασης 

και λειτουργίας από τη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο κεφ. ΙΘ΄του Ν 4424/2016 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τον Ν. 4796/21.  

Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η καταβολή του αναλογούντος τέλους κατάληψης 

κοινοχρήστων χώρων όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.  

 

9.6. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την άσκηση υπαίθριων, εμπορικών, 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ. πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις  

κλπ.)  

Για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων όπως 

πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που 

ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους, 

απαιτείται η έκδοση  αυτοτελούς άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας από τη Δ/νση Τοπικής 

Οικονομικής Δραστηριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Ν. 4849/2021.  

Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η καταβολή του αναλογούντος τέλους κατάληψης 

κοινοχρήστων χώρων όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.  

 

9.7. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για την τοποθέτηση ηλεκτροκίνητων 

παιδικών παιχνιδιών.  

Ως ηλεκτροκίνητα - παιδικά παιχνίδια νοούνται εκείνα που χρησιμοποιούνται για την ψυχαγωγία 

των παιδιών και λειτουργούν με κερματοδέκτη όπως αλογάκια, αυτοκινητάκια, μηχανήματα με 

άγκιστρα κ.λ.π. 

Για την χορήγηση άδειας τοποθέτησης των παραπάνω παιχνιδιών ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται 

με αίτησή του στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας του Δήμου με τα εξής 

δικαιολογητικά :  

1. Άδεια λειτουργίας επιχείρησης ή περιπτέρου .  

2. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη, φόρους, 

πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή περί νομίμου ρυθμίσεώς τους.  

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου. 

4. Πιστοποιητικά ποιότητας των ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών. 

5. Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας από ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό.  

6. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου με την οποία θα δηλώνει ότι θα συντηρεί και θα 

φροντίζει για την ασφαλή λειτουργία των παιχνιδιών  

Στη συνέχεια η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ελέγχει τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις 

καλής λειτουργίας των παιχνιδιών και εγκρίνει τη χωροθέτησή τους ανάλογα με τον διατιθέμενο 

κοινόχρηστο χώρο. Ακολούθως η Δ/νση ΤΟΔ εκδίδει την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου 

έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ & ΔΣ) και την καταβολή του αναλογούντος τέλους  

όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.  
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Με τη λήξη της άδειας και με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο 

χώρο όλα τα ηλεκτροκίνητα παιχνίδια.  

Οι παραχωρούμενοι κοινόχρηστοι χώροι για τα ηλεκτροκίνητα - παιδικά παιχνίδια είναι πέραν 

των τραπεζοκαθισμάτων ή της παραχωρημένης έκτασης στα περίπτερα για ανάπτυξη ψυγείων, 

εφημερίδων κ.λ.π.  

Ανανέωση άδειας: Για την ανανέωση ισχύουσας άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας κανονιστικής διάταξης.  

 

9.8. 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 Δημοτικού Συμβουλίου. 

Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων, εκδίδεται από το Δήμο 

άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους.  

Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας 

προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

Α. Κάτοψη του καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου.  

Β. Ενημέρωση από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για 

τέλη, φόρους, πρόστιμα, εισφορές ή περί νομίμου ρυθμίσεώς τους. 

Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον 

παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Σε κάθε περίπτωση, τα εμπορεύματα και ο εξοπλισμός 

έκθεσης αυτών θα πρέπει να αποσύρονται από τους κοινόχρηστους χώρους τις ώρες που τα 

καταστήματα δεν είναι σε λειτουργία. 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. 

Απαγορεύεται η ανάρτηση ειδών, επί των προσόψεων των καταστημάτων.  

Η τοποθέτηση εμπορευμάτων επί των προσόψεων σε περίπτωση πεζοδρομίων θα επιτρέπεται 

μόνο σε πεζοδρόμια με πλάτος ίσο ή μεγαλύτερο των 2,5μ. Η παραχωρούμενη έκταση θα είναι 

εφαπτόμενη των καταστημάτων και δεν θα υπερβαίνει το 1,50μ. σε ύψος και το 1 μ. σε πλάτος. Σε 

περίπτωση πλατειών και πεζοδρόμων ισχύουν οι γενικές αρχές του άρθρου 8. 

Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η καταβολή του αναλογούντος τέλους κατάληψης 

κοινοχρήστων χώρων όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.  

Ανανέωση άδειας: Για την ανανέωση ισχύουσα άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας κανονιστικής διάταξης.  

 

9.9. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου σε Περίπτερα.  

Για τη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο ισχύουν τα οριζόμενα 

στον εγκεκριμένο Κανονισμό Περιπτέρων.  
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9.10. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Εκδηλώσεις προσωρινού 

χαρακτήρα.  

Ο Δήμος δύναται να παραχωρεί κοινόχρηστο χώρο για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων 
προσωρινού χαρακτήρα  πχ. εγκαίνια καταστημάτων, εκδηλώσεις πολιτιστικών φορέων, πολιτικών  
κομμάτων  κλπ.  
Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων θα εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία  
κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Αντιδημάρχου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που θα 
υποβάλλεται τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα. 

Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος 
για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης και κάθε άλλο στοιχείο που 
είναι απαραίτητο για τη χορήγηση της αδείας. Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα του αιτούντα (π.χ. άδεια λειτουργίας επιχείρησης, καταστατικό συλλόγου – φορέα κλπ.) 

Η υπηρεσία που χορηγεί την άδεια δύναται να ζητά από τον αιτούντα επιπλέον δικαιολογητικά 
προκειμένου να χορηγήσει την άδεια. 

Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα 
καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων (απαραίτητη είναι 
προσκόμιση της έγκρισης διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που εκδίδεται από την 
ΤΡΟΧΑΙΑ) και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας . 

Οι φορείς που διοργανώνουν την εκδήλωση είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας 
του παραχωρούμενου χώρου. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση των χώρων που πραγματοποιούνται οι 
εκδηλώσεις και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος 
αποκατάστασης. 
Δεν χορηγούνται άδειες διανομής διαφημιστικών εντύπων και απαγορεύεται η διανομή αυτών 
από τους χώρους που παραχωρούνται για εκδηλώσεις προς αποφυγή ρύπανσης. 
Στις εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση προϊόντων και την προβολή εμπορικών μηνυμάτων, το 
τέλος καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε χρόνο απόφαση για τα τέλη διαφήμισης. Οι άδειες 
χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο για την προβολή μηνυμάτων και απαγορεύεται ρητά η 
πώληση προϊόντων & εμπορευμάτων. 

Οι προσωρινές άδειες για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χορηγούνται με την προϋπόθεση 
της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου 
χώρου. 
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης 
των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων. 

Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η καταβολή του αναλογούντος τέλους κατάληψης 

κοινοχρήστων χώρων όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.  

Δεν θα καταβάλλεται τέλος όταν η εκδήλωση ή η δράση έχει κοινωφελή χαρακτήρα. 

 

9.11. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για εκτέλεση εργασιών (εκσκαφές και 
τομές οδοστρώματος) από ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο κλπ.) 

     Άδεια για εργασίες τομής στο οδόστρωμα ή στο πεζοδρόμιο, δίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία 

σε εργολάβο, για την εκτέλεση έργου κοινής ωφέλειας.  

