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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.15/3-8-15 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο 

 

Απιθμόρ απόθαζηρ   299/2015  

 

Πεπίλητη: 

 

Έγκπιζη ή μη Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ Κοινόσπηζηυν σώπυν Δήμος Νάοςζαρ 

 

ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 3
ε
 ηνπ κελφο Απγνχζηνπ 2015 

εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 19.00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην Νάνπζαο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση.19622/30-7-2015 πξφζθιεζε ηνπ  

Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87).  

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ 

βξέζεθαλ παξφληα 27 κέιε θαη νλνκαζηηθά:  

                   

                     ΠΑΡΟΝΣΕ     ΑΠΟΝΣΕ 

                    Δημοηικοί ύμβοςλοι                                 Δημοηικοί ύμβοςλοι 

1. Απνζηφινπ Απφζηνινο , Πξφεδξνο              1. Λνγδαλίδεο Δπζηάζηνο                                                                

2. Παζρνχια Υξπζνχια                                    2.Βαιζακίδεο ηαχξνο                                        

3. Γάγγαο ηέιιηνο                                            3. Οξδνπιίδεο Θσκάο (Μάθεο)  

4. Παξζελφπνπινο Ησάλλεο                               4. Σάθε-Σδέπνπ Διπίδα (Νάληηα)                                 

5. έπθαο Γεκήηξηνο                                         5. Αξακπαηδή ηεξγηαλή   

6. Λαδαξίδνπ Γέζπνηλα                                     6. Αδακίδεο Παχινο    

7. Παληδαξηδίδεο Αζαλάζηνο                             

8. Μπίιεο Πξνθφπηνο 

9. Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο  

10. Γατηαλίδεο Θεφδσξνο                                          νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ 

11. Κνπηζνγηάλλεο Νηθφιανο                                    αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ 

12. Μαιάθε-Γειεηδάθε Αζελά                                                                              

13. Μάληζηνο Γεκήηξηνο 

14. Καξαλάηζηνο Θεφδσξνο (Γψξεο) 

15. Σνξνξή Μαξία 

16. Καξακπαηδφο Αλαζηάζηνο   

17. Μπαιηαηδίδνπ Θενδψξα (Γψξα) 

18. Βαζηιείνπ Γεψξγηνο   

19. Σζαγθαιίδνπ –Σζερειίδνπ Παξζέλα 

20. Γηαλλνχιεο Ησάλλεο  

21. Γθαξλέηαο Ησάλλεο                                                                                                  

22. Βαδφιαο Δκκαλνπήι 

23. Σξηαληαθχιινπ Γεψξγηνο  

24. Ρίδνο Γεκήηξηνο  

25. Γεκεζθήο Γεκήηξηνο 

26. Καξηζηνχλεο Γεψξγηνο  

27. Λαθελάλνο Αγγειάθεο             
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        ΠΑΡΟΝΣΕ:  Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν     
               1. Παζρνχιαο Βαζίιεηνο                                       Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΩΡΗΟΤ 

               2. Σζαιίιε-Θενδσξίδνπ Υξηζηίλα                         Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΩΡΗΟΤ 

               3. Μσπζίδεο Αλαζηάζηνο       Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΩΡΗΟΤ 

               4. Αικαηδήο Υξήζηνο       Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ 

               5.ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο                                    Σ.Κ.ΥΑΡΗΔΑ                

 

                        ΑΠΟΝΣΕ:  Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν 

             1. Καιπαμίδνπ νθία                                             Γ.Κ. ΝΑΟΤΑ 

             2. παζφπνπινο Δπζχκηνο                                      Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΩΡΗΟΤ 

             3. Θενδνζηάδεο Θεφδσξνο                                     Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΩΡΗΟΤ 

 4. Οξδνπιίδεο Γξεγφξηνο                                       Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ 

 5. ηνγηάλλεο Υξήζηνο                                           Σ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ 

 6.Σνκπνπιίδνπ Εσγξάθα                                        Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΩΝ    

             7. Βίιηζα σηεξία                                                   Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ 

             8.Μίιεο Κσλζηαληίλνο                                            Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΩΝ 

             9. Πξφτνο Υξήζηνο                                                   Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ 

 

      Ο Γήκαξρνο θ. Νηθφιανο Κνπηζνγηάλλεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε.  

      ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ε θ. Οιπκπία Αδακίδνπ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  

      Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε ν θ.Γεκεζθήο 

θαη δελ επέζηξεςαλ κέρξη ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

      Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 2
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ην ιφγν έδσζε ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θ. 

Γεκήηξην Μάληζην, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηελ ππ΄αξ. 41/2015 απφθαζε ηεο επηηξνπήο κε ηελ 

νπνία εηζεγείηαη ην ζρέδην ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην, ην νπνίν ζπδεηήζεθε θαη εγθξίζεθε νκφθσλα απφ ηελ επηηξνπή, θαηφπηλ ηεο 

αξ.πξση.18925/27-7-2015 εηζήγεζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ. 

     Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο δήηεζε απφ ην ζψκα ηελ έγθξηζή ηνπ. 

     Σν ζρέδην ηνπ θαλνληζκνχ, φπσο ςεθίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, είρε 

απνζηαιεί καδί κε ηελ πξφζθιεζε γηα ηε ζχγθιεζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζε φινπο 

ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο.  

     Αθνινπζήζεθε δηαινγηθή ζπδήηεζε. 

     ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο έζεζε ζην ζψκα ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, 

πξνο ςήθηζε. 

Καηά ηελ ςεθνθνξία 

ΝΑΗ ςήθηζαλ είθνζη ηέζζεξηο (24) δεκνηηθνί ζχκβνπινη νη θ.θ.  Απνζηφινπ, Παζρνχια, 

Γάγγαο, Μάληζηνο, Παξζελφπνπινο, έπθαο, Λαδαξίδνπ, Παληδαξηδίδεο, Μπίιεο, 

Σδνπβάξαο, Γατηαλίδεο, Κνπηζνγηάλλεο, Μαιάθε, Καξαλάηζηνο, Σνξνξή, Καξακπαηδφο, 

Μπαιηαηδίδνπ, Βαζηιείνπ, Σζαγθαιίδνπ, Γηαλλνχιεο, Γθαξλέηαο, Βαδφιαο, Σξηαληαθχιινπ. 

ΝΑΗ κε επηθχιαμε ςήθηζαλ δχν (2) δεκνηηθνί ζχκβνπινη νη θ.θ. Καξηζηνχλεο θαη 

Λαθελάλνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε φηη αθνξά ην άξζξν 14 παξ.γ ηνπ θαλνληζκνχ, φπνπ 

αλαθέξεηαη ζηνπο ρψξνπο πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηηο πνιηηηθέο πξνβνιέο θαη εθδειψζεηο 

θαζψο νη ίδηνη έρνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε. 

 

    Σν Γ. χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη έρνληαο ππφςε  

 Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1.δ2 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.3463/2008 

 Σελ ππ΄αξ.41/2015 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο  

 Σελ ππ΄αξ.πξση.18925/27-7-2015 εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ 

 Σν ζρέδην θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ  
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ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Σελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Ζξσηθήο Πφιεσο 

Νάνπζαο , ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 

ΙΑΜΟΜΘΛΟ ΚΔΘΣΟΤΡΓΘΑ ΙΟΘΜΟΦΡΖΣΩΜ ΦΩΡΩΜ ΔΖΛΟΤ ΜΑΟΤΑ 

 

Άοθοξ 1ξ Αμςικείμεμξ ςξσ καμξμιρμξϋ 

Ο παοόμ καμξμιρμϊπ έυει χπ αμςικείμεμξ: 

1. Σημ θέρπιρη ποξδιαγοατόμ και καμϊμχμ για ςημ εϋοσθμη λειςξσογία και υοήρη ςχμ κξιμϊυοηρςχμ 

υόοχμ ςξσ Δήμξσ Μάξσραπ (πλαςειόμ, πεζξδοξμίχμ, πεζϊδοξμχμ και λξιπόμ κξιμϊυοηρςχμ 

υόοχμ). 

2. Σημ ποξςεοαιϊςηςα ρςημ αρτάλεια, ποξρςαρία και άμερη ςηπ κίμηρηπ ςχμ πεζόμ, υχοίπ εμπϊδια ρε 

ϊλη ςημ επιτάμειά ςχμ κξιμξυοήρςχμ υόοχμ καθόπ και ςη υοήρη ςξσπ απϊ άςξμα με ειδικέπ 

αμάγκεπ. 

3. Σημ βελςίχρη ςηπ αιρθηςικήπ εικϊμαπ και λειςξσογικϊςηςαπ ςχμ κξιμϊυοηρςχμ υόοχμ. 

4. Σημ ελεϋθεοη, άμερη και ρσμευή διάθερη και απϊλασρη ςχμ κξιμξυοήρςχμ υόοχμ απϊ ςξ κξιμϊ. 

5. Σημ εμδσμάμχρη ςηπ εμπξοικήπ κίμηρηπ με ςημ ξογαμχμέμη παοξσρίαρη ςχμ κξιμϊυοηρςχμ υόοχμ. 

Ο παοόμ καμξμιρμϊπ ατξοά ςημ υοήρη κξιμϊυοηρςχμ υόοχμ ςξσ Δήμξσ Μάξσραπ απξςελξϋμεμξ απϊ 

ςξσπ ποόημ καπξδιρςοιακξϋπ Δήμξσπ Μάξσραπ, Αμθεμίχμ και Διοημξϋπξληπ και ςιπ ςξπικέπ 

κξιμϊςηςεπ ασςόμ. 

Άοθοξ 2ξ - Μξμικϊ πλαίριξ 

Ο παοόμ Ιαμξμιρμϊπ απξςελεί καμξμιρςική διξικηςική ποάνη πξσ έυει ιρυϋ ξσριαρςικξϋ μϊμξσ και 

εκδίδεςαι βάρει ςχμ ρυεςικόμ διαςάνεχμ : 

 Σξσ Μ. 3852/2010 (Υ.Δ.Ι. A'87/07-06-2010), «Μέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ - Ποϊγοαμμα Ιαλλικοάςηπ» ϊπξσ ςσγυάμει εταομξγήπ . 

 Σξσ Μ. 3463/2006 (ΥΔΙ 114/Α /8-6-2006) Δ.Ι.Ι. και ειδικϊςεοα ςχμ αο. 75 πεοί «άρκηρηπ 

αομξδιξςήςχμ Δήμχμ και Ιξιμξςήςχμ» και αο. 79 « Ιαμξμιρςικέπ Απξτάρειπ». 

 Σξσ Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Πεοί κχδικξπξιήρεχπ ειπ εμιαίξμ κείμεμξμ μϊμξσ ςχμ ιρυσξσρόμ 

διαςάνεχμ πεοί ςχμ ποξρϊδχμ ςχμ Δήμχμ και Ιξιμξςήςχμ». 

 Σξσ Μ. 1080/1980 (ΥΔΙ 246/Α/1980) «Πεοί ςοξπξπξιήρεχπ και ρσμπληοόρεχπ διαςάνεχμ ςιμόμ ςηπ 

πεοί ςχμ ποξρϊδχμ ςχμ Οογαμιρμόμ Σξπικήπ Ασςξδιξικήρεχπ Μξμξθερίαπ και άλλχμ ςιμόμ 

ρσματόμ διαςάνεχμ» και ειδικϊςεοα ςξσ αο. 3 «ςέλξπ υοήρεχπ πεζξδοξμίχμ, πλαςειόμ και λξιπόμ 

κξιμξυοήρςχμ υόοχμ» και ϊπχπ ξι διαςάνειπ ασςέπ μέυοι ρήμεοα ιρυϋξσμ και δεμ έυξσμ 

ςοξπξπξιηθεί. 

 Σξσ Μ. 4067/2012 «Μέξπ Οικξδξμικϊπ Ιαμξμιρμϊπ» και ειδικϊςεοα ςξ αο. 20 πεοί «Ιαςαρκεσέπ ρε 

δημϊριξσπ κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ». 

 Σηπ σπ. αοιθ. 52716/2001,(Υ.Δ.Ι. Β'1663/13-12-2001), Απϊταρηπ ςξσ Τπξσογείξσ Πεοιβάλλξμςξπ, 

Φχοξςανίαπ και Δημξρίχμ Έογχμ, «Ιαςαρκεσέπ και εγκαςαρςάρειπ ρςξσπ κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ ςξσ 

ξικιρμξϋ για ςιπ ξπξίεπ δεμ απαιςείςαι ξικξδξμική άδεια» και ειδικϊςεοα ςημ παο.2. 
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 Σξσ Μ. 2696/1999, (Υ.Δ.Ι. Α'57/23-03-1999), «Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Οδικήπ Ισκλξτξοίαπ» και 

ειδικϊςεοα ςα αο. 34 «ρςάρη και ρςάθμεσρη», αο. 47 «Δογαρίεπ και εμαπϊθερη σλικόμ ρςιπ ξδξϋπ» 

και αο. 48 «Ιαςάληφη ςμήμαςξπ ξδξϋ και πεζϊδοξμξσ» . 

 Σξσ Μ. 3542/2007, (Υ.Δ.Ι. Α'50/02-03-2007), «Σοξπξπξιήρειπ διαςάνεχμ ςξσ Ιόδικα Οδικήπ 

Ισκλξτξοίαπ Μ.2696/1999». 

 Σξσ Μ. 1337/1983, (Υ.Δ.Ι. Α' 33/14-03-1983), «Δπέκςαρη ςχμ πξλεξδξμικόμ ρυεδίχμ, ξικιρςική 

αμάπςσνη και ρυεςικέπ οσθμίρειπ» και ειδικϊςεοα ςξ αο. 17 παο. 4 «μέα ασθαίοεςα». 

 Σξσ Μ. 1828/1989, (Υ.Δ.Ι. Α'2/03-01-1989), «Αμαμϊοτχρη ςηπ τξοξλξγίαπ ειρξδήμαςξπ και άλλεπ 

διαςάνειπ» και ειδικϊςεοα ςξσ αο. 25 «ςακςικά έρξδα Δήμχμ και Ιξιμξςήςχμ». 

 Σξσ Μ. 2946/2001 (ΥΔΙ 224 Α') «Πεοί σπαίθοιαπ διατήμιρηπ, ρσμπξλιςείεπ Δήμχμ και Ιξιμξςήςχμ». 

 Σξσ Μ. 3431/2006 (ΥΔΙ 13/03.02.2006 ςεϋυξπ Α') «Πεοί Ζλεκςοξμικόμ Δπικξιμχμιόμ και άλλεπ 

διαςάνειπ» και ειδικϊςεοα ςξσ αο. 29 πεοί δικαιόμαςα διέλεσρηπ . 

 Σηπ αο. 52.907/28-12-2009 (Υ.Δ.Ι. Β' 621/31-12-2009) απϊταρηπ ςηπ Τπξσογικήπ Απϊταρηπ. 

 Σξσ Αρςικξϋ Ιόδικα και 

 Σξσ Οογαμιρμξϋ Δρχςεοικήπ Τπηοερίαπ ςξσ Δήμξσ Μάξσραπ (ΦΕΚ Β΄ 2018/9-9-2011) 

Άοθοξ 3ξ - Οοιρμξί 

1) «Ποάγμαςα κξιμήπ υοήρηπ - κξιμϊυοηρςξπ υόοξπ» : 

 

- καςά ςιπ διαςάνειπ ςξσ αο. 967 ςξσ Αρςικξϋ Ιόδικα ποάγμαςα κξιμήπ υοήρηπ είμαι ιδίχπ ςα μεοά με 

ελεϋθεοη και αέμαη οξή, ξι δοϊμξι, ξι πλαςείεπ, ξι γιαλξί, ςα λιμάμια και ξι ϊομξι, ξι ϊυθεπ 

πλεϋριμχμ πξςαμόμ, ξι μεγάλεπ λίμμεπ και ξι ϊυθεπ ςξσπ. 

- καςά ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 39 ςξσ αο. 2 ςξσ Μ. 4067/2012 (Μέξπ Οικξδξμικϊπ Ιαμξμιρμϊπ), 

κξιμϊυοηρςξι υόοξι είμαι ξι κάθε είδξσπ δοϊμξι, πλαςείεπ, άλρη και γεμικά ξι ποξξοιρμέμξι για 

κξιμή υοήρη ελεϋθεοξι υόοξι πξσ καθξοίζξμςαι απϊ ςξ εγκεκοιμέμξ οσμξςξμικϊ ρυέδιξ ςξσ ξικιρμξϋ 

ή έυξσμ ςεθεί ρε κξιμή υοήρη με ξπξιξμδήπξςε άλλξ μϊμιμξ ςοϊπξ. 

- χπ ςμήμαςα ςχμ δοϊμχμ και χπ κξιμϊυοηρςα λξγίζξμςαι και ςα πεζξδοϊμια, ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ 

ςξ άοθοξ 2 ςξσ Μέξσ Οικξδξμικξϋ Ιαμξμιρμξϋ (Μ.4067/2012). 

 

- καςά ςιπ διαςάνειπ ςξσ αο. 3 ςξσ Μ. 1080/80 χπ κξιμϊυοηρςξπ υόοξπ μξείςαι και ςξ δάπεδξ ςχμ 

υόοχμ μεςανϋ ςηπ θέρηπ ςχμ ποξρϊφεχμ ςχμ ιρξγείχμ ςχμ ξικξδξμόμ και ςχμ εγκεκοιμέμχμ 

ξικξδξμικόμ γοαμμόμ, ςα ξπξία απξςελξϋμ ποξεκςάρειπ πεζξδοξμίχμ και διαςίθεμςαι ποξπ κξιμή 

υοήρη. 

2) «Σέλξπ», είμαι η υοημαςική παοξυή πξσ καςαβάλλεςαι απϊ ςξσπ σπϊυοεξσπ έμαμςι ειδικξϋ 

αμςαλλάγμαςξπ (αμςιπαοξυήπ), ςξ ξπξίξ ρσμίρςαςαι ρςη υοηριμξπξίηρη ξοιρμέμξσ δημξςικξϋ έογξσ 

ή σπηοερίαπ. 

 

Σξ Σέλξπ Φοήρηπ Ιξιμϊυοηρςχμ Φόοχμ, οσθμίζεςαι απϊ ςξ άοθοξ 13 ςξσ Β.Δ. ςηπ 24-9/20-10-1958, 

ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε απϊ ςξ άοθοξ 3 ςξσ Μ. 1080/1980, και ϊπχπ ασςϊ μέυοι ρήμεοα ιρυϋει και 

δεμ έυει ςοξπξπξιηθεί, ρςξ ξπξίξ αματέοεςαι ϊςι επιςοέπεςαι η σπέο δήμξσ επιβξλή ςέλξσπ ρε βάοξπ 

ςχμ υοηριμξπξιξϋμςχμ διαοκόπ ή ποϊρκαιοα πεζξδοϊμια, ξδξϋπ, πλαςείεπ και γεμικά 

κξιμξυοήρςξσπ υόοξσπ και ςξ σπέδατξπ ασςόμ. Σξ αμχςέοχ ςέλξπ αμήκει ρςημ καςηγξοία ςχμ 

ςακςικόμ - ιδίχμ ερϊδχμ. 
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3) Οι άδειεπ υοήρηπ κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ, είμαι αςξμικέπ διξικηςικέπ ποάνειπ ςηπ Διξίκηρηπ ςξσ 

Δήμξσ, με ςιπ ξπξίεπ δίμεςαι η δσμαςϊςηςα μα υοηριμξπξιήρει κάπξιξπ κξιμϊυοηρςξ υόοξ, ετϊρξμ 

ϊμχπ έυξσμ εκπληοχθεί ϊλεπ ξι ποξωπξθέρειπ και ξι ξπξίεπ σπϊκειμςαι ρε αμάκληρη καςά ςιπ 

γεμικέπ αουέπ ςξσ διξικηςικξϋ δικαίξσ και ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και καςά ςιπ ειδικέπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 3 ςξσ Μ.1080/80, ϊπχπ ασςϊ ιρυϋει. Διδικϊςεοα, η υξοήγηρη άδειαπ υοήρηπ 

κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ ρε εμπξοικά καςαρςήμαςα και ιδίχπ καςαρςήμαςα σγειξμξμικξϋ εμδιατέοξμςξπ, 

ποξωπξθέςει ςημ μϊμιμη λειςξσογία ασςόμ. 

4) Αμάκληρη άδειαπ είμαι η διξικηςική ποάνη με ςημ ξπξία αίοεςαι η ιρυϋπ μιαπ άλληπ διξικηςικήπ 

ποάνηπ, είςε αμαδοξμικά, είςε για ςξ μέλλξμ. Απξρκξπεί ϊυι ρςημ πξιμική ςιμχοία αδικήμαςξπ αλλά 

ρςημ ρσμμϊοτχρη ςξσ σπϊυοεξσ ποξπ ςιπ οσθμίρειπ ςξσ μϊμξσ και ςξσ παοϊμςξπ καμξμιρμξϋ. 

5) Ασθαίοεςη υοήρη, θεχοείςαι η υοήρη ςξσ κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη άδεια ςξσ 

Δήμξσ. Ασθαίοεςη θεχοείςαι επίρηπ η υοήρη ςξσ κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ καςά παοάβαρη ςχμ ϊοχμ ςηπ 

υξοηγηθείραπ άδειαπ, είςε ασςξί ατξοξϋμ ςξ είδξπ ςηπ υοήρηπ και ςη θέρη ή έκςαρη ςξσ 

παοαυχοημέμξσ υόοξσ, είςε ςη διάοκεια ςηπ άδειαπ. 

6) Ιαςαρςήμαςα ή επιυειοήρειπ σγειξμξμικξϋ εμδιατέοξμςξπ, είμαι ςα καςαρςήμαςα ρςα ξπξία γίμεςαι 

παοαρκεσή ή / και διάθερη ρε πελάςεπ (καθιρμέμξσπ, ϊοθιξσπ, πεοαρςικξϋπ) ταγηςόμ ή 

γλσκιρμάςχμ ή ξπξιξσδήπξςε άλλξσ παοαρκεσάρμαςξπ ςοξτίμχμ ή πξςόμ ή απξθήκεσρη ή 

ρσμςήοηρη ή εμπξοία κάθε είδξσπ ςοξτίμχμ ή πξςόμ, καθόπ και ςα καςαρςήμαςα ποξρτξοάπ 

σπηοεριόμ εναιςίαπ ςχμ ξπξίχμ μπξοεί μα ποξκληθεί βλάβη ρςη δημϊρια σγεία, ϊπχπ αμαλσςικά 

αματέοξμςαι ρςιπ ιρυϋξσρεπ κάθε τξοά Τγειξμξμικέπ Διαςάνειπ. 

Άοθοξ 4ξ - Δικαίχμα υοήρηπ ςχμ κξιμξυοήρςχμ υόοχμ 

Απϊ ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 967 - 968 ςξσ Αρςικξϋ Ιόδικα ποξκϋπςει ϊςι ξι Δήμξι και ξι 

Ιξιμϊςηςεπ πξσ έυξσμ κσοιϊςηςα ρςα κξιμϊυοηρςα ποάγμαςα ϊπχπ δοϊμξι, πλαςείεπ κλπ. έυξσμ και 

μξμή και καςξυή ρε ασςά. 

 

Οι ιδιόςεπ έυξσμ μϊμξμ δικαίχμα υοήρηπ ρςα κξιμϊυοηρςα ποάγμαςα, πξσ απξοοέει απϊ ςξ δικαίχμά 

ςηπ ποξρχπικϊςηςάπ ςξσπ, ςξ ξπξίξ εναρταλίζεςαι με ςημ ποξρςαρία ςξσ άοθοξσ 57 Αρςικξϋ 

Ιόδικα. 

 

 

 

Άοθοξ 5ξ - Γεμικέπ Αουέπ 

1. ϋμτχμα και με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 285 ςξσ Μ.3463/2006 (Δ. Ι. Ι.) απαοαίςηςη ποξωπϊθερη 

για ςη υξοήγηρη ξπξιαρδήπξςε μξοτήπ άδειαπ είμαι η μη ϋπαονη ειπ βάοξπ ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ, 

βεβαιχμέμχμ ληνιποϊθερμχμ ξτειλόμ ποξπ ασςξϋπ, με εναίοερη ςιπ πεοιπςόρειπ εκκοεμξδικίαπ και 

ςξσ διακαμξμιρμξϋ καςαβξλήπ ασςόμ ρϋμτχμα με ςη ρυεςική μξμξθερία. 

2. Δεμ επιςοέπεςαι ρε πεζξδοϊμια, πεζϊδοξμξσπ και γεμικά ρε κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ η επέκςαρη 

ςχμ εογαριόμ ςχμ καςαρςημάςχμ και ςχμ επιςηδεσμαςιόμ κάθε μξοτήπ. 
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3. Οι υοήρςεπ ςχμ παοαυχοημέμχμ υόοχμ ξτείλξσμ μα τοξμςίζξσμ με δικά ςξσπ μέρα για ςημ 

καθαοιϊςηςα, ςη ρσμςήοηρη και γεμικά ςημ καλή καςάρςαρή ςξσπ. 

4. Μα μημ εμπξδίζεςαι ρε καμιά πεοίπςχρη η αμάδεινη και η ποξβξλή ςχμ μμημείχμ ςηπ Δημξςικήπ ή 

ςηπ Σξπικήπ Ιξιμϊςηςαπ. 

5. ε ϊλξ ςξ μήκξπ ςηπ ελεϋθεοηπ ζόμηπ ϊδεσρηπ πεζόμ επιβάλλεςαι ποαγμαςικϊ ελεϋθεοξ ϋφξπ 

ϊδεσρηπ πεζόμ ίρξ με 2.20μ. απξλϋςχπ ελεϋθεοξ απϊ ξπξιξδήπξςε εμπϊδιξ {(μαοκίζεπ, επιγοατέπ, 

ρημάμρειπ, πιμακίδεπ, κλαδιά δέμςοχμ, ςέμςεπ κ.λπ.) (αο. 2 ςηπ αο. 52.907/28-12-2009 (Υ.Δ.Ι Β' 

2621/31-12-2009) Απϊταρηπ ΤΠ.ΠΔ.ΙΑ. για Α.Λ.Δ.Α.)}. 

6. Ζ παοξυέςεσρη ςχμ ϊμβοιχμ σδάςχμ απϊ ςιπ ςαοάςρεπ και ςα μπαλκϊμια ςχμ ξικξδξμόμ θα 

γίμεςαι μέρχ σδοξοοξόμ και η ένξδξπ ςξσπ θα καςαλήγει ρςξ κοάρπεδξ ςξσ δοϊμξσ και ϊυι πάμχ 

ρςξ πεζξδοϊμιξ. 

7. Απαγξοεϋεςαι ασρςηοά κάθε επέμβαρη ρςα δέμςοα πξσ σπάουξσμ ρςξσπ κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ 

(κλάδεμα, κϊφιμξ κ.λπ.). 

8. Όλξι ξι καςαρςημαςάουεπ ξτείλξσμ: 

 

α) μα απέυξσμ απϊ κάθε εμέογεια πξσ θα μπξοξϋρε μα ποξκαλέρει ξπξιαρδήπξςε μξοτήπ και 

έκςαρηπ σπξβάθμιρη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και ςηπ αιρθηςικήπ πξσ αομϊζει ρςημ ιρςξοία και ςξμ 

πξλιςιρμϊ ςξσ δήμξσ, ρςξ ήθξπ ςχμ καςξίκχμ και ρςξσπ καμϊμεπ ςχμ υοηρςόμ και ρσμαλλακςικόμ 

ηθόμ, καθόπ και ρςξσπ καμϊμεπ ςηπ καλήπ εμ γέμει ρσμπεοιτξοάπ, 

β) μα ρσμμξοτόμξμςαι γεμικά με ςιπ διαςάνειπ ςχμ μϊμχμ, Π.Δ., εγκσκλίχμ και ξδηγιόμ ϊπχπ 

ιρυϋξσμ κάθε τξοά, καθόπ και με ςιπ διαςάνειπ ςξσ παοϊμςξπ καμξμιρμξϋ. 

9. Δεμ επιςοέπεςαι ρςξμ παοαυχοημέμξ κξιμϊυοηρςξ υόοξ καμία μϊμιμη καςαρκεσή ή επέμβαρη. 

Άοθοξ 6ξ - Αομξδιϊςηςεπ 

Για ςημ εταομξγή ςξσ παοϊμςξπ αμαςίθεμςαι ξι παοακάςχ αομξδιϊςηςεπ: 

1) Σξ Σμήμα Αδειξδξςήρεχμ και Ρϋθμιρηπ Δμπξοικόμ Δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ Διεϋθσμρηπ Σξπικήπ 

Οικξμξμικήπ Αμάπςσνηπ υξοηγεί ςιπ απαοαίςηςεπ άδειεπ για ςημ υοήρη ςξσ υόοξσ (π.υ άδεια 

καςάληφηπ κξιμξυοήρςξσ υόοξσ για αμάπςσνη ςοαπεζξκαθιρμάςχμ). 

2) Ο Δήμαουξπ (ή ξ καθ΄ ϋλημ αμςιδήμαουξπ) εκδίδει ςημ άδεια υοήρηπ κξιμξυοήρςξσ δημξςικξϋ 

υόοξσ (παο. 11 αο. 3 Μ. 1080/80) και ςημ αμακαλεί (παο. 7 αο. 3 Μ. 1080/80). 

3) Ζ Διεϋθσμρη Σευμικόμ Τπηοεριόμ ςξσ Δήμξσ Μάξσραπ υξοηγεί κάθε είδξσπ «ρϋμτχμη γμόμη». 

4) Ζ Δλλημική Αρςσμξμία ελέγυει για ςημ ςήοηρη ςχμ ϊοχμ ςξσ Ιαμξμιρμξϋ Ιξιμξυοήρςχμ Φόοχμ 

Δήμξσ Μάξσραπ. 

5) Ζ Δπιςοξπή Πξιϊςηςαπ Εχήπ παοαπέμπει ρςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ θέμαςα πξσ έυξσμ ρυέρη με ςημ 

αμαδιαςϋπχρη και ρσμπλήοχρη ςξσ παοϊμςα καμξμιρμξϋ, εκςϊπ ςχμ θεμάςχμ πξσ έυξσμ ξικξμξμικϊ 

αμςικείμεμξ (π.υ. επιβξλή ςελόμ), για ςα ξπξία ςημ ειδική αομξδιϊςηςα έυει η Οικξμξμική Δπιςοξπή. 

Άοθοξ 7ξ - Γεμικέπ σπξυοεόρειπ 
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1. Ζ παοαλαβή ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ, η έκδξρη ςχμ αδειόμ, η κξιμξπξίηρη ασςόμ 

ρςξσπ εμδιατεοξμέμξσπ και ρςιπ εμπλεκϊμεμεπ σπηοερίεπ, η ςήοηρη ςχμ ρυεςικόμ τακέλχμ ρε 

ειδικϊ για ςξ ρκξπϊ ασςϊ αουείξ, η παοξυή κάθε δσμαςήπ βξήθειαπ και η έγκαιοη πληοξτϊοηρη ςχμ 

εμδιατεοξμέμχμ & καςαρςημαςαουόμ πάμχ ρε θέμαςα πξσ ςξσπ ατξοξϋμ, απξςελξϋμ σπξυοεόρειπ 

ςξσ Δήμξσ. 

2. Ζ ποξρέλεσρη και ρσμεογαρία με ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ ςξσ Δήμξσ Μάξσραπ, η ρσγκέμςοχρη ςχμ 

ποξβλεπϊμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ, η έγκαιοη σπξβξλή ασςόμ ρςημ αομϊδια σπηοερία ςξσ Δήμξσ, η 

καςαβξλή ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ςελόμ ρςξ Σαμείξ ςξσ Δήμξσ, απξςελξϋμ σπξυοεόρειπ ςχμ 

καςαρςημαςαουόμ & ςχμ σπεσθϋμχμ λειςξσογίαπ ςχμ καςαρςημάςχμ σγειξμξμικξϋ εμδιατέοξμςξπ, 

ςχμ ιδιξκςηςόμ ςξσ ακιμήςξσ ή εκείμχμ ρςξ ϊμξμα ςχμ ξπξίχμ εκδϊθηκε η άδεια ξικξδξμήπ (ρςημ 

πεοίπςχρη ςχμ αμξικξδξμξϋμςχμ), ςχμ μικοξπχληςόμ και ςχμ καςϊυχμ ςχμ αδειόμ άρκηρηπ 

ρςάριμξσ σπαίθοιξσ εμπξοίξσ και γεμικόπ ςχμ σπεσθϋμχμ καςά ςξμ μϊμξ, επιςηδεσμαςιόμ κ.λπ. 

Άοθοξ 8ξ - Σοϊπξπ διάθερηπ επιςοεπϊμεμχμ υόοχμ υοήρηπ 

Ζ υοήρη ςχμ κξιμϊυοηρςχμ υόοχμ πξσ βοίρκξμςαι μποξρςά απϊ καςαρςήμαςα ή ρςημ ποξβξλή ςξσπ, 

παοαυχοείςαι υχοίπ δημξποαρία, ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ απϊταρηπ ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ 

με ςημ ξπξία καθξοίζξμςαι ξι ποξπ παοαυόοηρη κξιμϊυοηρςξι υόοξι (άοθοξ 13 παο. 10 Β.Δ. 24/9-

20/10/1958, ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε απϊ ςξ άοθοξ 3 ςξσ Μ. 1080/80). Έμποξρθεμ μξείςαι ξ υόοξπ 

πξσ ξοίζεςαι απϊ ςιπ δϋξ μξηςέπ παοάλληλεπ γοαμμέπ ςηπ επιυείοηρηπ πξσ νεκιμξϋμ απϊ ςιπ πλάγιεπ 

πλεσοέπ ςξσ. Βάρει ςηπ παο. 10 ςξσ αο. 3 ςξσ Μ. 1080/80 ρε κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ ξι ξπξίξι δεμ 

βοίρκξμςαι ποξ καςαρςημάςχμ ή ρςημ ποξβξλή ασςόμ και ςχμ ξπξίχμ η υοήρη επιςοέπεςαι ετϊρξμ 

δεμ αμαιοείςαι εν ξλξκλήοξσ η ιδιϊςηςα ςξσ κξιμϊυοηρςξσ, απαιςείςαι για ςημ εκμεςάλλεσρη ασςόμ 

πάμςξςε η διεμέογεια δημξποαρίαπ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Π.Δ. 270/81 και ςχμ ξικείχμ 

διαςάνεχμ ςξσ άοθοξσ 192 ςξσ Δ.Ι.Ι. 

 

ςημ πεοίπςχρη ασςή ςξ ϋφξπ ςξσ ςέλξσπ χπ ποξπ ςξ ελάυιρςξ ϊοιξ ποόςηπ ποξρτξοάπ, η διάοκεια 

ςηπ παοαυόοηρηπ και κάθε άλλη λεπςξμέοεια καθξοίζξμςαι με απϊταρη ςηπ Οικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ 

«πεοί καθξοιρμξϋ ςχμ ϊοχμ διακήοσνηπ». 

Σξ δημξςικϊ ρσμβξϋλιξ μπξοεί με απϊταρή ςξσ μα εκμιρθόμει, υχοίπ δημξποαρία, για υοξμικϊ 

διάρςημα πξσ δεμ σπεοβαίμει ςξσπ ςοειπ (3) μήμεπ, θέαςοα και κιμημαςξθέαςοα ή άλλξσπ υόοξσπ, 

για επιρςημξμικξϋπ και καλλιςευμικξϋπ ρκξπξϋπ, ατξϋ ςξ ρσμβξϋλιξ εκςιμήρει ςημ πξιϊςηςα ςχμ 

εκδηλόρεχμ πξσ θα ποαγμαςξπξιηθξϋμ (παο. 2 αο. 192 ςξσ Μ. 3463/2006). 

 

Ζ υοήρη ςχμ πλαςειόμ ϊπξσ λειςξσογξϋμ κατεμεία, ζαυαοξπλαρςεία, ερςιαςϊοια ή παοεμτεοείπ 

επιυειοήρειπ και καςαρςήμαςα, παοαυχοείςαι ρςα καςαρςήμαςα πξσ έυξσμ ποϊρξφη ή ποξβάλλξμςαι 

ρςημ πλαςεία, ετϊρξμ βέβαια με απϊταρη ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ έυει επιςοαπεί η υοήρη ςξσπ 

(άοθοξ 13 παο. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε απϊ ςξ άοθοξ 3 παο. 4 ςξσ Μ. 

1080/80). Ζ ςσυϊμ παοεμβξλή δοϊμξσ μεςανϋ καςαρςήμαςξπ και πλαςείαπ δεμ εμπξδίζει ςημ 

παοαυόοηρη κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ ρε καςάρςημα ςξ ξπξίξ ποξβάλλεςαι ρςημ πλαςεία. (ςΔ 2875/88 

ΔιΔικ 1989 ρελ. 79). Δνάλλξσ ςα καςαρςήμαςα πξσ έυξσμ ποϊρξφη ή ποξβάλλξμςαι ρε δϋξ πλαςείεπ, 

δικαιξϋμςαι μα κάμξσμ υοήρη κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ και ρςιπ δϋξ. 

 

ε καμία πεοίπςχρη δεμ επιςοέπεςαι μα επεκςείμεςαι ξ παοαυχοξϋμεμξπ υόοξπ ρε πεζξδοϊμιξ 

γειςξμικξϋ (παοακείμεμξσ) καςαρςήμαςξπ ή ξικίαπ, υχοίπ ςημ έγγοατη ρσγκαςάθερη ασςξϋ πξσ 

υοηριμξπξιεί ή καςέυει ςξ ακίμηςξ (άοθοξ 13 παο. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε 
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απϊ ςξ άοθοξ 3, παο. 4 ςξσ Μ. 1080/1980). ε πεοίπςχρη πξσ η παοακείμεμη καςξικία ή ςξ 

καςάρςημα διαθέςει κήπξ (ή ασλή), ασςϊπ θεχοείςαι ϊςι απξςελεί εμιαίξ ρϋμξλξ με ςξ κςίρμα. 