Η άδεια δίνεται μετά την εξέταση των κατωτέρω: 
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1. Αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικώς τα στοιχεία του κυρίου του έργου, του 
αναδόχου καθώς και του αιτούντα σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, 
(ταχυδρομική και εάν υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, 
Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ). Επίσης θα προσδιορίζεται επακριβώς η τομή (θέση, διαστάσεις κ.λ.π) 
και θα γίνεται σύντομη περιγραφή της ανάγκης για την διενέργειά της.  
2. Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα, με το πλάτος του κοινοχρήστου χώρου, στο οποίο έχει 
σχεδιαστεί η επιφάνεια τομής και αναγράφονται οι διαστάσεις της (μήκος, πλάτος, βάθος). 
3. Φωτογραφίες στη θέση που θα γίνει η τομή, με ημερομηνία και υπογραφή του υπεύθυνου. 
4. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την 
αποκατάσταση της τομής. 
5. Αντίγραφο της εγκεκριμένης μελέτης για την εφαρμογή της οποίας είναι απαραίτητη η τομή 
στον κοινόχρηστο χώρο (σχέδια, τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές υλικών, περιγραφή 
κατασκευαστικών μεθόδων με επισήμανση της επάρκειας των υλικών αποκατάστασης κ.λ.π). 
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι : 
  •Αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση από όλους τους καθ οιονδήποτε τρόπο 
απασχολούμενους στο εν λόγω έργο, των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας όπως αυτά 
καθορίζονται από τη νομοθεσία. 
     •Αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας όσο αφορά την 
διαχείριση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την ορθή σήμανση του εργοταξίου και την 
εξασφάλιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών. 
7. Φάκελο ασφάλισης - σήµανσης του έργου ο οποίος θα περιλαµβάνει: α.Σήµανση, πινακίδες 
που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. σύµφωνα µε την ΥΑ ∆ΙΠ/2003 “Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης 
Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός-εκτός κατοικηµένων περιοχών” (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003). 
β.Προτάσεις για κυκλοφοριακές εκτροπές και εγκρίσεις από Δημοτικές υπηρεσίες ή άλλους 
φορείς εάν προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις γ.Τοποθέτηση σήµανσης (µόνιµη ή 
µεταφερόµενη), µε κατ’ ελάχιστο αναγραφή του Φορέα του έργου, του εκτελούντος την τοµή, του 
Αναδόχου του έργου, τηλέφωνο επικοινωνίας και του αριθμού της άδειας τομής  
δ.«Ασφαλιστήριο συμβόλαιο» του έργου για φορείς της παραγρ. 9.8β & 9.8.γ 

8. Έγκριση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων και την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής. 
9. Έγκριση από Ο.Α.Σ.Α, όταν αφορά εκσκαφή στο οδόστρωμα σε οδό από την οποία διέρχεται 
αστική συγκοινωνία. 
10. Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας (όταν απαιτείται) 
11.Έγκριση αρμόδιας αρχής ( Ε.ΥΔ.Α.Π.) όταν αφορά εργασίες ύδρευσης ή αποχέτευσης.  
12.Εγκρίσεις άλλων φορέων όπου απαιτούνται.  
13.Εγγυητική επιστολή Τράπεζας. Η Χρονική διάρκεια της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής θα είναι 

εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών και θα επιστρέφεται 

μετά την παρέλευση 24 μηνών από την περαίωση τους, μετά από έλεγχο της υπηρεσίας για την 

έντεχνη και πλήρη αποκατάσταση της τομής. 

 

9.12. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με οικοδομικά υλικά κλπ. για την 

εκτέλεση τεχνικών και οικοδομικών εργασιών. 

       Ο Δήμος δύναται να χορηγεί άδεια για κατάληψη σε κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμιο, 

οδόστρωμα, πεζόδρομος, πλατεία κ.λ.π.)  με οικοδομικά υλικά κλπ. προκειμένου να εκτελεσθούν 

τεχνικές και οικοδομικές εργασίες. 

 Η άδεια χορηγείται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έπειτα από αίτηση του 
ενδιαφερομένου η οποία συνοδεύεται από δικαιολογητικά ως εξής: 
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ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

1. Αίτηση, που περιλαμβάνει: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, σταθερό τηλέφωνο, e-mail, οδό και 
αριθμό ακινήτου εμπρός από το οποίο θα γίνει κατάληψη, λόγος για τον οποίο είναι αναγκαία η 
κατάληψη (π.χ. αριθμός  άδειας δόμησης), μήκος και πλάτος κατάληψης πεζοδρομίου-
οδοστρώματος, ζητούμενη χρονική διάρκεια.  