Άοθοξ 9ξ - Δίδξπ υοήρηπ 

 

Οι κξιμϊυοηρςξι υόοξι παοαυχοξϋμςαι για: 

1. ςημ ςξπξθέςηρη ςοαπεζξκαθιρμάςχμ, ξμποελόμ κ.λ.π. ρςξιυείχμ καςαρςημάςχμ σγειξμξμικξϋ 

εμδιατέοξμςξπ. 

2. ςημ ςξπξθέςηρη φσγείχμ αμαφσκςικόμ - παγχςόμ, ασςϊμαςχμ πχληςόμ κ.λ.π. 

3. ςημ ςξπξθέςηρη εμπξοεσμάςχμ. 

4. ςημ ςξπξθέςηρη ξικξδξμικόμ σλικόμ και ςημ διεμέογεια ξικξδξμικόμ εογαριόμ. 

5. ςη διξογάμχρη εκδηλόρεχμ ποξρχοιμξϋ υαοακςήοα. 

6. ςημ παοαυόοηρη θέρηπ ρςάθμεσρηπ υοημαςαπξρςξλόμ (Σοάπεζεπ, Οογαμιρμξί, ΔΚΣΑ κ.λπ.) 

7. ςη λειςξσογία πεοιπςέοχμ. 

8. ςημ άρκηρη ρςάριμξσ σπαίθοιξσ εμπξοίξσ. 

9. ςη υοήρη σπεδάτξσπ π.υ. για ςη διέλεσρη ςηλεπικξιμχμιακόμ δικςϋχμ. 

10. λξιπέπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ δεμ αμςίκειμςαι ρςιπ ιρυϋξσρεπ μξμξθεςικέπ διαςάνειπ, καθόπ και ρςιπ 

διαςάνειπ ςξσ παοϊμςξπ Ιαμξμιρμξϋ. 

 

 

Άοθοξ 10ξ - Ιαθξοιρμϊπ - διεσκοιμίρειπ επί ςμημάςχμ κξιμξυοήρςχμ 
υόοχμ ρςξσπ ξπξίξσπ επιςοέπεςαι η υοήρη 

1. Ζ υοήρη ςχμ ξδόμ, πλαςειόμ, πεζξδοξμίχμ, πεζϊδοξμχμ, ρςξόμ, σπεδάτξσπ Ι.λ.π. 

κξιμϊυοηρςχμ υόοχμ, διαοκόπ ή ποϊρκαιοα, γίμεςαι ρϋμτχμα με ςξσπ ποξαματεοϊμεμξσπ μϊμξσπ 

ετϊρξμ εναρταλίζεςαι η ελεϋθεοη και αμεμπϊδιρςη διέλεσρη ςχμ πεζόμ. 

2. Διεσκοιμίρειπ για διάτξοα ςμήμαςα κξιμϊυοηρςχμ υόοχμ ςχμ ξπξίχμ επιςοέπεςαι η παοαυόοηρη 

ςηπ υοήρηπ: 

 

α. Πλαςείεπ 

Ζ παοαυόοηρη ςηπ υοήρηπ επιςοέπεςαι ρε πλαςείεπ μέρα ρςα διξικηςικά ϊοια ςξσ Δήμξσ Μάξσραπ 

ετϊρξμ με απϊταρη ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ έυει επιςοαπεί η υοήρη ςξσπ και έυει ποξρδιξοιρςεί ξ 

παοαυχοξϋμεμξπ ποξπ υοήρη κξιμϊυοηρςξπ υόοξπ. 

β. Πεζξδοϊμια 

Βάρει ςξσ αο. 2 ςηπ αο. 52.907/28-12-2009 (Υ.Δ.Ι. Β' 2621/31-12-2009) Τπξσογικήπ Απϊταρηπ ρε 

ϊλξσπ ςξσπ κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ πϊλεχμ και ξικιρμόμ, πξσ ποξξοίζξμςαι για ςημ κσκλξτξοία 

πεζόμ, επιβάλλεςαι ελεϋθεοη ζόμη ϊδεσρηπ πεζόμ, πξσ υοηριμξπξιείςαι για ςη ρσμευή, αρταλή και 

αμεμπϊδιρςη κσκλξτξοία κάθε καςηγξοίαπ υοηρςόμ, με απαοαίςηςξ ελάυιρςξ πλάςξπ 1,50μ. (ςξσ 

κοαρπέδξσ μη ρσμσπξλξγιζϊμεμξσ) ελεϋθεοξ απϊ κάθε είδξσπ ρςαθεοϊ ή κιμηςϊ εμπϊδιξ και μέγιρςη 

απξδεκςή εγκάορια κλίρη 2%. Οπξιαδήπξςε ενσπηοέςηρη ϊπχπ ρήμαμρη, τϋςεσρη, αρςικϊπ 

ενξπλιρμϊπ απαγξοεϋεςαι μα ςξπξθεςείςαι εμςϊπ ςηπ ελεϋθεοηπ ζόμηπ ϊδεσρηπ πεζόμ. ςημ 
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πεοίπςχρη στιρςάμεμχμ πεζξδοξμίχμ πλάςξσπ μικοϊςεοξσ απϊ 1,50μ. η ζόμη ασςή καςαλαμβάμει 

ϊλξ ςξ πλάςξπ ςξσ πεζξδοξμίξσ. Πλάςη μικοϊςεοα απϊ 0,70μ. απξτεϋγξμςαι χπ μη ενσπηοεςξϋμςα 

άςξμα ρε αμαπηοικϊ αμανίδιξ. 

 

Σξ απαοαίςηςξ ελάυιρςξ πλάςξπ ςηπ ελεϋθεοηπ ζόμηπ ϊδεσρηπ πεζόμ πξσ ξοίζεςαι ςξ 1.50μ, είμαι 

και η διάρςαρη πξσ απαιςείςαι κας' ελάυιρςξ για ςημ άμεςη διαρςαϋοχρη πεζξϋ με υοήρςη ή ξδηγϊ 

αμανιδίξσ ξιαρδήπξςε μξοτήπ (αμαπηοικϊ,παιδικϊ, αγξοάπ κ.λπ.) ή με μεςατξοέα πακέςχμ. 

 

Δκ ςχμ αμχςέοχ ποξκϋπςει ϊςι ρςα πεζξδοϊμια μέρα ρςα διξικηςικά ϊοια ςξσ Δήμξσ Μάξσραπ, 

ποξκειμέμξσ μα εναρταλιρςεί η αρταλήπ και αμεμπϊδιρςη διέλεσρη ςχμ πεζόμ και ςχμ Α.Λ.Δ.Α., ξ 

ελεϋθεοξπ παοαυχοξϋμεμξπ κξιμϊυοηρςξπ υόοξπ ξοίζεςαι απϊ ςξ κοάρπεδξ ποξπ ςημ 

οσμξςξμική/ξικξδξμική γοαμμή χπ κάςχθι (διεσκοιμίζεςαι ϊςι ρε πεοίπςχρη πξσ σπάουει ποξκήπιξ, 

ασςϊ δεμ ποξρμεςοείςαι ρςξ πλάςξπ ςξσ πεζξδοξμίξσ): 

1. ε πεζξδοϊμια μικοϊςεοα ςξσ 1,50 μέςοξσ (ςξσ κοαρπέδξσ μη ρσμσπξλξγιζϊμεμξσ), δεμ δίμεςαι 

καμιά άδεια καςάληφηπ κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ. 

 

2. ε πεζξδοϊμια πλάςξσπ μεγαλϋςεοξσ ςξσ 1,50 μέςοξσ (ςξσ κοαρπέδξσ μη ρσμσπξλξγιζϊμεμξσ), 

δίμεςαι άδεια καςάληφηπ ϊλξσ ςξσ σπϊλξιπξσ κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ. 

γ. Πεζϊδοξμξι 

ςξσπ πεζϊδοξμξσπ ςηπ πϊληπ ςηπ Μάξσραπ θα παοαυχοείςαι ποξπ υοήρη κξιμϊυοηρςξπ υόοξπ 

πλάςξσπ μέυοι 2,00 μέςοχμ απϊ ςημ οσμξςξμική/ξικξδξμική γοαμμή. 

ςξμ αμχςέοχ υόοξ δεμ πεοιλαμβάμξμςαι ξι διαμξοτχμέμξι υόοξι ποαρίμξσ. 

Οι παοαπάμχ ζόμεπ θα πεοιξοίζξμςαι πλεσοικά απϊ ςημ ποξβξλή ςχμ ξοίχμ ςηπ επιυείοηρηπ. 

 

ε κάθε πεοίπςχρη θα ποέπει μα εναρταλίζεςαι η αρταλήπ διέλεσρη ςχμ πεζόμ και ξ υόοξπ 

διέλεσρηπ ςχμ πεζόμ μα είμαι ϊυι μικοϊςεοξπ απϊ 2 (δϋξ) μέςοα. 

 

δ. Παοαυόοηρη κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ ρε πεοίπςεοα. 

 

Οι άδειεπ εκμεςάλλεσρηπ πεοιπςέοξσ πεοιλαμβάμξσμ παοαυόοηρη κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ, με ςημ 

σπξυοέχρη καςαβξλήπ ςέλξσπ υοήρηπ (σπξπαο. ς.2 ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ Μ. 4039/2012), διαρςάρεχμ 

1,50μΦ1,70μ (Ι.Τ.Α. Υ.900/12/158489/23.03.06) πξσ είμαι και ξι διαρςάρειπ ςξσ πεοιπςέοξσ. 

 

Παοαυχοείςαι επίρηπ η υοήρη κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ για ςα πεοίπςεοα για ςημ ςξπξθέςηρη εμϊπ (1) 

φσγείξσ αμαφσκςικόμ και εμϊπ (1) φσγείξσ παγχςόμ (αο. 47, παο 5 + 6, ρελ. 31 ςηπ Τγ. Διάςανηπ 

Α1 β/8577, ΥΔΙ 526/8- 9-83) για ςα ξπξία και καςαβάλλεςαι ςέλξπ υοήρηπ κξιμξυοήρςχμ υόοχμ. 

 

Οι διαρςάρειπ ςχμ ςξπξθεςξϋμεμχμ ένχ απϊ ςα πεοίπςεοα φσγείχμ δεμ ποέπει μα είμαι μεγαλϋςεοεπ 

ςχμ 1,10μ*0,60μ ποξκειμέμξσ για πεοίπςεοα πξσ βοίρκξμςαι ρε κεμςοικά ρημεία ή 1,35μ*0,60μ αμ ςα 

πεοίπςεοα βοίρκξμςαι ρε ακοαίεπ ρσμξικίεπ ή ρε υχοιά (ΥΔΙ 526/8-9-83). 

ΑΔΑ: 765ΙΩΚ0-ΦΜΨ



10 
 

 

Πέοαμ ασςόμ και με ςξμ παοϊμςα καμξμιρμϊ δίμεςαι η δσμαςϊςηςα μα παοαυχοείςαι επιπλέξμ 

κξιμϊυοηρςξπ υόοξπ έχπ και ςοία (3) ς.μ. για ςημ ςξπξθέςηρη πεοιξδικόμ, ςσπξπξιημέμχμ ειδόμ 

διαςοξτήπ και παιυμιδιόμ και με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι πληρίξμ ςξσ πεοιπςέοξσ δεμ λειςξσογεί 

καςάρςημα πόληρηπ ϊμξιχμ ποξψϊμςχμ. 

 

Άοθοξ 11ξ - Υϊοςχρη / εκτϊοςχρη εμπξοεσμάςχμ 

Βάρει ςηπ Αρςσμξμικήπ Διάςανηπ 3/96 (1023/2/37-ια/08.01.1996, ΥΔΙ 15/96 ςεϋυξπ Β') καςά ςιπ 

όοεπ ςηπ μερημβοιμήπ και μσκςεοιμήπ ηρσυίαπ απαγξοεϋεςαι η τϊοςχρη ή εκτϊοςχρη 

εμπξοεσμάςχμ ρε ή απϊ τξοςηγά ασςξκίμηςα πξσ δημιξσογξϋμ θϊοσβξ, καθόπ και η θξοσβόδηπ 

λειςξσογία ςηπ μηυαμήπ ςοξυξτϊοξσ, ςξ ξπξίξ είμαι ρε ρςάρη. Οι όοεπ κξιμήπ ηρσυίαπ έυξσμ χπ 

ενήπ: 

 

α. Ιαςά ςη θεοιμή πεοίξδξ απϊ 15.00 χπ 17.30 και απϊ 23.00 έχπ 07.00. 

 

β. Ιαςά ςημ υειμεοιμή πεοίξδξ απϊ 15.30 έχπ 17.30 και απϊ 22.00 έχπ 07.30. 

 

Ωπ θεοιμή πεοίξδξπ λξγίζεςαι ςξ υοξμικϊ διάρςημα απϊ ςημ 1η Αποιλίξσ έχπ ςημ 30η επςεμβοίξσ και 

χπ υειμεοιμή ςξ υοξμικϊ διάρςημα απϊ ςημ 1η Οκςχβοίξσ έχπ ςημ 31η Λαοςίξσ. 

 

Οι καμξμιρςικέπ απξτάρειπ, πξσ ατξοξϋμ ςη οϋθμιρη ςηπ κσκλξτξοίαπ, εκδίδξμςαι μεςά απϊ 

ποξηγξϋμεμη καςάοςιρη ρυεςικόμ μελεςόμ, ξι ξπξίεπ έυξσμ εκπξμηθεί ή εγκοιθεί απϊ ςιπ Σευμικέπ 

Τπηοερίεπ ςξσ ξικείξσ Δήμξσ ή απϊ ςιπ Σευμικέπ Τπηοερίεπ Δήμχμ και Ιξιμξςήςχμ ςχμ Πεοιτεοειόμ 

(αο. 82, παο. 1, Μ. 3463/2006 -Δ.Ι.Ι.-). 

 

Άοθοξ 12ξ - Ακξλξσθηςέα διαδικαρία 

Δκςϊπ ςξσ Δήμξσ Μάξσραπ, καμία άλλη αουή ή μξμικϊ ποϊρχπξ ή ίδοσμα δεμ έυει αομξδιϊςηςα μα 

εκδίδει άδειεπ υοήρηπ κξιμϊυοηρςχμ υόοχμ πξσ αμήκξσμ ρςξ Δήμξ ή έυξσμ παοαυχοηθεί ρε ασςϊμ 

για εκμεςάλλεσρη. 

 

Ζ διάοκεια ςηπ άδειαπ αμεναοςήςχπ ςξσ υοϊμξσ πξσ υξοηγείςαι, δεμ μπξοεί μα σπεοβαίμει ςξ ςέλξπ 

ςξσ ημεοξλξγιακξϋ έςξσπ μέρα ρςξ ξπξίξ εκδίδεςαι, δεμ μπξοεί δηλαδή μα λήγει μεςά ςημ 31 η 

Δεκεμβοίξσ. Ασςϊ δεμ ιρυϋει ρςιπ πεοιπςόρειπ καςάληφηπ ξδξϋ ή πεζξδοξμίξσ απϊ ασςξϋπ πξσ 

εκςελξϋμ ςευμικξξικξδξμικέπ εογαρίεπ, ξπϊςε η διάοκεια ςηπ άδειαπ μπξοεί μα επεκςείμεςαι και ρςξ 

επϊμεμξ έςξπ (άοθοξ 13 παο. 11 Β.Δ. 24/9-20/10/58 ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε απϊ ςξ άοθοξ 3 παο. 11 

ςξσ Μ. 1080/80). 

 

Α. Διαδικαρία υξοήγηρηπ άδειαπ ςξπξθέςηρηπ ςοαπεζξκαθιρμάςχμ κ.λπ. ρςξιυείχμ Ι.Τ.Δ. καθόπ και 

φσγείχμ αμαφσκςικόμ, παγχςόμ, εμπξοεσμάςχμ κ.λ.π. 
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1. Ιάθε εμδιατεοϊμεμξπ, σπξυοεξϋςαι ποιμ ςη υοήρη ςχμ αμχςέοχ υόοχμ, μα σπξβάλει ρςξ Σμήμα 

Αδειξδξςήρεχμ και Ρϋθμιρηπ Δμπξοικόμ Δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ Διεϋθσμρηπ Σξπικήπ Οικξμξμικήπ 

Αμάπςσνηπ ςξσ Δήμξσ Μάξσραπ, ρυεςική αίςηρη πξσ θα πεοιλαμβάμει ςα κάςχθι (βάρει ςηπ παο. 6 

ςξσ άοθοξσ 3 ςξσ Μ. 1080/80) : 

 

α) ςξ ξμξμαςεπόμσμξ ή ςημ επχμσμία ςξσ αιςξϋμςξπ, ςξ είδξπ και ςη διεϋθσμρη ςηπ αρκξϋμεμηπ 

επιυείοηρηπ, (εάμ ποϊκειςαι για εςαιοείεπ θα ποέπει ξπχρδήπξςε μα ποξρκξμίρξσμ ςξ εςαιοικϊ 

ςξσπ), διεϋθσμρη καςξικίαπ και ςηλέτχμξ επικξιμχμίαπ. 

 

β) ςξ είδξπ ςξσ αιςξϋμεμξσ ποξπ υοήρη υόοξσ, ςημ έκςαρη ρε ςεςοαγχμικά μέςοα και ςη υοξμική 

διάοκεια για ςημ ξπξία ζηςείςαι η παοαυόοηρη ςηπ υοήρηπ ασςξϋ (εναιοξϋμεμχμ ςχμ πεοιπςόρεχμ 

ϊπξσ με απϊταρη ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ έυει καθξοιρςεί ςξ ρσμξλικϊ εμβαδϊμ ςξσ 

παοαυχοξϋμεμξσ ποξπ υοήρη κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ και η υοξμική διάοκεια για ςημ καςάληφη 

ασςξϋ). 

 

γ) ςα είδη πξσ θα ςξπξθεςηθξϋμ εμςϊπ ςξσ υόοξσ (π.υ. μϊμξ ςοαπεζξκαθίρμαςα ή και ξμποέλεπ ή και 

γλάρςοεπ, ή και αμεμξθοαϋρςεπ κ.λ.π. επιςοεπϊμεμα είδη) και μαζί με ςημ αίςηρη ρσμσπξβάλλξμςαι : 

 

δ) άδεια λειςξσογίαπ καςαρςήμαςξπ ρςημ ξπξία μα ποξβλέπεςαι η αμάπςσνη ςοαπεζξκαθιρμάςχμ με 

ςημ οηςή ποξωπϊθερη ϊςι ασςή ιρυϋει. 

 

ε) βεβαίχρη απϊ ςξ Σμήμα Δρϊδχμ και Πεοιξσρίαπ ςξσ Δήμξσ, ϊςι ξ εμδιατεοϊμεμξπ δεμ είμαι 

ξτειλέςηπ ςξσ Δήμξσ (Δημξςική Δμημεοϊςηςα, άοθοξ 285 ςξσ Δ. Ι. Ι.) και βεβαίχρη απϊ ςη ΔΔΤΑΜ 

πεοί μη ϋπαονηπ ξτειλήπ.  

 

ρς) ςαμειακή απϊδεινη με ςξ Α.Υ.Λ. ςηπ επιυείοηρηπ ή έμςσπξ ςηπ αομϊδιαπ Δ.Ο.Τ. πεοί υξοήγηρηπ 

Α.Υ.Λ. 

 

ζ) τχςξαμςίγοατξ ςξσ δελςίξσ αρςσμξμικήπ ςασςϊςηςαπ . 

η) τχςξςσπία ςηπ ςελεσςαίαπ άδειαπ κξιμξυοήρςξσ υόοξσ πξσ έυει υξοηγηθεί (ετϊρξμ σπάουει). 

 

θ) ρκαοίτημα απϊ ςξ αομϊδιξ Σμήμα ςηπ Διεϋθσμρηπ Σευμικόμ Τπηοεριόμ ςξσ Δήμξσ Μάξσραπ, ρςξ 

ξπξίξ θα απεικξμίζεςαι η ακοιβήπ ςξπξθερία ςξσ καςαρςήμαςξπ, η επχμσμία ασςξϋ, ςξ πλάςξπ ςηπ 

ποϊρξφηπ ςηπ επιυείοηρηπ, ςξ πλάςξπ ςξσ πεζξδοξμίξσ ή πεζϊδοξμξσ, ςξ πλάςξπ ςηπ ξδξϋ και ξ 

δικαιξϋμεμξπ ποξπ παοαυόοηρη κξιμϊυοηρςξπ υόοξπ. 

 

ι) σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ αιςξϋμςξπ ϊςι έλαβε γμόρη ςξσ παοϊμςξπ «καμξμιρμξϋ παοαυόοηρηπ 

υοήρηπ κξιμξυοήρςχμ υόοχμ». 
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ημείχρη: ρε πεοίπςχρη αμαμέχρηπ ςηπ παοαυόοηρηπ ςηπ υοήρηπ ςξσ ίδιξσ ακοιβόπ υόοξσ, η 

θεόοηρη μπξοεί μα γίμει ρςα σπάουξμςα ρυεδιαγοάμμαςα. 

 

ια) ε πεοίπςχρη πξσ ζηςείςαι η παοαυόοηρη υόοξσ επί πεζξδοξμίξσ ρςημ ποξβξλή παοακείμεμξσ 

καςαρςήμαςξπ η αίςηρη θα ρσμξδεϋεςαι απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ιδιξκςήςη ή εκμεςαλλεσςή ςξσ 

καςαρςήμαςξπ ασςξϋ, ρςημ ξπξία θα δηλόμει ϊςι ρσμαιμεί για ςημ παοαυόοηρη ςξσ υόοξσ (άοθοξ 13 

παο. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε απϊ ςξ άοθοξ 3, παο. 4 ςξσ Μ. 1080/80). 

 

2. Ποξκειμέμξσ ξ Δήμξπ μα υξοηγήρει ςημ άδεια υοήρηπ, η αομϊδια Αρςσμξμική Αουή γμχμαςεϋει 

εμςϊπ ποξθερμίαπ 15 ημεοόμ απϊ ςημ παοαλαβή ςξσ ρυεςικξϋ εοχςήμαςξπ απϊ ςξ Δήμξ (άοθοξ 16 

παο.4 Μ.3254/04) εάμ στίρςαμςαι λϊγξι αρταλείαπ ςηπ κσκλξτξοίαπ πεζόμ ή ςοξυξτϊοχμ πξσ δεμ 

επιςοέπξσμ ςημ υξοήγηρη ςηπ αιςξϋμεμηπ άδειαπ, ξπϊςε η άδεια δεμ υξοηγείςαι. Παοεουξμέμηπ 

αποάκςξσ ςηπ αμχςέοχ ποξθερμίαπ, η άδεια υξοηγείςαι και υχοίπ ςημ γμχμάςεσρη ςηπ Αρςσμξμικήπ 

Αουήπ. 

 

3. Ιάθε παοαυόοηρη κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ γίμεςαι με άδεια ςξσ Δημάουξσ (ή ςξσ καθ΄ϋλημ 

αμςιδημάουξσ), ρςημ ξπξία πεοιγοάτεςαι λεπςξμεοόπ ξ υόοξπ πξσ παοαυχοείςαι (ςξπξθερία, 

ακοιβή θέρη, έκςαρη). 

 

ςημ άδεια ασςή καθξοίζεςαι ςξ είδξπ και η διάοκεια ςηπ υοήρηπ (π.υ. ςξπξθέςηρη εμπξοεσμάςχμ, 

αμάπςσνη ςοαπεζξκαθιρμάςχμ, ςξπξθέςηρη ξμποελόμ, αμεμξθοαϋρςηπ Ι.λπ. για ςξ υοξμικϊ 

διάρςημα απϊ .... έχπ ....) και ποξρδιξοίζεςαι ςξ ϋφξπ ςξσ ςέλξσπ, ϊπχπ ασςϊ έυει ξοιρςεί ρςξμ 

παοϊμςα καμξμιρμϊ (άοθοξ 13 παο. 11 ςξσ Β.Δ. 24/9-20/10/58 ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε απϊ ςξ 

άοθοξ 3 ςξσ Μ. 1080/80). 

 

ε κάθε πεοίπςχρη ςξ ςέλξπ πξσ αμαλξγεί ξοίζεςαι με απϊταρη ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ, είμαι 

εςήριξ, καςαβάλλεςαι εν ξλξκλήοξσ ρςξ Δήμξ (αμενάοςηςα απϊ ςξ υοϊμξ υοήρηπ και αμάλξγα με ςημ 

πεοιξυή ςξσ Δήμξσ) ποιμ παοαδξθεί η άδεια υοήρηπ επί ςηπ ξπξίαπ μάλιρςα ποέπει μα αμαγοάτεςαι 

ξ αοιθμϊπ διπλξςϋπξσ είρποανηπ ςξσ Σέλξσπ εκδιδϊμεμξσ απϊ ςξ Δημξςικϊ Σαμείξ (παο. 3, άοθοξ 3 

ςξσ Μ. 1080/80 και ϊπχπ ξι διαςάνειπ ασςέπ μέυοι ρήμεοα ιρυϋξσμ και δεμ έυξσμ ςοξπξπξιηθεί). 

 

Δπιρημάμρειπ:  

1) Οι διάδοξμξι, πξσ βοίρκξμςαι εμςϊπ ςξσ υόοξσ και ενσπηοεςξϋμ ςημ λειςξσογία ςξσ 

καςαρςήμαςξπ, ποξρμεςοξϋμςαι καμξμικά χπ καςάληφη κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ. 

 

2) Δεμ επιςοέπεςαι η ςξπξθέςηρη διατημιρςικόμ ρςξιυείχμ ρε παοαυχοξϋμεμξσπ κξιμϊυοηρςξσπ 

υόοξσπ. 

 

3) Οι καςαρςημαςάουεπ έυξσμ σπξυοέχρη μα απξμακοϋμξσμ ςα ςοαπεζξκαθίρμαςα και εμπξοεϋμαςα 

απϊ ςξσπ υόοξσπ ρε πεοίπςχρη πξσ η Διεϋθσμρη Πεοιβάλλξμςξπ ςξσ Δήμξσ ποξβαίμει ρςξμ 

καθαοιρμϊ ςξσπ (πλϋριμξ). 
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4) Δεμ επιςοέπεςαι ρςξμ παοαυχοηθέμςα υόοξ ξπξιαδήπξςε επέμβαρη και καμία μϊμιμη καςαρκεσή,  

5) Δεμ επιςοέπεςαι η απξθήκεσρη ςοαπεζξκαθιρμάςχμ, εμπξοεσμάςχμ και λξιπόμ ρςξιυείχμ 

ενξπλιρμξϋ. 

 

6) Απαγξοεϋεςαι η με ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ ηλεκςοξδϊςηρη ςχμ παοαυχοξϋμεμχμ κξιμϊυοηρςχμ 

υόοχμ πξσ βοίρκξμςαι επί ςχμ πλαςειόμ, με ςημ ςξπξθέςηρη εναέριων καλχδίχμ. 

 

7) Όλα ςα ρςξιυεία, ρςα ξπξία αματέοεςαι η άδεια, ςξπξθεςξϋμςαι μέρα ρςα ϊοια ςξσ 

παοαυχοημέμξσ υόοξσ και είμαι δσμαςϊμ μα ςξμ ξοιξθεςξϋμ, ρε ρυέρη με άλλξμ παοαυχοημέμξ 

υόοξ, ρε καμιά πεοίπςχρη ϊμχπ δεμ ποέπει μα δημιξσογξϋμ πεοιυαοακχμέμεπ πεοιξυέπ με ςημ 

ςξπξθέςηρή ςξσπ, δηλαδή μα μημ δημιξσογξϋμ ρυήμα «Π» ή «ςεςοάγχμξ» και μα μημ 

υοηριμξπξιξϋμςαι για μα διαυχοίζξσμ ςξμ παοαυχοημέμξ υόοξ με άλλξμ κξιμϊυοηρςξ υόοξ πξσ δεμ 

παοαυχοείςαι, μεςαςοέπξμςαπ ςξμ κξιμϊυοηρςξ υόοξ ρε ιδιχςικϊ. 

 

8) Ζ μξοτή ςχμ ρςξιυείχμ, καθξοίζεςαι ρϋμτχμα με ςα παοακάςχ: 

 

α) ϊρξμ ατξοά ρςα ρκιάδια, άδεια θα υξοηγείςαι μϊμξμ αμ ασςή αματέοεςαι ρε ξμποέλεπ, ξι ξπξίεπ 

ποέπει μα έυξσμ απλϊ ρυήμα, μα μημ έυξσμ διατημίρειπ και η ρςήοινή ςξσπ μα είμαι ςέςξια, όρςε μα 

εναρταλίζεςαι η δσμαςϊςηςα απξμάκοσμρήπ ςξσπ ϊςαμ ασςϊ απαιςείςαι. Ακξλξϋθχπ ρε κάθε αλλξϋ 

ςϋπξσ ή μξοτή ρκιάδια θα ποέπει μα έυει ποξηγηθεί μελέςη πξσ θα εκπξμείςαι απϊ ςημ αομϊδια 

σπηοερία ςξσ Δήμξσ. Διδικϊςεοα η ρκίαρη ςχμ υόοχμ ρςημ ϊφη ςξσ κςιοίξσ μπξοεί μα γίμει και με 

ςξπξθέςηρη ςέμςαπ ρε ϋφξπ ςξσλάυιρςξμ 2,20 μ απϊ ςξ έδατξπ και υχοίπ καςακϊοστα ρςηοίγμαςα 

ίρη με ασςή ςξσ παοαυχοξϋμεμξσ κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ. 

 

β) για ςα λειςξσογικά (π.υ. αμεμξθοαϋρςηπ κλπ) ή και διακξρμηςικά ρςξιυεία, πέοαμ ςχμ ρκιαδίχμ, 

ξι εμδιατεοϊμεμξι θα αματέοξσμ αμαλσςικά ρςημ αίςηρή ςξσπ ςξ ςί θα ςξπξθεςηθεί. 

 

9) Οι καςαρςημαςάουεπ σπξυοεξϋμςαι μα κοαςξϋμ ςξμ υόοξ πξσ ςξσπ παοαυχοείςαι καθαοϊ και είμαι 

σπεϋθσμξι για ςξμ καθαοιρμϊ απϊ υιϊμια, ϊμβοια, τϋλλα κλπ.  

 

 

Β. Φξοήγηρη άδειαπ καςάληφηπ κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ για ςξσπ αμξικξδξμξϋμςεπ (επιρκεσόμ ή 

αμέγεορηπ ξικξδξμόμ). 

 

Όοξι και ποξωπξθέρειπ υοήρεχπ παοαυχοημέμχμ κξιμξυοήρςχμ υόοχμ ρςημ πεοίπςχρη ςχμ σπϊ 

ςχμ αμξικξδξμξϋμςχμ:  
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ςξσπ αμξικξδξμξϋμςεπ επιςοέπεςαι η υοήρη μϊμξ ρςξ έμποξρθεμ ςηπ αμεγειοϊμεμηπ ξικξδξμήπ 

καςάρςοχμα ςμήμαςξπ ξδξϋ και πεζξδοξμίξσ. Ο υοηριμξπξιξϋμεμξπ υόοξπ απϊ ςξσπ 

αμξικξδξμξϋμςεπ θα είμαι ίρξπ με ςξ μήκξπ ςηπ ποξρϊφεχπ ςηπ αμεγειοϊμεμηπ ξικξδξμήπ και θα 

καλϋπςει ξλϊκληοξ ςξ πλάςξπ ςξσ πεζξδοξμίξσ, ή μέοξπ ασςξϋ. Για ςα εσοιρκϊμεμα ρςη γχμία δϋξ 

ξδόμ αμεγειοϊμεμα κςίοια, επιςοέπεςαι η υοήρη ςχμ πεζξδοξμίχμ ή μέοξπ ασςόμ (καςά ςα αμχςέοχ) 

ρε αμτϊςεοεπ ςιπ πλεσοέπ ςηπ ξικξδξμήπ. ςημ πεοίπςχρη ασςή ςξ ςέλξπ θα είμαι αμάλξγξ με ςξ 

υόοξ. 

Ζ ποξρχοιμή ή διαοκήπ καςάληφη ςμήμαςξπ ςξσ ξδξρςοόμαςξπ με εγκαςαρςάρειπ ή εμπϊδια 

απαγξοεϋεςαι, ιδιαίςεοα αμ με ασςά παοεμπξδίζεςαι η κσκλξτξοία, η επιςοεπϊμεμη ρςάρη ή 

ρςάθμεσρη ξυημάςχμ ή πεοιξοίζεςαι η ξοαςϊςηςα ασςόμ πξσ υοηριμξπξιξϋμ ςιπ ξδξϋπ (παο. 1, αο. 

48 ςξσ Ι.Ο.Ι. Μ.2696/1999). Βάρει ςηπ παο. 2 ςξσ αο. 48 ςξσ Μ. 2696/1999 κας' εναίοερη μπξοεί μα 

επιςοαπεί ρε έκςακςεπ πεοιπςόρειπ ή ζόμεπ μικοήπ κσκλξτξοίαπ εμςϊπ καςξικημέμχμ πεοιξυόμ, αμ 

σπάουει αοκεςϊπ υόοξπ γι' ασςϊ, η καςάληφη ςμήμαςξπ ξδξϋ με ποξρχοιμέπ εγκαςαρςάρειπ ή 

εμπϊδια ϋρςεοα απϊ άδεια ςχμ Δημξςικόμ Αουόμ μεςά ςημ γμόμη ςχμ αομϊδιχμ Αρςσμξμικόμ 

Αουόμ. Ασςξί πξσ αμεγείοξσμ ξικξδξμέπ μέρα ρε καςξικημέμεπ πεοιξυέπ ή εκςελξϋμ άλλα έογα και 

καςαλαμβάμξσμ ξλϊκληοξ ςξ πεζξδοϊμιξ μποξρςά απϊ ςημ ξικξδξμή ή ςξ έογξ, σπξυοεξϋμςαι μα 

καςαρκεσάρξσμ ποϊρθεςξ πεζξδοϊμιξ ή μα πάοξσμ άλλα καςάλληλα μέςοα για ςημ αρταλή διέλεσρη 

ςχμ πεζόμ. Λε απϊταρη ςξσ Τπξσογξϋ Πεοιβάλλξμςξπ, Φχοξςανίαπ και Δημϊριχμ Έογχμ 

καθξοίζξμςαι ξι λεπςξμέοειεπ για ςημ εταομξγή ςηπ διάςανηπ ασςήπ. Όςαμ επιςοέπεςαι η καςάληφη 

ςμήμαςξπ ξδξϋ ποέπει ασςϊ μα ρημαίμεςαι σπξυοεχςικά απϊ ασςϊμ πξσ ςξ καςέλαβε καςά ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 9 παο. 3 ςξσ Ιόδικα Οδικήπ Ισκλξτξοίαπ (Ι.Ο.Ι.), εσθσμϊμεμξπ απξκλειρςικά 

για ςημ λήφη ςχμ απαοαίςηςχμ μέςοχμ αρταλείαπ. 

Διδικά ρε πεοιπςόρειπ καςάληφηπ πεζξδοξμίξσ ή ξδξϋ απϊ ασςξϋπ πξσ εκςελξϋμ ξπξιαρδήπξςε 

τϋρεχπ ςευμικξξικξδξμικέπ εογαρίεπ, ςξ ςέλξπ ξοίζεςαι μημιαίξ καςά ζόμεπ με απϊταρη ςξσ 

δημξςικξϋ ρσμβξσλίξσ και καςά ςεςοαγχμικϊ μέςοξ. Για ςημ πληοχμή ασςξϋ ςξσ ςέλξσπ εσθϋμξμςαι 

απϊ κξιμξϋ και ειπ ξλϊκληοξ εκείμξπ πξσ πήοε ςημ άδεια ξικξδξμήπ καθόπ και ξ ιδιξκςήςηπ ςξσ 

ακιμήςξσ (άοθοξ 13 παο.3 ςξσ Β.Δ 24-9/20-10-1958, ϊπχπ αμςικας. απϊ ςξ άοθοξ 3 ςξσ Μ.1080/80. 

Ζ πεο. β' ςηπ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 13 αμςικ. απϊ ςημ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 26 ςξσ Μ. 1828/1989, ΥΔΙ 

2/1989 ςεϋυξπ Α'.) 

Ο ποξςιθέμεμξπ μα υοηριμξπξιήρει πεζξδοϊμιξ θα αματέοει ξπχρδήπξςε και ςξ υοϊμξ μέρα ρςξ 

ξπξίξ θα υοηριμξπξιήρει ςξ πεζξδοϊμιξ. Για παοαπέοα υοήρη απϊ ςξμ αιςξϋμεμξ υοϊμξ, θα 

απαιςείςαι η υξοήγηρη ρσμπληοχμαςικήπ άδειαπ. 

 

Ποξωπϊθερη για ςημ ςξπξθέςηρη ςχμ ξικξδξμικόμ σλικόμ ή πεοίτοανηπ ή ρκαλχριάπ (ικοιόμαςα) ή 

καςάληφηπ ξδξρςοόμαςξπ, πεζϊδοξμξσ ή ςμήμαςξπ ξδξϋ είμαι ασςά μα γίμξσμ ρϋμτχμα με ςιπ 

σπξδείνειπ ςξσ αομϊδιξσ ςμήμαςξπ ςηπ Διεϋθσμρηπ Σευμικόμ Τπηοεριόμ ςξσ Δήμξσ και ςη ρϋμτχμη 

γμόμη ςχμ αομϊδιχμ Αρςσμξμικόμ Αουόμ ποξκειμέμξσ μα έυξσμε αρταλή διέλεσρη ςχμ πεζόμ. 