2. Στοιχεία, που κατατίθενται με την αίτηση ή προσκομίζονται στη συνέχεια, για να εκδοθεί 
άδεια κατάληψης είναι, κατά περίπτωση, τα εξής: 
Στοιχεία που κατατίθενται σε κάθε περίπτωση: 

2.1 Άδεια δόμησης ή εργασιών μικρής κλίμακας ή άλλο έγγραφο (αντίγραφο) της Πολεοδομίας για τις 
εργασίες που θα πραγματοποιηθούν ή υπεύθυνη δήλωση ότι για τις εργασίες που θα 
πραγματοποιηθούν δεν απαιτείται άδεια. 
Στοιχεία που κατατίθενται κατά περίπτωση: 

2.2 Έγκριση της Τροχαίας (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο), στις περιπτώσεις: α. Κατάληψης 
οδοστρώματος, β. Κατάληψης πεζοδρομίου, με τρόπο που δεν αφήνει χώρο για ασφαλή διέλευση 
πεζών, οπότε η έγκριση της Τροχαίας θα αφορά κατάληψη τουλάχιστον 0,90μ. οδοστρώματος, 
σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Ο.Κ. (Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δεκαπέντε ημερών 
που ορίζεται από το νόμο, η άδεια χορηγείται χωρίς την έγκριση της Τροχαίας). 

2.3 Άδεια από τον ΟΑΣΑ στην περίπτωση που διέρχεται λεωφορείο από το σημείο. 
2.4 Σκαρίφημα με σημειωμένη την θέση και τις διαστάσεις του προς κατάληψη χώρου. 
2.5 Φωτογραφίες της επιφανείας στην οποία πρόκειται να υλοποιηθεί η κατάληψη. 
2.6 Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, όπου θα αναγράφει τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων 

κοινόχρηστου χώρου που θα χρησιμοποιήσει και επιπλέον θα δηλώνει ότι θα λάβει όλα τα μέτρα 
ασφαλείας που ορίζει ο νόμος, για την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων.  

3. Εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ του Δήμου Πετρούπολης.  

 Το ποσό υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο τετραγωνικών μέτρων κατάληψης Χ 20€.  
  Χρονική διάρκεια απεριόριστη 

  Σκοπός/αιτία έκδοσης: Για την καλή επαναφορά ζημιών που ενδέχεται να γίνουν στο πεζοδρόμιο 
και στο οδόστρωμα της οδού …………………… αρ……. (ή της πλατείας ..........., ή του πεδόδρομου 
........................) εξαιτίας κατάληψης . 
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την λήξη της κατάληψης, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
κοινόχρηστος χώρος δεν έχει υποστεί φθορές εξαιτίας της κατάληψης, τις οποίες οφείλει να 
αποκαταστήσει πλήρως ο κάτοχος της αδείας κατάληψης.  
Δεν είναι αναγκαία η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, αν το τέλος του παραχωρούμενου χώρου 
είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ (1.000,00€)  

4. Για την παραλαβή της άδειας κατάληψης απαιτείται η καταβολή του αναλογούντος τέλους 
κατάληψης  κοινοχρήστου χώρου όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.  

 
 

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ 

1. Αίτηση που περιλαμβάνει: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, σταθερό τηλέφωνο, e-mail, οδό και 
αριθμό ακινήτου εμπρός από το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κατάληψης, τον λόγο για τον οποίο 
είναι αναγκαία η παράταση της αδείας (π.χ. συνέχιση οικοδομικών εργασιών), τη ζητούμενη 
χρονική παράταση και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ισχύουσας άδειας. 

2.   Για την παράταση άδειας κατάληψης απαιτούνται τα εξής: 
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 Προσκομίζεται το πρωτότυπο της ισχύουσας άδειας κατάληψης, προκειμένου να καταγραφεί και 
υπογραφεί η παράτασή της. 