 

Ασςξί πξσ αμεγείοξσμ ξικξδξμέπ μέρα ρε καςξικημέμεπ πεοιξυέπ ή εκςελξϋμ άλλα έογα και 

καςαλαμβάμξσμ ξλϊκληοξ ςξ πεζξδοϊμιξ μποξρςά απϊ ςημ ξικξδξμή ή ςξ έογξ, σπξυοεξϋμςαι μα 

καςαρκεσάρξσμ ποϊρθεςξ πεζξδοϊμιξ ή μα πάοξσμ άλλα καςάλληλα μέςοα για ςημ αρταλή διέλεσρη 

ςχμ πεζόμ (αο. 48 παο. 3 ςξσ K.Ο.K.). Δεμ επιςοέπεςαι η απξθήκεσρη ξικξδξμικόμ σλικόμ ρςξμ 

παοαυχοξϋμεμξ κξιμϊυοηρςξ υόοξ ετϊρξμ σπάουει πιθαμϊςηςα μα παοαρσοθξϋμ απϊ ςα ϊμβοια 

μεοά. Οικξδξμικά σλικά ςξπξθεςξϋμςαι ρε κξιμϊυοηρςξ υόοξ μϊμξμ ρε ρσρκεσαρίεπ (παλέςεπ, 

κάδξσπ, 'κξμςαίιμεο' κ.λ.π.) 

ΑΔΑ: 765ΙΩΚ0-ΦΜΨ



15 
 

 

Διαδικαρία υξοήγηρηπ άδειαπ για ςξσπ αμξικξδξμξϋμςεπ. 

 

Ιάθε εμδιατεοϊμεμξπ σπξυοεξϋςαι, ςξσλάυιρςξμ ςοιάμςα (30) ημέοεπ ποιμ ςη υοήρη ςχμ αμχςέοχ 

υόοχμ, μα σπξβάλει ρςξ Σμήμα Αδειξδξςήρεχμ και Ρϋθμιρηπ Δμπξοικόμ Δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ 

Διεϋθσμρηπ Σξπικήπ Οικξμξμικήπ Αμάπςσνηπ ςξσ Δήμξσ Μάξσραπ ρυεςική αίςηρη πξσ θα 

πεοιλαμβάμει ςα κάςχθι (βάρει ςηπ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 3 ςξσ Μ. 1080/80) : 

 

α) ςξ ξμξμαςεπόμσμξ ή ςημ επχμσμία ςξσ αιςξϋμςξπ, ςξ είδξπ και ςη διεϋθσμρη ςηπ αρκξϋμεμηπ 

επιυείοηρηπ, (εάμ ποϊκειςαι για εςαιοείεπ θα ποέπει ξπχρδήπξςε μα ποξρκξμίρξσμ ςξ εςαιοικϊ 

ςξσπ), διεϋθσμρη καςξικίαπ και ςηλέτχμξ επικξιμχμίαπ . 

 

β) ςξ είδξπ ςξσ αιςξϋμεμξσ ποξπ υοήρη υόοξσ, ςημ έκςαρη ρε ςεςοαγχμικά μέςοα και ςη υοξμική 

διάοκεια για ςημ ξπξία ζηςείςαι η παοαυόοηρη ςηπ υοήρηπ ασςξϋ. 

 

γ) βεβαίχρη απϊ ςξ Σμήμα Δρϊδχμ και Πεοιξσρίαπ ςξσ Δήμξσ, ϊςι ξ εμδιατεοϊμεμξπ δεμ είμαι 

ξτειλέςηπ ςξσ Δήμξσ (Δημξςική Δμημεοϊςηςα, άοθοξ 285 ςξσ Δ.Ι.Ι.). 

 

δ) ςαμειακή απϊδεινη με ςξ Α.Υ.Λ. ςηπ επιυείοηρηπ ή έμςσπξ ςηπ αομϊδιαπ Δ.Ο.Τ. πεοί υξοήγηρηπ 

Α.Υ.Λ. 

 

ε) τχςξαμςίγοατξ ςξσ δελςίξσ αρςσμξμικήπ ςασςϊςηςαπ . 

 

ρς) ρκαοίτημα απϊ ςξ αομϊδιξ Σμήμα ςηπ Διεϋθσμρηπ Σευμικόμ Τπηοεριόμ ςξσ Δήμξσ Μάξσραπ, και 

ρςξ ξπξίξ θα απεικξμίζεςαι η ακοιβήπ θέρη ςηπ ξικξδξμήπ, ςξ πλάςξπ ςηπ ποϊρξφηπ ςξσ ακιμήςξσ, 

ςξ πλάςξπ ςξσ πεζξδοξμίξσ ή πεζϊδοξμξσ, ςξ πλάςξπ ςηπ ξδξϋ και  

ξ δικαιξϋμεμξπ ποξπ παοαυόοηρη κξιμϊυοηρςξπ υόοξπ. 

 

ζ) σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ αιςξϋμςξπ ϊςι έλαβε γμόρη ςξσ παοϊμςξπ «καμξμιρμξϋ παοαυόοηρηπ 

υοήρηπ κξιμξυοήρςχμ υόοχμ». 

 

ημείχρη: ρε πεοίπςχρη αμαμέχρηπ ςηπ παοαυόοηρηπ ςηπ υοήρηπ ςξσ ίδιξσ ακοιβόπ υόοξσ, η 

θεόοηρη μπξοεί μα γίμει ρςα σπάουξμςα ρυεδιαγοάμμαςα. 

 

Ποξκειμέμξσ ξ Δήμξπ μα υξοηγήρει ςημ άδεια υοήρηπ, η αομϊδια Αρςσμξμική Αουή γμχμαςεϋει εμςϊπ 

ποξθερμίαπ 15 ημεοόμ απϊ ςημ παοαλαβή ςξσ ρυεςικξϋ εοχςήμαςξπ απϊ ςξ Δήμξ (άοθοξ 16 παο.4 

Μ.3254/04) εάμ στίρςαμςαι λϊγξι αρταλείαπ ςηπ κσκλξτξοίαπ πεζόμ ή ςοξυξτϊοχμ πξσ δεμ 

επιςοέπξσμ ςημ υξοήγηρη ςηπ αιςξϋμεμηπ άδειαπ, ξπϊςε η άδεια δεμ υξοηγείςαι. Παοεουξμέμηπ 
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αποάκςξσ ςηπ αμχςέοχ ποξθερμίαπ, η άδεια υξοηγείςαι και υχοίπ ςημ γμχμάςεσρη ςηπ Αρςσμξμικήπ 

Αουήπ. 

 

Ιάθε παοαυόοηρη κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ γίμεςαι με άδεια ςξσ Δημάουξσ (ή ςξσ καθ΄ ϋλημ 

αμςιδημάουξσ), ρςημ ξπξία πεοιγοάτεςαι λεπςξμεοόπ ξ υόοξπ πξσ παοαυχοείςαι (ςξπξθερία, 

ακοιβή θέρη, έκςαρη). Ιαθξοίζεςαι ςξ είδξπ και η διάοκεια ςηπ υοήρηπ (π.υ. ξικξδξμικά σλικά, 

πεοίτοανη, ςξπξθέςηρη ρκαλχριόμ (ικοιόμαςα) κ.λπ. για ςξ υοξμικϊ διάρςημα απϊ .... έχπ .... ) 

και ποξρδιξοίζεςαι ςξ ϋφξπ ςξσ ςέλξσπ (άοθοξ 13 παο. 11 ςξσ Β.Δ. 24/9-20/10/58 ϊπχπ 

αμςικαςαρςάθηκε απϊ ςξ άοθοξ 3 ςξσ Μ. 1080/80). 

ε κάθε πεοίπςχρη ςξ ςέλξπ πξσ αμαλξγεί καςαβάλλεςαι εν ξλξκλήοξσ ρςξ Δήμξ, ποιμ παοαδξθεί η 

άδεια υοήρηπ επί ςηπ ξπξίαπ μάλιρςα ποέπει μα αμαγοάτεςαι ξ αοιθμϊπ Διπλξςϋπξσ είρποανηπ ςξσ 

Σέλξσπ εκδιδϊμεμξσ απϊ ςξ Δημξςικϊ Σαμείξ (ϊπχπ ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ Β.Δ. 24/9-

20/10/58 πξσ αμςικαςαρςάθηκε απϊ ςξ άοθοξ 3 ςξσ Μ. 1080/80 μέυοι ρήμεοα ιρυϋξσμ και δεμ έυξσμ 

ςοξπξπξιηθεί). 

 

Άδεια η ξπξία υξοηγήθηκε για ςξσπ αμχςέοχ υόοξσπ, αμακαλείςαι σπξυοεχςικά απϊ ςξ Δήμαουξ 

μέρα ρε ποξθερμία δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ έγγοατη ειδξπξίηρη ςηπ αομϊδιαπ Αρςσμξμικήπ Αουήπ 

ϊςι ρσμςοέυξσμ λϊγξι αρταλείαπ ςηπ κσκλξτξοίαπ πεζόμ ή ξυημάςχμ. 

Γ. Φξοήγηρη άδειαπ καςάληφηπ κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ για εκδηλόρειπ ποξρχοιμξϋ 

υαοακςήοα. 

 

Οι ποξρχοιμέπ άδειεπ καςάληφηπ κξιμξυοήρςχμ υόοχμ (ςα πεζξδοϊμια, ξι πεζϊδοξμξι και ξι 

πλαςείεπ ή ςμήμαςα ασςόμ) για ςημ διεμέογεια μξσρικξυξοεσςικόμ εκδηλόρεχμ, εγκαίμια 

καςαρςημάςχμ κ.λπ. θα εκδίδξμςαι καςϊπιμ αιςήρεχπ ςξσ εμδιατεοξμέμξσ, ξ ξπξίξπ σπξυοεξϋςαι 

ποιμ ςη υοήρη ςχμ αμχςέοχ υόοχμ, μα σπξβάλει μα σπξβάλει ρςξ Σμήμα Αδειξδξςήρεχμ και 

Ρϋθμιρηπ Δμπξοικόμ Δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ Διεϋθσμρηπ Σξπικήπ Οικξμξμικήπ Αμάπςσνηπ ςξσ Δήμξσ 

Μάξσραπ ρυεςική αίςηρη (ςξσλάυιρςξμ ςοιάμςα (30) ημέοεπ ποιμ ςημ διεμέογεια ασςήπ) πξσ θα 

πεοιλαμβάμει ςα κάςχθι (βάρει ςηπ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 3 ςξσ Μ. 1080/80) : 

 

α) ςξ ξμξμαςεπόμσμξ ή ςημ επχμσμία, ςξ είδξπ και ςη διεϋθσμρη ςηπ αρκξϋμεμηπ επιυείοηρηπ, (εάμ 

ποϊκειςαι για εςαιοείεπ θα ποέπει ξπχρδήπξςε μα ποξρκξμίρξσμ ςξ εςαιοικϊ ςξσπ) ςξσ τξοέα πξσ 

θα είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ εκδήλχρη, διεϋθσμρη καςξικίαπ και ςηλέτχμξ επικξιμχμίαπ. 

 

β) ςξ είδξπ ςξσ αιςξϋμεμξσ ποξπ υοήρη υόοξσ, ςημ έκςαρη ρε ςεςοαγχμικά μέςοα και ςη υοξμική 

διάοκεια για ςημ ξπξία ζηςείςαι η παοαυόοηρη ςηπ υοήρηπ ασςξϋ. 

 

γ) βεβαίχρη απϊ ςξ Σμήμα Δρϊδχμ και Πεοιξσρίαπ ςξσ Δήμξσ, ϊςι ξ εμδιατεοϊμεμξπ δεμ είμαι 

ξτειλέςηπ ςξσ Δήμξσ (Δημξςική Δμημεοϊςηςα, άοθοξ 285 ςξσ Δ.Ι.Ι) και βεβαίχρη απϊ ςη ΔΔΤΑΜ 

πεοί μη ϋπαονηπ ξτειλήπ. 

 

δ) ςαμειακή απϊδεινη με ςξ Α.Υ.Λ. ςηπ επιυείοηρηπ ή έμςσπξ ςηπ αομϊδιαπ Δ.Ο.Τ. πεοί υξοήγηρηπ 

Α.Υ.Λ. 
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ε) τχςξαμςίγοατξ ςξσ δελςίξσ αρςσμξμικήπ ςασςϊςηςαπ . 

 

ρς) ρκαοίτημα απϊ ςξ αομϊδιξ Σμήμα ςηπ Διεϋθσμρηπ Σευμικόμ Τπηοεριόμ ςξσ Δήμξσ Μάξσραπ ρςξ 

ξπξίξ θα απεικξμίζεςαι η θέρη πξσ θα λάβει υόοξ η εκδήλχρη, ςα παοακείμεμα κςίοια, ξι είρξδξι 

καςξικιόμ, ςξ πλάςξπ ςηπ ποϊρξφηπ ςξσ ακιμήςξσ, ςξ πλάςξπ ςξσ πεζξδοξμίξσ ή πεζϊδοξμξσ, ςξ 

πλάςξπ ςηπ ξδξϋ και ξ δικαιξϋμεμξπ ποξπ παοαυόοηρη κξιμϊυοηρςξπ υόοξπ. 

 

ζ) σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ αιςξϋμςξπ ϊςι έλαβε γμόρη ςξσ παοϊμςξπ «καμξμιρμξϋ παοαυόοηρηπ 

υοήρηπ κξιμξυοήρςχμ υόοχμ». 

 

Ποξκειμέμξσ ξ Δήμξπ μα υξοηγήρει ςημ άδεια υοήρηπ, η αομϊδια Αρςσμξμική Αουή γμχμαςεϋει εμςϊπ 

ποξθερμίαπ 15 ημεοόμ απϊ ςημ παοαλαβή ςξσ ρυεςικξϋ εοχςήμαςξπ απϊ ςξ Δήμξ (άοθοξ 16 παο.4 

Μ.3254/04) εάμ στίρςαμςαι λϊγξι αρταλείαπ ςηπ κσκλξτξοίαπ πεζόμ ή ςοξυξτϊοχμ πξσ δεμ 

επιςοέπξσμ ςημ υξοήγηρη ςηπ αιςξϋμεμηπ άδειαπ, ξπϊςε η άδεια δεμ υξοηγείςαι. Παοεουξμέμηπ 

αποάκςξσ ςηπ αμχςέοχ ποξθερμίαπ, η άδεια υξοηγείςαι και υχοίπ ςημ γμχμάςεσρη ςηπ Αρςσμξμικήπ 

Αουήπ. 

Ιάθε παοαυόοηρη κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ γίμεςαι με άδεια ςξσ Δημάουξσ (ή ςξσ καθ΄ ϋλημ 

αμςιδημάουξσ), ρςημ ξπξία πεοιγοάτεςαι λεπςξμεοόπ ξ υόοξπ πξσ παοαυχοείςαι (ςξπξθερία, 

ακοιβή θέρη, έκςαρη). Ιαθξοίζεςαι ςξ είδξπ και η διάοκεια ςηπ υοήρηπ (π.υ. μξσρικξυξοεσςικέπ 

εκδηλόρειπ, εγκαίμια καςαρςημάςχμ κ.λπ. για ςξ υοξμικϊ διάρςημα απϊ .... έχπ .... ) και 

ποξρδιξοίζεςαι ςξ ϋφξπ ςξσ ςέλξσπ (άοθοξ 13 παο. 11 ςξσ Β.Δ. 24/9-20/10/58 ϊπχπ 

αμςικαςαρςάθηκε απϊ ςξ άοθοξ 3 ςξσ Μ. 1080/80). 

ε κάθε πεοίπςχρη ςξ ςέλξπ πξσ αμαλξγεί καςαβάλλεςαι εν ξλξκλήοξσ ρςξ Δήμξ, ποιμ παοαδξθεί η 

άδεια υοήρηπ επί ςηπ ξπξίαπ μάλιρςα ποέπει μα αμαγοάτεςαι ξ αοιθμϊπ Διπλξςϋπξσ είρποανηπ ςξσ 

Σέλξσπ εκδιδϊμεμξσ απϊ ςξ Δημξςικϊ Σαμείξ (άοθοξ 3 ςξσ Μ. 1080/80 ϊπχπ ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 

ασςξϋ μέυοι ρήμεοα ιρυϋξσμ και δεμ έυξσμ ςοξπξπξιηθεί). 

 

Σα πεοίπςεοα και κάθε είδξσπ κιμηςέπ καςαρκεσέπ, πξσ θα ςξπξθεςξϋμ ξι τξοείπ ποέπει μα 

πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ρςημ σπξβληθείρα αίςηρη και μα είμαι καλαίρθηςεπ. 

Οι κξιμϊυοηρςξι υόοξι θα παοαυχοξϋμςαι με ςημ ποξωπϊθερη μα μη δημιξσογείςαι ϊυληρη ρςα 

καςαρςήμαςα, μα διαρταλίζεςαι η ξμαλή κσκλξτξοία πεζόμ & ξυημάςχμ και μα ςηοξϋμςαι ξι όοεπ 

κξιμήπ ηρσυίαπ. 

 

Οι τξοείπ είμαι σπεϋθσμξι για ςημ εναρτάλιρη ςηπ καθαοιϊςηςαπ, ςημ ποξρςαρία απϊ κάθε μξοτήπ 

οϋπαμρηπ ή ζημιόμ ςξσ παοαυχοξϋμεμξσ υόοξσ. Οι αομϊδιεπ σπηοερίεπ επιτξοςίζξμςαι με ςημ 

επιςήοηρη ςχμ υόοχμ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι εκδηλόρειπ & ρςιπ πεοιπςόρειπ ποϊκληρηπ ζημιόμ 

θα ζηςείςαι απϊ ςξσπ ξογαμχςέπ ςξ κϊρςξπ απξκαςάρςαρηπ. 

ςιπ εκδηλόρειπ με ρκξπϊ ςημ ποξόθηρη ποξψϊμςχμ & ςημ ποξβξλή εμπξοικόμ μημσμάςχμ, ςξ ςέλξπ 

καθξοίζεςαι απϊ ςημ ιρυϋξσρα κάθε υοϊμξ απϊταρη Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ για ςξμ καθξοιρμϊ ςχμ 

ςελόμ διατήμιρηπ. 
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Οι άδειεπ υξοηγξϋμςαι απξκλειρςικά & μϊμξ για ςημ ποξβξλή μημσμάςχμ και απαγξοεϋεςαι οηςά η 

πόληρη ποξψϊμςχμ & εμπξοεσμάςχμ. 

 

ημείχρη: 

1) Για ςημ λειςξσογία ςρίοκξ (ρϋμτχμα και με ςξμ Μ. 4039/2012 ΥΔΙ 15/02.02.2012 ςεϋυξπ Α') 

απαιςείςαι άδεια εγκαςάρςαρηπ και λειςξσογίαπ ασςξϋ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 80 και 

81 ςξσ Μ.3463/2006 καθόπ επίρηπ και με ϊρα ξοίζξμςαι ρςημ παο. 2 αο. 192 ςξσ Μ. 3463/2006. 

 

ςημ σπ' αοιθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΥΔΙ 783/31.12.1987 ςεϋυξπ Β') απϊταρη Τ.ΠΔ.ΦΩ.Δ.Δ. 

ξοίζεςαι ϊςι για ςιπ ποξρχοιμέπ λσϊμεμεπ καςαρκεσέπ διαμϊοτχρηπ ρςεγαρμέμχμ ή μη υόοχμ, για 

θεάμαςα, ακοξάμαςα και παιυμίδια, ϊπχπ θέαςοα, κιμημαςξγοάτξι, υόοξι ρσμασλιόμ, υόοξι 

παιυμιδιόμ (λξϋμα παοκ) και επιδείνεχμ (ςρίοκξ) απαιςείςαι άδεια εγκαςάρςαρηπ ςηπ καςαρκεσήπ 

ρςξμ κξιμϊυοηρςξ υόοξ απϊ ςξμ ξικείξ Δήμξ. 

 

Ζ άδεια εγκαςάρςαρηπ υξοηγείςαι ϋρςεοα απϊ αίςηρη ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ πξσ ρσμξδεϋεςαι απϊ ςα 

παοακάςχ ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά: 

 

α) Όλα ςα ρυέδια πξσ αματέοξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ α, γ και δ ςξσ άοθοξσ 3 ςξσ απϊ 3.9.1983 

π.δ/ςξπ "Σοϊπξπ έκδξρηπ ξικξδξμικόμ αδειόμ και έλεγυξπ ςχμ αμεγειοξμέμχμ ξικξδξμόμ" (ΥΔΙ 

394/Δ), ϊπχπ ιρυϋει, και 

 

β) Διπλϊςσπξ πληοχμήπ ςελόμ υοήρηπ ςξσ κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ και εγγσηςική επιρςξλή για ςη 

δαπάμη απξκαςάρςαρηπ ςξσ κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ, ϊπχπ ήςαμ ποιμ ςημ ςξπξθέςηρη ςχμ λσϊμεμχμ 

καςαρκεσόμ καςά ςημ κοίρη ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ. 

Βάρει ςηπ παο. 1 ςξσ αο. 21 ςξσ Μ.4067/2012 (Μέξπ Οικξδξμικϊπ Ιαμξμιρμϊπ) η αμέγεορη 

ποξρχοιμόμ λσϊμεμχμ καςαρκεσόμ ρε κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ για εκθέρειπ, γιξοςέπ και κάθε είδξσπ 

εκδηλόρειπ επιςοέπεςαι με άδεια ςξπξθέςηρηπ και λειςξσογίαπ απϊ ςημ Αομϊδια Διεϋθσμρη ςξσ 

Δήμξσ, καςϊπιμ σπξβξλήπ απαοαίςηςχμ δικαιξλξγηςικόμ και ρςξιυείχμ για ςημ καςαρκεσή ή 

ρσμαομξλϊγηρη και ςξπξθέςηρη, καθόπ και ποξρδιξοιρμϊπ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ διαςήοηρηπ 

ςξσπ. 

 

Δπιρήμαμρη: ςξ Σεϋυξπ Σευμικόμ Οδηγιόμ Δταομξγήπ ςξσ Μέξσ Οικξδξμικξϋ Ιαμξμιρμξϋ, πξσ 

εγκοίθηκε με ςημ σπ΄αοιθμ. 63234/19-12-2012 απϊταρη ςξσ Αμ. Τπξσογξϋ ΠΔΙΑ ποξβλέπεςαι για ςξ 

άοθοξ 21 ςξσ ΜΟΙ «Ποξρχοιμέπ Ιαςαρκεσέπ» ϊςι : «η εταομξγή ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ θα είμαι 

δσμαςή μεςά ςημ έκδξρη ςηπ Τπξσογικήπ Απϊταρηπ ςηπ παο. 2γ. Ακξλξϋθχπ, για «Ιαςαρκεσέπ ρε 

δημϊριξσπ κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ», άοθοξ 20 ςξσ ΜΟΙ, ποξβλέπεςαι επίρηπ ρςξ Σεϋυξπ Σευμικόμ 

Οδηγιόμ Δταομξγήπ ςξσ Μέξσ Οικξδξμικξϋ Ιαμξμιρμξϋ, ϊςι «μέυοι ςημ έκδξρη ςχμ Τπξσογικόμ 

Απξτάρεχμ πξσ ποξβλέπξμςαι, ρσμευίζει μα εταομϊζεςαι η διαδικαρία πξσ ίρυσε ποξ ςηπ ιρυϋξπ ςξσ 

Μ. 4067/2012 και ϊλεπ ξι διαςάνειπ πεοί καςαρκεσόμ ρε κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ ςηπ σπ αοιθμ. 

52716/2001 Τ.Α. «καςαρκεσέπ ρε κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ ςξσ ξικιρμξϋ για ςιπ ξπξίεπ δεμ απαιςείςαι 

άδεια δϊμηρηπ» ΥΔΙ 1663/Β/2001 καθόπ και η Δγκ. 12/56990/28-3-2002. 
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Δ. Ηέρειπ ρςάθμεσρηπ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ υοημαςαπξρςξλόμ 

 

Δπιςοέπεςαι η παοαυόοηρη υοήρηπ υόοξσ θέρηπ ρςάθμεσρηπ καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ, 

ρε Σοάπεζεπ, Οογαμιρμξϋπ, ΔΚ.ΣΑ. Ι.λπ. πξσ ρςεγάζξμςαι ρςημ διξικηςική πεοιτέοεια ςξσ Δήμξσ 

Μάξσραπ, ϋρςεοα απϊ αίςηρή ςξσπ. 

Παοαυχοείςαι θέρη ρςάθμεσρηπ ρςημ είρξδξ ςξσ καςαρςήμαςϊπ ςξσπ, όρςε μα ενσπηοεςξϋμςαι ςα 

ξυήμαςα ςχμ υοημαςαπξρςξλόμ, με ςημ ποξωπϊθερη ςηπ καςαβξλήπ ςξσ εςήριξσ Σέλξσπ αμά θέρη 

ρςάθμεσρηπ, αμενάοςηςα απϊ ςξ υοϊμξ υοήρηπ ασςήπ. 

Οι θέρειπ ςχμ υόοχμ ρςάθμεσρηπ παοαυχοξϋμςαι ϋρςεοα απϊ αίςηρη ςχμ εμδιατεοξμέμχμ ποξπ ςη 

Διεϋθσμρη Σευμικόμ Τπηοεριόμ ςξσ Δήμξσ, καςάοςιρη ρυεςικήπ μελέςηπ (αο. 82 Μ. 3463/2006) και 

καςϊπιμ ειρηγήρεχπ ςηπ ρςημ Δπιςοξπή Πξιϊςηςαπ Εχήπ. 

Ζ Δπιςοξπή Πξιϊςηςαπ Εχήπ λαμβάμει ςημ απϊταρη για ςημ παοαυόοηρη υοήρηπ, ςημ ξπξία 

ειρηγείςαι ποξπ έγκοιρη ρςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ. 

 

ε κάθε θέρη ρςάθμεσρηπ θα ςξπξθεςείςαι αμάλξγη ρήμαμρη με πιμακίδεπ, ρςιπ ξπξίεπ θα 

αμαγοάτεςαι και ξ αοιθμϊπ ςηπ αδείαπ, ςχμ ξπξίχμ η δαπάμη καςαρκεσήπ και ςξπξθέςηρηπ θα 

βαοϋμει απξκλειρςικά ςιπ σπηοερίεπ πξσ θα κάμξσμ υοήρη ςχμ υόοχμ ρςάθμεσρηπ. 

Οι θέρειπ πξσ παοαυχοξϋμςαι για θέρη ρςάθμεσρηπ υοημαςαπξρςξλόμ σπάγξμςαι ρςιπ ρυεςικέπ 

διαςάνειπ ςξσ Ι.Ο.Ι. πεοί απαγϊοεσρηπ ρςάθμεσρηπ ξυημάςχμ ρςιπ ρσγκεκοιμέμεπ θέρειπ. 

 

Ιάθε παοαυόοηρη κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ γίμεςαι με άδεια ςξσ Δημάουξσ (ή ςξσ καθ΄ϋλημ 

αμςιδημάουξσ), με βάρη ςημ απϊταρη ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ ρςημ ξπξία πεοιγοάτεςαι 

λεπςξμεοόπ ξ υόοξπ πξσ παοαυχοείςαι (ρσγκεκοιμέμη θέρη), ςξ είδξπ και η διάοκεια ςηπ υοήρηπ 

(π.υ. ξυήμαςα υοημαςαπξρςξλήπ για ςξ υοξμικϊ διάρςημα απϊ .... έχπ .... ) και ποξρδιξοίζεςαι ςξ 

ϋφξπ ςξσ ςέλξσπ (άοθοξ 13 παο. 11 ςξσ Β.Δ. 24/9-20/10/58 ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε απϊ ςξ άοθοξ 3 

ςξσ Μ. 1080/80, ϊπχπ ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ ασςξϋ μέυοι ρήμεοα ιρυϋξσμ και δεμ έυξσμ 

ςοξπξπξιηθεί). 

 

Δπιρήμαμρη: Δεμ απαιςείςαι καςξυή άδειαπ υοήρηπ υόοξσ θέρηπ ρςάθμεσρηπ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ 

ξυημάςχμ ςηπ ΔΚ.Α., ςηπ Πσοξρβερςικήπ, και ςξσ Δ.Ι.Α.Β.. 

Δ. Πεοίπςεοα 

 

1. Δικαιξϋυξι πεοιπςέοχμ 

 

Δικαίχμα εκμεςαλλεϋρεχπ πεοιπςέοχμ επί ςχμ πεζξδοξμίχμ ςχμ δημξρίχμ, δημξςικόμ και 

κξιμξςικόμ ξδόμ και πλαςειόμ ςχμ πϊλεχμ, κχμξπϊλεχμ και υχοιόμ, ϊπχπ επίρηπ επί ςχμ 

δημξρίχμ, δημξςικόμ και κξιμξςικόμ κήπχμ και αλρόμ, απξκςξϋμ ξι ενήπ καςηγξοίεπ : 

α. Αμάπηοξι και Ηϋμαςα Πξλέμξσ (Μ.1370/1944), 

 

β. Αμάπηοξι και Ηϋμαςα ειοημικήπ πεοιϊδξσ (N.1370/1944), 
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γ. Αμάπηοξι Δπιυειοήρεχμ Ιϋποξσ πξσ εμςάρρξμςαι ρςημ καςηγξοία '40 -' 41, 

 

δ. Αμάπηοξι αγχμιρςέπ Δημξκοαςικξϋ ςοαςξϋ (Μ.1863/1989), 

 

ε. Ηϋμαςα αγχμιρςόμ Δημξκοαςικξϋ ςοαςξϋ (1863/1989), 

 

ρς. Αμάπηοξι και Ηϋμαςα πξλέμξσ Αμάυξσ Πληθσρμξϋ (Μ.812/1943), 

 

Δκςϊπ ςχμ παοαπάμχ καςηγξοιόμ υξοηγξϋμςαι άδειεπ εκμεςάλλεσρηπ πεοιπςέοχμ, ρε άςξμα με 

αμαπηοία, πξλϋςεκμξσπ και ρε ϊρξσπ δϊκιμξσπ έτεδοξσπ ανιχμαςικξϋπ και ξπλίςεπ θηςείαπ 

ρσμμεςείυαμ ρςα πξλεμικά γεγξμϊςα ςηπ Ιϋποξσ (Μ.3648/2008). – (Για ςη οϋθμιρη ςχμ λεπςξμεοειόμ 

εκδϊθηκε ςξ σπ' αο. 37/2009 Ποξεδοικϊ Διάςαγμα) -. 

 

2. Διαδικαρία υξοήγηρηπ άδειαπ εκμεςάλλεσρηπ πεοιπςέοξσ 

 

α. Γμχρςξπξίηρη κεμόμ θέρεχμ μέρχ αμακξίμχρηπ ςξσ Δήμξσ. 

 

β. Τπξβξλή αιςήρεχμ ςχμ εμδιατεοξμέμχμ ρςξ Δήμξ. 

 

γ. Απϊταρη - ειρήγηρη Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ για υξοήγηρη άδειαπ εκμεςάλλεσρηπ πεοιπςέοξσ 

(άοθοξ 18 ςξσ ΜΔ 1044/71). 

 

δ. Διρήγηρη ξικείαπ ξογάμχρηπ δικαιξϋυχμ (π.υ. Ομξρπξμδία Αμαπήοχμ) (άοθοξ 18 ςξσ ΜΔ 

1044/71). 

 

ε. Απϊταρη Δημάουξσ (ή ςξσ καθ΄ϋλημ αμςιδημάουξσ) για υξοήγηρη άδειαπ μεςά ςημ παοέλεσρη 

υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ (άοθοξ 18 ςξσ ΜΔ 1044/71). 

 

3. Ηέρειπ πεοιπςέοχμ - μεςαςϊπιρη ασςόμ 

 

Οι στιρςάμεμεπ θέρειπ ςχμ ήδη λειςξσογξϋμςχμ πεοιπςέοχμ ρςξμ Δήμξ Μάξσραπ, ενακξλξσθξϋμ μα 

ιρυϋξσμ, μέυοι ςημ λήφη μεϊςεοηπ επί ςξσ ασςξϋ αμςικειμέμξσ απϊταρηπ απϊ ςξ Δημξςικϊ 

σμβξϋλιξ. Για ςξμ καθξοιρμϊ ςχμ μέχμ θέρεχμ ποξπ ςξπξθέςηρη ή μεςαςϊπιρη πεοιπςέοξσ, 

λαμβάμξμςαι σπ' ϊφη ξι ρσμθήκεπ αρτάλειαπ, κσκλξτξοίαπ και αιρθηςικήπ εμ γέμει ςξσ 

πεοιβάλλξμςξπ και η απξδξςικϊςηςα ςξσ πεοιπςέοξσ (άοθοξ 19 παο.3 ΜΔ 1044/71). 

 

Για ςημ ςξπξθέςηρη ή ςη μεςαςϊπιρη ςξσ πεοιπςέοξσ λαμβάμεςαι επίρηπ σπϊφη η επιβάοσμρη πξσ 
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ποξκαλεί ρςξσπ εμξίκξσπ ςχμ καςξικιόμ πξσ γειςμιάζξσμ άμερα με ασςϊ καθόπ και η δσμαςϊςηςα 

ςξπξθέςηρηπ ή μεςαςϊπιρηπ ςξσ πεοιπςέοξσ ρε ρημείξ, ϊπξσ δεμ ποξκαλείςαι ςέςξια επιβάοσμρη 

(ςΔ 3570/90). 

 

Ζ μεςαςϊπιρη πεοιπςέοξσ γίμεςαι, είςε για λϊγξσπ αρταλείαπ, κσκλξτξοίαπ, ενχοαψρμξϋ ςξσ 

πεοιβάλλξμςξπ είςε για εκςέλερη Δημξρίχμ, Δημξςικόμ, Ιξιμξςικόμ ή Οογαμικόμ Ιξιμήπ Ωτελείαπ 

έογχμ, είςε καςϊπιμ αιςήρεχπ ςξσ δικαιξϋυξσ ασςξϋ, ϋρςεοα απϊ ειρηγήρειπ ςξσ δημξςικξϋ 

ρσμβξσλίξσ και ςηπ ξικείαπ ξογάμχρηπ δικαιξϋυχμ (αο. 20 παο. 1 Μ.Δ. 1044/71 ϊπχπ ιρυϋει). 

 

Ζ μεςαςϊπιρη γίμεςαι ρε μικοή απϊρςαρη απϊ ςημ αουική θέρη, ατξϋ λητθεί σπ' ϊφη η 

απξδξςικϊςηςα ςηπ μέαπ θέρηπ και ςχμ γειςξμικόμ πεοιπςέοχμ. 

 

ε πεοίπςχρη μεςαςξπίρεχπ πεοιπςέοξσ καςϊπιμ αιςήρεχπ ςξσ δικαιξϋυξσ η δαπάμη βαοϋμει ασςϊμ. 

ε πεοίπςχρη ασςεπαγγέλςξσ μεςαςξπίρεχπ ςξϋςξσ, η ρυεςική δαπάμη, η απξκαςάρςαρη λειςξσογίαπ 

πεοιπςέοξσ, καθόπ και ξι ςσυϊμ τθξοέπ πξσ ξτείλξμςαι ρςη μεςαςϊπιρη βαοϋμξσμ ασςϊμ επ' 

χτελεία ςξσ ξπξίξσ γίμεςαι η μεςαςϊπιρη. ε πεοίπςχρη ποξρχοιμήπ μεςαςξπίρεχπ ςξ πεοίπςεοξ 

επαματέοεςαι ρςημ αουική ςξσ θέρη μϊλιπ εκλείφξσμ ξι λϊγξι πξσ επέβαλαμ ςη μεςαςϊπιρη. Ζ 

ρυεςική δαπάμη ποξρχοιμήπ μεςαςξπίρεχπ ςξσ πεοιπςέοξσ, η επαματξοά ςξσ και ξι ςσυϊμ τθξοέπ 

βαοϋμξσμ ασςϊμ επ' χτελεία ςξσ ξπξίξσ γίμεςαι η μεςαςϊπιρη (άοθοξ 20 παο. 2 ΜΔ 1044/71 ϊπχπ 

ςοξπξπξιήθηκε με ςημ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Μ. 3648/2008 ΥΔΙ 38/29.02.2008 ςεϋυξπ Α'). 

 

Οι διαρςάρειπ ςχμ μέχμ πεοιπςέοχμ θα είμαι ρϋμτχμεπ με ςημ κείμεμη μξμξθερία (Ι,Τ.Α. 

Υ900l12/158489/06, ΥΔΙ 424/06), ήςξι: 1 ,50μ πλάςξπ Φ 1,70 μήκξπ Φ 2,60 ϋφξπ ςξ μέγιρςξ. 

 

4. Διαδικαρία υξοήγηρηπ άδειαπ κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ 

 

Οι αιςήρειπ για ςημ παοαυόοηρη υοήρηπ κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ σπξβάλλξμςαι ρςξ Σμήμα 

Αδειξδξςήρεχμ και Ρϋθμιρηπ Δμπξοικόμ Δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ Διεϋθσμρηπ Σξπικήπ Οικξμξμικήπ 

Αμάπςσνηπ ςξσ Δήμξσ Μάξσραπ και ρσμξδεϋξμςαι απϊ ςα ενήπ δικαιξλξγηςικά: 

α) ςξ ξμξμαςεπόμσμξ ή η επχμσμία ςξσ αιςξϋμςξπ, διεϋθσμρη καςξικίαπ και ςηλέτχμξ επικξιμχμίαπ. 