 Διατηρείται η εγγυητική επιστολή / γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης, που κατατέθηκε υπέρ 
Δήμου Πετρούπολης. 

 Σε περίπτωση κατάληψης οδοστρώματος χρειάζεται ανανέωση των κατά περίπτωση αναγκαίων 
εγκρίσεων.   

3.  Για την παράταση της άδειας κατάληψης απαιτείται η καταβολή του αναλογούντος τέλους 
κατάληψης  κοινοχρήστου χώρου όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.  

 
 Η άδεια κατάληψης αποτελεί το μοναδικό στοιχείο τεκμηρίωσης της νομιμότητας κατάληψης 
κοινοχρήστου χώρου για τεχνικές – οικοδομικές εργασίες και θα πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε 
περίπτωση διενέργειας ελέγχου 

        

9.13. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Φορτοεκφόρτωση βαρέων 

αντικειμένων  

     Ο Δήμος δύναται να χορηγεί: 

α) ετήσια άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων που 

αφορούν στην τροφοδοσία καταστημάτων από τις 5:00 έως στις 8:00 το πρωί.  

Η άδεια θα χορηγείται από τη στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας, μετά από την 

κατάθεση:  

1. Αίτησης του ενδιαφερόμενου στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση του 

καταστήματος έμπροσθεν του οποίου θα γίνει η εν λόγω κατάληψη και οι εκατέρωθεν οδοί από 

τις οποίες θα γίνεται η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. 

2. Αντιγράφου της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. 

 

β) Προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας για έκτακτους λόγους όπως  
μετακόμιση κλπ.   
Η άδεια θα χορηγείται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  έπειτα από:  
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται η ακριβής διεύθυνση του 

ακινήτου στο οποίο θα γίνει η εν λόγω κατάληψη (με τους εκατέρωθεν δρόμους), με αναφορά 

στις εργασίες που πρόκειται να κάνει, καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα 

εκτελεστούν οι εργασίες. 

2. Έγκριση για την κατάληψη από το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας. 

3. Άδεια από τον Ο.Α.Σ.Α. στην περίπτωση που διέρχεται λεωφορείο από το σημείο. 
 
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση 
(θόρυβος κλπ) στην περιοχή, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων από 
παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι διατάξεις του ΚΟΚ. 
 
Στις οδούς 25ης Μαρτίου και Αν. Ρωμυλίας επιτρέπεται μόνο μερική κατάληψη της οδού έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. 
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης 
των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης. 
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Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να τοποθετεί τα κατάλληλα σήματα για τη διακοπή και την 
εκτροπή της κυκλοφορίας πριν και μετά το πέρας των εργασιών φορτοεκφόρτωση κλπ. εντός του  
ωραρίου το οποίο θα αναφέρει η άδεια. 
 

9.14. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για την κατασκευή ή επισκευή 

πεζοδρομίου. 

      Άδεια για την κατασκευή ή την επισκευή πεζοδρομίου, δίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία.  

      Η άδεια δίνεται μετά την εξέταση των κατωτέρω: 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση του ακινήτου στο 

οποίο θα γίνει η εν λόγω κατασκευή - επισκευή, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος 

(ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, ταχ. διεύθυνση).  

2. Φωτοτυπία της οικοδομικής αδείας. 

3. Φωτοτυπία του διαγράμματος κάλυψης που συνοδεύει την οικοδομική άδεια. 

4. Φωτογραφίες της επιφάνειας του πεζοδρομίου, όπου θα εκτελεσθούν οι εργασίες. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

Δήμου. 

     Η Τεχνική Υπηρεσία δίνει άδεια κατασκευής ή επισκευής πεζοδρομίου, μόνο για το πεζοδρόμιο 

μπροστά από την φερόμενη ιδιοκτησία σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες: 

1. Η τελική επιφάνεια του πεζοδρομίου θα είναι στο ίδιο ύψος με το διαμορφωμένο κράσπεδο.     

2. Η συναρμογή με το υπόλοιπο πεζοδρόμιο θα είναι ομαλή και η γραμμή του κρασπέδου θα 

αποτελεί ευθεία με τα κράσπεδα εκατέρωθεν. 

3. Το πλάτος του πεζοδρομίου θα διατηρηθεί, θα είναι καθαρό από πάσης φύσης εμπόδια 

σταθερά ή κινητά και θα είναι αντιολισθηρό και κατάλληλο για τη διέλευση των πεζών. 

4. Η κλίση κατά μήκος του πεζοδρομίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 12%. Για την αποφυγή 

μεγαλύτερης κλίσης επιτρέπεται η κατασκευή βαθμίδων μέγιστου ύψους 0,15 μ., σε όλο το 

πλάτος του πεζοδρομίου. 

5. Από το διαμορφωμένο κράσπεδο του πεζοδρομίου μέχρι τη Ρυμοτομική Γραμμή θα διατηρηθεί 

κλίση μέχρι 2%. 

 6. Σε περίπτωση νόμιμης θέσης στάθμευσης οχημάτων, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε κατάλληλη 

διαμόρφωση (ταπείνωση) του πεζοδρομίου. Ο υποβιβασμός του πεζοδρομίου θα πρέπει να είναι 

ομαλός, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία πεζών σε όλο το πεζοδρόμιο, 

θα έχει δε επαρκή κλίση προς το ρείθρο για την απορροή των ομβρίων. Tο κράσπεδο θα 

υποβιβαστεί έως 5εκ. από το ύψος του ρείθρου και η μέγιστη κλίση του πεζοδρομίου θα είναι 

έως 8%. 

7. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού ή η φύτευση δένδρων, εντός της ελεύθερης 

ζώνης όδευσης πεζών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, της αριθμ. 52907/2009 απόφασης ΥΠΕΚΑ.  

 

9.15. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για δίοδο ή στάθμευση οχημάτων. 

   A.  Άδεια Παραχώρησης Διόδου ή Θέσης Στάθμευσης στο οδόστρωμα, έμπροσθεν της εισόδου 

Ειδικών Κτιρίων (δημοτικά κτίρια, φαρμακεία, ιατρεία κ.α.), δίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία.  

      Η άδεια δίνεται μετά την εξέταση των κατωτέρω: 
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1. Αίτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή νόμιμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, στην 

οποία πρέπει να αναγράφεται η ακριβής ταχ. διεύθυνση του ακινήτου έμπροσθεν του οποίου θα 

γίνει η εν λόγω διαμόρφωση, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, 

τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας κλπ.). 

2.Τοπογραφικό σχέδιο του ακινήτου, πάνω στο οποίο σημειώνονται:  α) η θέση του κρασπέδου β) 

ότι σταθερό βρίσκεται εντός του πεζοδρομίου (π.χ. δένδρα) και γ) οι διαστάσεις και το εμβαδόν 

του πεζοδρομίου.   

3. άδεια λειτουργίας της επιχείρησης 

4. Φωτογραφίες της επιφανείας του πεζοδρομίου και του οδοστρώματος έμπροσθεν αυτού.  

5. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο ζητείται η άδεια θέσης στάθμευσης. 

 

B. Άδεια Παραχώρησης Διόδου ή Θέσης Στάθμευσης, στο οδόστρωμα έμπροσθεν της εισόδου 

κατοικιών Ατόμων ΜΕ Αναπηρία, δίνονται από την Κοινωνική Υπηρεσία κατόπιν απόφασης από 

την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 

Προϋπόθεση για τη χορήγησης θέσης στάθμευσης είναι η μη ύπαρξη ιδιόκτητου ή κατάχρηση 

χώρου για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης του οχήματος του ενδιαφερόμενου. 