β) η θέρη, η έκςαρη και ςξ είδξπ ςξσ αιςξσμέμξσ ποξπ υοήρη υόοξσ και μαζί με ςημ αίςηρη 

ρσμσπξβάλλξμςαι: 

γ) η άδεια λειςξσογίαπ πεοιπςέοξσ με ςημ οηςή ποξωπϊθερη ϊςι ασςή ιρυϋει. 

 

δ) βεβαίχρη απϊ ςξ Σμήμα Δρϊδχμ και Πεοιξσρίαπ ςξσ Δήμξσ, ϊςι ξ εμδιατεοϊμεμξπ δεμ είμαι 

ξτειλέςηπ ςξσ Δήμξσ (Δημξςική Δμημεοϊςηςα, άοθοξ 285 ςξσ Δ.Ι.Ι.) και βεβαίχρη πεοί μη ξτειλήπ 

απϊ ςη ΔΔΤΑΜ. 

 

ε) ςαμιακή απϊδεινη με ςξ Α.Υ.Λ. ςηπ επιυείοηρηπ ή έμςσπξ ςηπ αομϊδιαπ Δ.Ο.Τ. πεοί υξοήγηρηπ 

Α.Υ.Λ. 
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ρς) τχςξαμςίγοατξ ςξσ δελςίξσ αρςσμξμικήπ ςασςϊςηςαπ. 

 

ζ) τχςξςσπία ςηπ ςελεσςαίαπ άδειαπ κξιμξυοήρςξσ υόοξσ πξσ έυει υξοηγηθεί (ετϊρξμ σπάουει). 

 

η) Αμαλσςική πεοιγοατή ςξσ ενξπλιρμξϋ πξσ ποϊκειςαι μα ςξπξθεςηθεί. 

 

θ) ρκαοίτημα απϊ ςξ αομϊδιξ Σμήμα ςηπ Διεϋθσμρηπ Σευμικόμ Τπηοεριόμ ςξσ Δήμξσ Μάξσραπ και 

ρςξ ξπξίξ θα αμαγοάτεςαι η ακοιβήπ ςξπξθερία ςξσ πεοιπςέοξσ και ξ δικαιξϋμεμξπ ποξπ 

παοαυόοηρη κξιμϊυοηρςξπ υόοξπ. 

 

ι) σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ αιςξϋμςξπ ϊςι έλαβε γμόρη ςξσ παοϊμςξπ «καμξμιρμξϋ παοαυόοηρηπ 

υοήρηπ κξιμξυοήρςχμ υόοχμ». 

Ποξκειμέμξσ ξ Δήμξπ μα υξοηγήρει ςημ άδεια υοήρηπ, η αομϊδια Αρςσμξμική Αουή γμχμαςεϋει εμςϊπ 

ποξθερμίαπ 15 ημεοόμ απϊ ςημ παοαλαβή ςξσ ρυεςικξϋ εοχςήμαςξπ απϊ ςξ Δήμξ (άοθοξ 16 παο.4 

Μ.3254/04) εάμ στίρςαμςαι λϊγξι αρταλείαπ ςηπ κσκλξτξοίαπ πεζόμ κ.λπ. πξσ δεμ επιςοέπξσμ ςημ 

υξοήγηρη ςηπ αιςξϋμεμηπ άδειαπ, ξπϊςε η άδεια δεμ υξοηγείςαι. Παοεουξμέμηπ αποάκςξσ ςηπ 

αμχςέοχ ποξθερμίαπ, η άδεια υξοηγείςαι και υχοίπ ςημ γμχμάςεσρη ςηπ Αρςσμξμικήπ Αουήπ. 

 

Ιάθε παοαυόοηρη κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ γίμεςαι με άδεια ςξσ Δημάουξσ (ή ςξσ καθ΄ϋλημ 

αμςιδημάουξσ), ρςημ ξπξία άδεια πεοιγοάτεςαι λεπςξμεοόπ ξ υόοξπ πξσ παοαυχοείςαι (ςξπξθερία, 

ακοιβή θέρη, έκςαρη). Ιαθξοίζεςαι ςξ είδξπ και η διάοκεια ςηπ υοήρηπ (π.υ. ςξπξθέςηρη φσγείξσ 

παγχςόμ κ.λπ. για ςξ υοξμικϊ διάρςημα απϊ .... έχπ .... ) και ποξρδιξοίζεςαι ςξ ϋφξπ ςξσ ςέλξσπ 

(άοθοξ 13 παο. 11 ςξσ Β.Δ. 24/9-20/10/58 ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε απϊ ςξ άοθοξ 3 ςξσ Μ. 1080/80, 

ϊπχπ ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ ασςξϋ μέυοι ρήμεοα ιρυϋξσμ και δεμ έυξσμ ςοξπξπξιηθεί). 

 

Δπιρήμαμρη: Διεσκοιμίζεςαι ϊςι ξι δικαιξϋυξι ςχμ υξοηγξϋμεμχμ ή υξοηγηθειρόμ «αδειόμ 

εκμεςάλλεσρηπ πεοιπςέοξσ» πξσ πεοιλαμβάμξσμ παοαυόοηρη υοήρηπ κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ 

διαρςάρεχμ 1,50μ.υ1,70μ. (Ι.Τ.Α. Υ.900l12/158489/23.03.06 ΥΔΙ Β' 424/06) απϊ 1-1-2014 

σπϊκειμςαι ρε σπξυοέχρη καςαβξλήπ ςέλξσπ για ςξμ κξιμϊυοηρςξ υόοξ πξσ καςαλαμβάμει η 

καςαρκεσή ςξσ πεοιπςέοξσ (σπξπαο. ς.2 ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ Μ. 4093/2012 ΥΔΙ Α' 222/12.11.2012), 

για δε ςη υοήρη κξιμξυοήρςξσ υόοξσ πέοαμ ςξσ ποξαματεοθέμςξπ εταομϊζξμςαι ξι ίδιεπ χπ άμχ 

διαςάνειπ απϊ ςημ έμαονη ιρυϋξπ ςξσ Μ. 4093/2012. 

ε κάθε πεοίπςχρη ςξ ςέλξπ πξσ αμαλξγεί καςαβάλλεςαι εν ξλξκλήοξσ ρςξ Δήμξ, ποιμ παοαδξθεί η 

άδεια υοήρηπ επί ςηπ ξπξίαπ μάλιρςα ποέπει μα αμαγοάτεςαι ξ αοιθμϊπ Διπλξςϋπξσ είρποανηπ ςξσ 

Σέλξσπ εκδιδϊμεμξσ απϊ ςξ Δημξςικϊ Σαμείξ (άοθοξ 3 ςξσ Μ. 1080/80, ϊπχπ ξι διαςάνειπ ςξσ 

άοθοξσ ασςξϋ μέυοι ρήμεοα ιρυϋξσμ και δεμ έυξσμ ςοξπξπξιηθεί). 

 

5. Φοηριμξπξιξϋμεμξπ κξιμϊυοηρςξπ υόοξπ πεοιπςέοχμ 

 

Παοαυχοείςαι η υοήρη κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ για ςα πεοίπςεοα για ςημ ςξπξθέςηρη εμϊπ (1) φσγείξσ 
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αμαφσκςικόμ και εμϊπ (1) φσγείξσ παγχςόμ (αο. 47, παο 5 + 6, ρελ. 31 ςηπ Τγ. Διάςανηπ Α1 

β/8577, ΥΔΙ 526/8-9-83), καθόπ επίρηπ και για ςημ ςξπξθέςηρη εκ μέοξσπ ςξσ εκμεςαλλεσςή ςξσ 

πεοιπςέοξσ, παιυμιδιόμ (αεοξπλαμάκια, αλξγάκια, ελικϊπςεοα, λαβίδεπ κ.λπ.) καθόπ και πάγκχμ 

πόληρηπ ετημεοίδχμ - λξιπόμ πεοιξδικόμ και ςσπξπξιημέμχμ ειδόμ διαςοξτήπ (γαοιδάκια, 

ρξκξλάςεπ κ.λπ. είδη). 

 

Σα φσγεία πξσ ςξπξθεςξϋμςαι εκςϊπ ςξσ πεοιπςέοξσ και εμςϊπ ςξσ κξιμξυοήρςξσ υόοξσ θα ποέπει 

μα μημ εμπξδίζξσμ ςημ κσκλξτξοία ςχμ πεζόμ ϊπχπ επίρηπ ςα παιυμίδια και ξι πάγκξι πεοιξδικόμ. 

 

Οι διαρςάρειπ ςχμ ςξπξθεςξϋμεμχμ ένχ απϊ ςα πεοίπςεοα φσγείχμ δεμ ποέπει μα είμαι μεγαλϋςεοεπ 

ςχμ 1,10μ*0,60μ ποξκειμέμξσ για πεοίπςεοα πξσ βοίρκξμςαι ρε κεμςοικά ρημεία ή 1,35μ*0,60μ αμ ςα 

πεοίπςεοα βοίρκξμςαι ρε ακοαίεπ ρσμξικίεπ ή ρε υχοιά (ΥΔΙ 526/8-9-83). 

 

6. Απαγξοεϋρειπ 

 

α) Απαγξοεϋεςαι η με ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ ηλεκςοξδϊςηρη ςχμ παοαυχοημέμχμ κξιμϊυοηρςχμ 

υόοχμ πξσ βοίρκξμςαι επί ςχμ πλαςειόμ, με ςημ ςξπξθέςηρη εμαέοιχμ καλχδίχμ. 

 

β) Δπίρηπ απαγξοεϋεςαι η ςξπξθέςηρη εμαεοίχμ καλχδίχμ κεοαιόμ ςηλεξοάρεχμ ποξπ ςιπ 

παοακείμεμεπ ξικξδξμέπ, ποξπ υάοιμ ςηπ ποξρςαρίαπ ςχμ πξλιςόμ και ρςα πλαίρια ςηπ διαςήοηρηπ 

ςξσ καθαοξϋ πεοιβάλλξμςξπ και ςηπ αιρθηςικήπ, λαμβαμξμέμξσ σπϊφη ςηπ ιρυϋξσραπ μξμξθερίαπ. 

ς. Φοήρη σπεδάτξσπ για ςημ διέλεσρη ςηλεπικξιμχμιακόμ δικςϋχμ 

 

Οι Πάοξυξι δημϊριχμ δικςϋχμ ηλεκςοξμικόμ επικξιμχμιόμ έυξσμ δικαιόμαςα εγκαςάρςαρηπ 

εσκξλιόμ επί, σπέο ή σπϊ υόοχμ, πξσ αμήκξσμ ρςξ Δημϊριξ, ρε Ο.Σ.Α., ρε ιδιόςεπ ή είμαι 

κξιμϊυοηρςξι. Σα ασςά δικαιόμαςα έυξσμ, αλλά μϊμξ ρυεςικά με ςξσπ δημϊριξσπ και κξιμϊυοηρςξσπ 

υόοξσπ, και ξι πάοξυξι δικςϋχμ ηλεκςοξμικόμ επικξιμχμιόμ, πξσ δεμ παοέυξσμ δημϊρια δίκςσα. Οι 

δημϊριεπ αουέπ, πξσ είμαι αομϊδιεπ για ςημ παοαυόοηρη ςχμ δικαιχμάςχμ ασςόμ, ςηοξϋμ ςιπ αουέπ 

και ςιπ διαδικαρίεπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ Μ. 4070/2012 πεοί «Ρσθμίρειπ Ζλεκςοξμικόμ Λεςατξοόμ, 

Δημξρίχμ Έογχμ και άλλεπ διαςάνειπ» και ειδικϊςεοα ρςξ αο. 28 πεοί δικαιχμάςχμ διέλεσρηπ. 

Λε ςημ Ι.Τ.Α. ξικ. 725/23/04.01.2012 (ΥΔΙ 5/05.01.2012 ςεϋυξπ Β') ξοίρθηκε η διαδικαρία 

υξοήγηρηπ δικαιχμάςχμ διέλεσρηπ δικςϋχμ ηλεκςοξμικόμ επικξιμχμιόμ. 

ςημ παο. 5 ςξσ αο. 13 ςηπ αμχςέοχ Ι.Τ.Α ξοίζεςαι ϊςι ξ Πάοξυξπ δεμ σπέυει σπξυοέχρη καςαβξλήπ 

άλλξσ ρυεςικξϋ ςέλξσπ πέοαμ ςηπ σπξυοέχρηπ καςαβξλήπ Σελόμ Διέλεσρηπ και Σελόμ Φοήρηπ 

Δικαιχμάςχμ Διέλεσρηπ. 

 

ςξ Υ.Δ.Ι. Β'/1375/10-07-2009 (ρελ. 5) δημξριεϋθηκε ξ αο. 528/075/23-6-2009 Ιαμξμιρμϊπ ςηπ 

Δθμικήπ Δπιςοξπήπ Σηλεπικξιμχμιόμ και Σαυσδοξμείχμ πεοί Ιαθξοιρμξϋ ςχμ Σελόμ Διέλεσρηπ, ςχμ 

Σελόμ Φοήρηπ Δικαιχμάςχμ Διέλεσρηπ και ςξσ Ύφξσπ ςχμ Δγγσήρεχμ Ιαλήπ Δκςέλερηπ ςχμ 

Δογαριόμ Διέλεσρηπ για ϊλη ςημ Δλλάδα. 

ςξ άοθοξ 5 πεοί Τπξλξγιρμξϋ Σελόμ Διέλεσρηπ ξοίζξμςαι ςα κάςχθι: 

ΑΔΑ: 765ΙΩΚ0-ΦΜΨ



24 
 

 

1. Σα ςέλη διέλεσρηπ σπξλξγίζξμςαι χπ ενήπ 

 

1.1 Δτάπαν ςέλη διέλεσρηπ ςξμήπ 

 

Σξ ετάπαν ςέλξπ διέλεσρηπ αμέουεςαι ρε ςεςοακϊρια ένι εσοό (€) και εμεμήμςα πέμςε λεπςά (406,95 

€) αμά υιλιϊμεςοξ διέλεσρηπ ςξμήπ. 

 

1.2 Δτάπαν ςέλξπ εγκαςάρςαρηπ εσκξλίαπ επί ςξσ εδάτξσπ (π.υ. καμπίμεπ, τοεάςια) 

 

2. Σα Σέλη Διέλεσρηπ έυξσμ μηδεμικϊ ϋφξπ (μηδέμ (0) Δσοό) ρςιπ παοακάςχ πεοιπςόρειπ : 

1. Διέλεσρηπ απϊ υόοξσπ πξσ αμήκξσμ ρε Δήμξσπ (ρσμξλικξϋ πληθσρμξϋ, ρϋμτχμα με ςημ 

ςελεσςαία απξγοατή) κάςχ ςχμ 5.000 καςξίκχμ και ρε Σξπικά Διαμεοίρμαςα ρσμξλικξϋ πληθσρμξϋ 

κάςχ ςχμ 1.000 καςξίκχμ. 

 

2. Διέλεσρηπ ρε πεοιξυέπ εκςϊπ ρυεδίξσ πϊλεχπ. 

 

3. Διέλεσρηπ μέρχ εμαέοιχμ δικςϋχμ και ρσματόμ εσκξλιόμ (ϊπχπ κσςία, ρςϋλξσπ). 

 

4. Διέλεσρηπ μέρχ σπξθαλάρριχμ δικςϋχμ. 

 

5. Ποαγμαςξπξίηρηπ έογχμ ρσμςήοηρηπ, άορηπ βλαβόμ, αμαβάθμιρηπ δικςϋξσ και ρσμδέρεχμ 

ςελικόμ υοηρςόμ ξι ξπξίξι βοίρκξμςαι ρε απϊρςαρη έχπ διακϊρια (200) μέςοα απϊ ςημ ϊδεσρη ςξσ 

στιρςάμεμξσ δημξρίξσ δικςϋξσ ηλεκςοξμικόμ επικξιμχμιόμ. 

 

6. Ποαγμαςξπξίηρηπ εογαριόμ εκρκατήπ για ςημ επέκςαρη στιρςάμεμχμ σπξδξμόμ ή για ςη 

διαρϋμδερη στιρςάμεμχμ δικςϋχμ για απξρςάρειπ μέυοι διακϊρια (200) μέςοα. 

 

7. Δγκαςάρςαρηπ τοεαςίχμ ςα ξπξία ενσπηοεςξϋμ καμπίμεπ (ειραγχγή/εναγχγή αγχγόμ και/ή 

καλχδίχμ ρε ασςέπ) και βοίρκξμςαι ρςημ εγγϋπ ζόμη ασςόμ ςχμ καμπιμόμ. ςη ρσγκεκοιμέμη 

πεοίπςχρη ςξ ζεϋγξπ τοεάςιξ-ενσπηοεςξϋμεμη καμπίμα θεχοείςαι χπ μία εσκξλία και ϊυι δϋξ. 

 

ςξ άοθοξ 6 πεοί Τπξλξγιρμξϋ Σελόμ Φοήρηπ Δικαιχμάςχμ Διέλεσρηπ ξοίζξμςαι ςα κάςχθι : 

1. Σα ςέλη υοήρηπ διέλεσρηπ σπξλξγίζξμςαι με βάρη ςα υιλιϊμεςοα ϊδεσρηπ χπ ενήπ: 

Λξμαδιαίξ εςήριξ ςέλξπ [ρε € αμά υιλιϊμεςοξ αμά έςξπ] = (Λέρξπ Αμςικειμεμικϊπ Ποξρδιξοιρμϊπ Ανιόμ 

Ακιμήςχμ (Α.Π.Α.Α.) Σξπικξϋ Διαμεοίρμαςξπ ή Δήμξσ [ρε €/μ2/έςoπ] * 0,175) 

 

2. Ο Λέρξπ Αμςικειμεμικϊπ Ποξρδιξοιρμϊπ Ανιόμ Ακιμήςχμ (Α.Π.Α.Α.) Σξπικξϋ Διαμεοίρμαςξπ ή 

Δήμξσ σπξλξγίζεςαι χπ ξ μέρξπ ϊοξπ ςχμ ςιμόμ ζόμηπ ςχμ επιμέοξσπ πεοιξυόμ ή/και ρσμξικιόμ ξι 
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ξπξίεπ απαοςίζξσμ ςξ ρσγκεκοιμέμξ Σξπικϊ Διαμέοιρμα ή Δήμξ, καςά ςημ κείμεμη μξμξθερία. Για ςξμ 

σπξλξγιρμϊ ασςξϋ ςξσ μέρξσ ϊοξσ, δεμ λαμβάμξμςαι σπϊφη ρσμςελερςέπ ϊπχπ η εμπξοικϊςηςα ή η 

ανιξπξίηρη ξικξπέδξσ ή η παλαιϊςηςα ασςξϋ, καθόπ θεχοξϋμςαι καςά μέρη ςιμή ίρξι με ςη μξμάδα. 