Η άδεια δίνεται μετά την εξέταση των κατωτέρω: 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου 

2. Φωτοτυπία της ταυτότητας 

3. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ως αναπηρικού 

4. Ειδικό σήμα στάθμευσης 

5. Αποδεικτικά στοιχεία της διεύθυνσης του αιτούντα 

6. Άδεια οδήγησης οχήματος 

7. Υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής άλλης θέσης στάθμευσης εντός των ορίων του δήμου 

Πετρούπολης.  

 

9.16. Χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την είσοδο έξοδο οχημάτων 

α) σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης  

β) σε σταθμούς αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, πλυντήρια – λιπαντήρια, σταθμούς υγρών 

καυσίμων 

      Άδεια / Έγκριση Απότμησης -υποβιβασμού στάθμης Πεζοδρομίου για πρόσβαση οχημάτων σε 

ιδιωτικό χώρο στάθμευσης ή για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε χώρο λειτουργίας επιχειρήσεων, 

δίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία.  

 Για την πρόσβαση οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, η άδεια δίνεται μετά την 

εξέταση των κατωτέρω: 

1. Αίτηση του ιδιοκτήτη, ή νόμιμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου των ιδιοκτητών (στην αίτηση 

πρέπει να αναγράφεται η ακριβής ταχ. διεύθυνση του ακινήτου στο οποίο θα γίνει η εν λόγω 

διαμόρφωση, καθώς και τα στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, σταθερό τηλέφωνο, ταχ. 

διεύθυνση κλπ.). 

2. Σχέδιο ισογείου, επικυρωμένη φωτοτυπία του εγκεκριμένου (από Πολεοδομία), με τις νόμιμες 

θέσεις στάθμευσης, πάνω στο οποίο θα σημειώνονται: α) η θέση του κρασπέδου και β) οι 
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διαστάσεις και το εμβαδόν του πεζοδρομίου το οποίο θα διαμορφωθεί για την είσοδο – έξοδο 

αυτοκινήτων.  

4. Υπεύθυνη δήλωση του/των ιδιοκτήτη/των, του εν λόγω ακινήτου, ότι συμφωνεί με τον 

υποβιβασμό του κρασπέδου και ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Δήμου.  

5. Σε περίπτωση ισογείου καταστήματος ή άλλου χώρου που έχει κατασκευαστεί για διαφορετική 

χρήση και το οποίο πρόκειται να μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης, απαιτείται επιπλέον 

προσκόμιση της σχετικής άδειας αλλαγής χρήσης από την Υπηρεσία Δόμησης Αιγάλεω. 

 Για την είσοδο – έξοδο οχημάτων σε χώρο λειτουργίας επιχειρήσεων, η άδεια δίνεται μετά 

την εξέταση των κατωτέρω: 

1. Αίτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή νόμιμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, στην 

οποία πρέπει να αναγράφεται η ακριβής ταχ. διεύθυνση του ακινήτου έμπροσθεν του οποίου θα 

γίνει η εν λόγω διαμόρφωση, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, 

τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας κλπ.). 

2. Σχέδιο ισογείου, επικυρωμένη φωτοτυπία του εγκεκριμένου (από Πολεοδομία) στο οποίο 

αποτυπώνονται οι θέσεις στάθμευσης, με σημειωμένα: α) τη θέση του κρασπέδου και β) τις 

διαστάσεις και το εμβαδόν του πεζοδρομίου το οποίο θα διαμορφωθεί για την είσοδο – έξοδο 

οχημάτων.  

3. Εγκεκριμένη κάτοψη ορόφου/ων στην οποία λειτουργεί η επιχείρηση. Εάν είναι από αλλαγή 

χρήσης πρέπει να υπάρχει η άδεια αλλαγής χρήσης και τη κάτοψη του χώρου και τα δύο 

σφραγισμένα από Πολεοδομία.  

4. Γενική Διάταξη θεωρημένη από τη Δ/νση Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία θα 

αποτυπώνεται το πλάτος και η θέση εισόδου - εξόδου των οχημάτων στο χώρο στάθμευσης για 

τις εν λειτουργία επιχειρήσεις.  

5. Βεβαίωση υποβολής αναγγελίας ή άδεια λειτουργίας.  

6. Φωτογραφίες της επιφανείας του πεζοδρομίου στο οποίο θα εκτελεστούν οι εργασίες.  

7. Υπεύθυνη δήλωση του/των ιδιοκτήτη/των, του εν λόγω ακινήτου, ότι συμφωνεί/ουν με τον 

υποβιβασμό του κρασπέδου. 

8. Τεχνική Έκθεση του μηχανικού και Υπεύθυνη δήλωση ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

     Και στις δύο περιπτώσεις σημειώνεται ότι ο υποβιβασμός του πεζοδρομίου θα πρέπει να είναι 

ομαλός, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία πεζών σε όλο το πεζοδρόμιο, 

ενώ θα πρέπει να έχει επαρκή κλίση προς το ρείθρο για την απορροή των ομβρίων. 

 

9.17. Χορήγηση άδειας μερικής κατάληψης οδοστρώματος 

      Άδεια μερικής κατάληψης οδοστρώματος δίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία, κατόπιν έγκρισης 

από την Τροχαία και τον ΟΑΣΑ. 

     Η άδεια δίνεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μικρότερο των 24 ωρών, μετά την εξέταση 

των κατωτέρω: 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται η ακριβής διεύθυνση του 

ακινήτου στο οποίο θα γίνει η εν λόγω κατάληψη (με τους εκατέρωθεν δρόμους), με αναφορά 
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στις εργασίες που πρόκειται να κάνει, καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα 

εκτελεστούν οι εργασίες. 

2. Έγκριση για την κατάληψη από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας. 

3. Άδεια από τον Ο.Α.Σ.Α. στην περίπτωση που διέρχεται λεωφορείο από το σημείο. 

 

Άρθρο 10ο: Οριοθέτηση παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου  

Ο κοινόχρηστος χώρος που παραχωρείται στα καταστήματα για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων θα οριοθετείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 

με έγχρωμη συνεχόμενη ή διακεκομμένη γραμμή (σε συνολικό μήκος τουλάχιστον 50%) πλάτους 

5εκ.  

 

Άρθρο 11ο: Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιμα  

Σύμφωνα με το άρθρο 55 Ν. 4483/2017: 

Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με 

απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια απόφαση 

επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η 

παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά 

τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με την απόφαση της παραγράφου 3 για τους χώρους 

για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση. 

Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήμο ή τις Αστυνομικές Αρχές 

μετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του 

χώρου, οι επεμβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείμενα που 

έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραμμα και, αν απαιτείται, φωτογραφίες, ή 

ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη 

χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστημα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, 

επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, 

αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν μέσα σε επτά (7) 

ημέρες από την επομένη της επιδόσεως.  

Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, τα εν λόγω αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα από 

συνεργείο του Δήμου, ο οποίος μπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άμεση συνδρομή των 

Αστυνομικών Αρχών. Τα αντικείμενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία 

υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα απομακρύνει και δεν 

επιστρέφονται αν προηγουμένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και 

αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 

παραγράφου 3. 

Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της  

αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα κατάσχονται άμεσα και μπορεί να διατίθενται, να 

εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων. 

Αν μετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η 

άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.  
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Αν το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν συμπληρώνεται εντός του ημερολογιακού έτους που 

αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια 

στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του χρονικού διαστήματος αυτού.  

 

Άρθρο 12ο: Έναρξη ισχύος 

1. Η ισχύς της παρούσας κανονιστικής πράξης αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής της από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πετρούπολης, ενώ περίληψή της δημοσιεύεται σε μια (1) 

ημερήσια τοπική εφημερίδα.  