 

3. Σα Σέλη Φοήρηπ δικαιχμάςχμ διέλεσρηπ έυξσμ μηδεμικϊ ϋφξπ (μηδέμ (0) 

Δσοό) ρςιπ παοακάςχ πεοιπςόρειπ: 

 

1. Διέλεσρηπ απϊ υόοξσπ πξσ αμήκξσμ ρε Δήμξσπ (ρσμξλικξϋ πληθσρμξϋ, ρϋμτχμα με ςημ 

ςελεσςαία απξγοατή) κάςχ ςχμ 5.000 καςξίκχμ και ρε Σξπικά Διαμεοίρμαςα (ρσμξλικξϋ πληθσρμξϋ, 

ρϋμτχμα με ςημ ςελεσςαία απξγοατή) κάςχ ςχμ 1.000 καςξίκχμ. 

2. Διέλεσρηπ ρε πεοιξυέπ εκςϊπ ρυεδίξσ πϊλεχπ. 

3. Διέλεσρηπ μέρχ εμαέοιχμ δικςϋχμ και ρσματόμ εσκξλιόμ (ϊπχπ κσςία, ρςϋλξσπ). 

4. Ποαγμαςξπξίηρηπ έογχμ ρσμςήοηρηπ, άορηπ βλαβόμ, αμαβάθμιρηπ δικςϋξσ και ρσμδέρεχμ 

ςελικόμ υοηρςόμ ξι ξπξίξι βοίρκξμςαι ρε απϊρςαρη έχπ διακϊρια (200) μέςοα απϊ ςημ ϊδεσρη ςξσ 

στιρςάμεμξσ δημξρίξσ δικςϋξσ ηλεκςοξμικόμ επικξιμχμιόμ. 

5. Ποαγμαςξπξίηρηπ εογαριόμ εκρκατήπ για ςημ επέκςαρη στιρςάμεμχμ σπξδξμόμ ή για ςη 

διαρϋμδερη στιρςάμεμχμ δικςϋχμ για απξρςάρειπ μέυοι διακϊρια (200) μέςοα. 

6. Δγκαςάρςαρηπ εσκξλιόμ επί ςξσ εδάτξσπ (εμδεικςικά αματέοξμςαι τοεάςια, καμπίμεπ). 

 

Άοθοξ 13ξ - Ιαθξοιρμϊπ ζχμόμ 

ϋμτχμα με ςξ εδ. α' ςηπ παο. 3 ςξσ αο. 3 ςξσ Μ. 1080/80 ςξ Σέλξπ ξοίζεςαι με απϊταρη ςξσ 

δημξςικξϋ ρσμβξσλίξσ και αμάλξγα ςημ πεοιξυή ςηπ πϊληπ ή ςξσ υχοιξϋ ϊπξσ βοίρκεςαι ξ 

κξιμϊυοηρςξπ υόοξπ. 

 

Βάρει ςηπ παο. 2 ςξσ αο. 3 ςξσ Μ. 1080/1980 ςα ςμήμαςα ςχμ κξιμξυοήρςχμ υόοχμ, ςχμ ξπξίχμ 

επιςοέπεςαι ή παοαυόοηρηπ ςηπ υοήρηπ καθξοίζξμςαι ρε ζόμεπ. 

Δπιρημαίμεςαι πχπ με απϊταρή ςξσ ςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ Δήμξσ Μάξσραπ, δϋμαςαι μα ποξρθέςει 

και μα αταιοεί ςμήμαςα κξιμϊυοηρςχμ υόοχμ, αμάλξγα με ςιπ κάθε τξοά διαμξοτξϋμεμεπ 

ρσμθήκεπ. 

 

Άοθοξ 14ξ - Απαλλαρρϊμεμξι ςξσ Σέλξσπ Φοήρηπ 

α) Δεμ σπϊκειμςαι ρςξ ςέλξπ υοήρηπ κξιμξυοήρςχμ υόοχμ, ϊρξι υοηριμξπξιξϋμ κξιμξυοήρςξσπ 

υόοξσπ δήμχμ ή ςξ σπέδατξπ ασςόμ δσμάμει ειδικήπ διαςάνεχπ μϊμξσ ή ρσμβάρεχπ μεςά ςξσ 

δημξρίξσ πξσ έυει κσοχθεί με μϊμξ, ρε εκςέλερη ςχμ ξπξίχμ γίμεςαι υοήρη ςχμ άμχ δημξςικόμ 

υόοχμ, ετϊρξμ απϊ ςιπ διαςάνειπ ασςόμ ποξβλέπεςαι απαλλαγή απϊ ςξ ςέλξπ ασςϊ. (άοθοξ 13 

παο.9 ςξσ Β.Δ 24-9/20-10-1958, ϊπχπ αμςικας. απϊ ςξ άοθοξ 3 ςξσ Μ.1080/1980, ϊπχπ ξι διαςάνειπ 

ςξσ άοθοξσ ασςξϋ μέυοι ρήμεοα ιρυϋξσμ και δεμ έυξσμ ςοξπξπξιηθεί). 

 

β) Δεμ σπϊκειμςαι ρςξ ςέλξπ υοήρηπ κξιμξυοήρςχμ υόοχμ ξι εκςελξϋμςεπ εογαρίεπ εμεογειακήπ 

αμαβάθμιρηπ κςιοίχμ ρςξ πλαίριξ ςχμ ποξγοαμμάςχμ πξσ ποξκηοϋρρξμςαι με βάρη ςημ σπξσογική 
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απϊταρη ςηπ παοαγοάτξσ 2 ςξσ άοθοξσ 10Α ςξσ μ. 3661/2008, δεμ απαιςείςαι άδεια και δεμ 

ξτείλξμςαι ςέλη ρςξμ ξικείξ Οογαμιρμϊ Σξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ (Ο.Σ.Α.) για ςημ ποξρχοιμή 

καςάληφη ςμήμαςξπ ςξσ πεζξδοξμίξσ μέυοι ςημ ξλξκλήοχρη ςχμ εογαριόμ. (παο 5 ςξσ άοθοξσ 10Α 

ςξσ μ. 3661/2008 ϊπχπ ποξρςέθηκε με ςημ παο 9 ςξσ άοθοξσ 10 ςξσ μ. 3851/10). 

 

γ) Δπιπλέξμ ξι Ο.Σ.Α Α' βαθμξϋ καθξοίζξσμ με απϊταρή ςξσπ (πξσ εκδίδεςαι μέρα ρε έμα (1) μήμα 

απϊ ςξμ, καςά ςημ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 3 ςξσ Μ. 2946/2001 (ΥΔΙ 224 Α') καθξοιρμϊ υόοχμ για 

σπαίθοια διατήμιρη), ειδικϊςεοξσπ υόοξσπ για ςημ ποξβξλή μημσμάςχμ απϊ ςα πξλιςικά κϊμμαςα, 

ςιπ μαθηςικέπ, τξιςηςικέπ, ρσμδικαλιρςικέπ και ρσμεςαιοιρςικέπ ξογαμόρειπ, καθόπ και ςιπ εμόρειπ 

ποξρόπχμ πξσ δεμ επιδιόκξσμ κεοδξρκξπικξϋπ ρκξπξϋπ, και ρε πξρξρςϊ πξσ δεμ μπξοεί μα είμαι 

μικοϊςεοξ απϊ ςξ δέκα ςξιπ εκαςϊ (10%) ςηπ ρσμξλικήπ επιτάμειαπ ςχμ υόοχμ, πξσ έυξσμ 

καθξοιρςεί, μξμίμχπ, για ποξβξλή σπαίθοιαπ διατήμιρηπ ρςξμ ξικείξ Ο.Σ.Α. Λε ϊμξια απϊταρη ςξσ 

δημξςικξϋ ρσμβξσλίξσ καθξοίζεςαι η διαδικαρία και ξι ποξωπξθέρειπ υοήρεχπ ςχμ αμχςέοχ υόοχμ. 

Ζ διάθερη ςχμ υόοχμ ασςόμ γίμεςαι αμαλξγικά και επί ίρξιπ ϊοξιπ. Για ςη υοήρη ςξσπ δεμ απαιςείςαι 

άδεια απϊ ξπξιαδήπξςε αουή και δεμ καςαβάλλεςαι ρςξμ ξικείξ Ο.Σ.Α ςέλξπ διατήμιρηπ ή 

απξζημίχρη υοήρηπ. (άοθοξ 9 παο.1 και 2 Μ.3023/02 Υ.Δ.Ι. 146/25-06-2002, ςεϋυξπ Α'). 

 

Άοθοξ 15ξ -Σέλη υοήρεχπ 

Α. Ιαθξοιρμϊπ ςελόμ υοήρεχπ 

 

Σξ Σέλξπ ςηπ υοήρεχπ πεζξδοξμίχμ, ξδόμ, πλαςειόμ κ.λ.π. κξιμϊυοηρςχμ υόοχμ καθξοίζεςαι 

ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςη παο. 3 ςξσ άοθοξσ 3 ςξσ Μ.1080/80 και ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 26 ςξσ 

Μ. 1828/89, ϋρςεοα απϊ απϊταρη ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ και μεςά απϊ ειρήγηρη ςηπ 

Οικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ (Μ. 3852/2010, αο. 72, παο. 1, εδ. ζ), διατξοξπξιείςαι καςά καςηγξοία 

δοαρςηοιϊςηςαπ και σπξλξγίζεςαι χπ ενήπ: 

Σεςοαγχμικά ή κσβικά μέςοα Φ ρσμςελερςή, ξ ξπξίξπ καθξοίζεςαι αμαλϊγχπ ςηπ πεοιξυήπ (ζόμη), ξ 

ξπξίξπ δεμ μπξοεί μα έυει αμαδοξμική ιρυϋ. 

 

Ιαςά ςξμ καθξοιρμϊ ή ςημ αμαποξραομξγή ςξσ Σέλξσπ, ςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ λαμβάμει σπϊφη ςξσ 

ατεμϊπ μεμ ςξ ϊτελξπ πξσ έυξσμ καςά πεοίπςχρη ϊρξι υοηριμξπξιξϋμ υόοξ, ατεςέοξσ δε ςξ βαθμϊ 

μεςαβξλήπ ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμθηκόμ καςά ςξ υοξμικϊ διάρςημα πξσ παοήλθε απϊ ςημ έκδξρη ςηπ 

αμέρχπ ποξηγξϋμεμηπ απϊταρηπ (ςΔ 140/1989 ΔιΔικ 1990 ρελ. 1228). 

 

Σξ Σέλξπ ξοίζεςαι ρςξ διπλάριξ ρε πεοίπςχρη υοηριμξπξιήρεχπ ςχμ υόοχμ χπ ποξρθήκηπ 

καςαρςήμαςξπ βάρει ςξσ εδατίξσ α' ςηπ παο. 3 ςξσ αο. 3 ςξσ Μ. 1080/1980. 

Αμάλξγα με ςξ είδξπ ςηπ υοήρηπ, ςξ Σέλξπ μπξοεί μα καθξοιρςεί: 

 

α) εςηρίχπ καςά ςεςοαγχμικϊ μέςοξ αμάλξγα με ςημ πεοιξυή (ζόμη) πξσ βοίρκεςαι ξ 

υοηριμξπξιξϋμεμξπ υόοξπ. Σξ Σέλξπ ρςημ πεοίπςχρη ασςή, ξτείλεςαι για ξλϊκληοξ ςξ έςξπ, έρςχ κι 

αμ γίμεςαι υοήρη ςξσ υόοξσ για υοξμικϊ διάρςημα μικοϊςεοξσ ςξσ έςξσπ. 
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β) Διδικά ρε πεοιπςόρειπ καςάληφηπ πεζξδοξμίξσ ή ξδξϋ απϊ ασςξϋπ πξσ εκςελξϋμ ξπξιαρδήπξςε 

τϋρεχπ ςευμικξξικξδξμικέπ εογαρίεπ, ςξ ςέλξπ ξοίζεςαι μημιαίξ καςά ζόμεπ και καςά ςεςοαγχμικϊ 

μέςοξ με απϊταρη ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ. Για ςημ πληοχμή ασςξϋ ςξσ ςέλξσπ εσθϋμξμςαι απϊ 

κξιμξϋ και ειπ ξλϊκληοξ, εκείμξπ πξσ πήοε άδεια ξικξδξμήπ καθόπ και ξ ιδιξκςήςεπ ςξσ ακιμήςξσ 

(άοθοξ 13 παο. 3 εδάτιξ β' Β.Δ. 24/9-20110158, ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε απϊ ςξ άοθοξ 26 παο. 4 ςξσ 

Μ. 1828/89). 

Ο μήμαπ είμαι η ελάυιρςη υοξμική πεοίξδξπ για ςημ ξπξία επιβάλλεςαι ςξ Σέλξπ, ϊςαμ 

καςαλαμβάμεςαι κξιμϊυοηρςξπ υόοξπ για ςημ εκςέλερη ξικξδξμικόμ εογαριόμ, ακϊμη και αμ ςξ 

υοξμικϊ διάρςημα ςηπ καςάληφηπ ςηπ ξδξϋ ή ςξσ πεζξδοξμίξσ είμαι μικοϊςεοξ ςξσ μήμα (ςΔ 

2356/85). 

 

γ) Για ςιπ πεοιπςόρειπ υξοήγηρηπ ποϊρκαιοηπ άδειαπ για εκδηλόρειπ ποξρχοιμξϋ υαοακςήοα και 

βάρει ςξσ εδ. γ' ςηπ παο. 3 ςξσ αο. 3 ςξσ Β.Δ. 24- 9/20-10-58 ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε απϊ ςξ αο. 3 ςξσ 

Μ. 1080/1980 ςξ ςέλξπ ξοίζεςαι αμά ημέοα καςά ζόμεπ και καςά ςεςοαγχμικϊ μέςοξ. 

 

δ) ε πεοίπςχρη υοήρηπ ςξσ σπεδάτξσπ ςχμ κξιμϊυοηρςχμ υόοχμ (για ςημ εγκαςάρςαρη π.υ. 

ιδιχςικξϋ δικςϋξσ ϋδοεσρηπ ή δεναμεμήπ σγοόμ κασρίμχμ), ςξ ςέλξπ σπξλξγίζεςαι με βάρη ςξμ ϊγκξ 

ςξσ καςαλαμβαμϊμεμξσ υόοξσ ρε κσβικά μέςοα και ϊυι αμά ςεςοαγχμικϊ ή ςοέυξμ μέςοξ (ςΔ 909/90 

ΔιΔι 1991 ρελ. 203, ςΔ 140/89 Δι Δι 1990 ρελ. 1228, ςΔ 415/86 ΔΣΑ 1988 ρελ. 509, ςΔ 1036/85 Μξ 

Β 1988 ρελ. 198). 

 

ε) ε κάθε άλλη πεοίπςχρη υοήρηπ κξιμϊυοηρςξσ υόοξσ πξσ δεμ εμπίπςει ρε μία απϊ ςιπ αμχςέοχ 

καςηγξοίεπ, ςξ ςέλξπ καθξοίζεςαι με απϊταρη ςξσ Δημξςικξϋ σμβξσλίξσ (άοθοξ 13 παο. 3 εδάτιξ 

γ' Β.Δ. 24/9- 20/10/1958, ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε απϊ ςξ άοθοξ 3 ςξσ Μ. 1080/1980, ϊπχπ ξι 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ ασςξϋ μέυοι ρήμεοα ιρυϋξσμ και δεμ έυξσμ ςοξπξπξιηθεί). 

 

Ζ απϊταρη ασςή μπξοεί μα μημ είμαι γεμικήπ εταομξγήπ αλλά μα εκδίδεςαι εμ ϊφει κάθε 

ρσγκεκοιμέμηπ πεοίπςχρη, μα ατξοά δηλαδή ρςημ υοήρη ρσγκεκοιμέμξσ υόοξσ (ςΔ 785/85 Μξ Β 

1988 ρελ 198). 

 

Σξ ςέλξπ καςαβάλλεςαι ετάπαν ποξ ςηπ παοάδξρηπ ςηπ ξικείαπ άδειαπ υοήρηπ ρςξ Σαμείξ ςξσ Δήμξσ 

εκδιδξμέμξσ - για ςξ ρκξπϊ ασςϊ - ρυεςικξϋ διπλξςϋπξσ είρποανηπ (άοθοξ 13 παο. 3 εδάτιξ γ' Β.Δ. 

24/9- 20/10/1958, ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε απϊ ςξ άοθοξ 3 ςξσ Μ. 1080/1980, ϊπχπ ξι διαςάνειπ ςξσ 

άοθοξσ ασςξϋ μέυοι ρήμεοα ιρυϋξσμ και δεμ έυξσμ ςοξπξπξιηθεί). 

 

Β. Αμάκληρη άδειαπ και επιρςοξτή αμαλξγξϋμςξπ ςέλξσπ υοήρεχπ 

Βάρει ςηπ παο. 7 ςξσ αο. 3 ςξσ Μ. 1080/1980 άδεια η ξπξία έυει υξοηγηθεί αμακαλείςαι σπξυοεχςικά 

απϊ ςξμ δήμαουξ εμςϊπ ποξθερμίαπ δέκα ημεοόμ απϊ ςημ έγγοατη ειδξπξίηρη ςξσ υοήρςη 

κξιμξυοήρςξσ υόοξσ απϊ ςημ αρςσμξμική αουή, ϊςαμ ρσμςοέυξσμ λϊγξι αρταλείαπ ςηπ κσκλξτξοίαπ 

πεζόμ ή ξυημάςχμ ή λϊγχ λητθέμςχμ μέςοχμ απϊ ςημ δημξςική αουή. 
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Ζ αμάκληρη ασςή ρσμεπάγεςαι επιρςοξτή μϊμξ ςξσ καςαβληθέμςξπ πξρξϋ ςέλξσπ πξσ αμςιρςξιυεί 

ρςημ υοξμική πεοίξδξ για ςημ ξπξίαμ αμεκλήθη η υξοηγηθείρα άδεια. 

Άοθοξ 16ξ Ασθαίοεςη υοήρη - κσοόρειπ - ποϊρςιμα 

1. Βάρει ςηπ παο. 8 ςξσ αο. 3 ςξσ Μ. 1080/1980 ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε απϊ ςημ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 

26 Μ. 1828/1989 και ςξ άοθοξ 6 ςξσ Μ. 1900/1990, ϊπχπ ξι διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ ασςόμ μέυοι 

ρήμεοα ιρυϋξσμ και δεμ έυξσμ ςοξπξπξιηθεί : 

 

α) ε πεοίπςχρη ασθαίοεςηπ υοήρηπ κξιμϊυοηρςχμ υόοχμ ςχμ ξπξίχμ έυει επιςοαπεί η 

παοαυόοηρη ςηπ υοήρηπ, καςαλξγίζεςαι ρε βάοξπ ςξσ σπϊυοεξσ με απϊταρη ςξσ δημάουξσ, εκςϊπ 

απϊ ςξ αμαλξγξϋμ ςέλξπ και υοημαςικϊ ποϊρςιμξ διπλάριξ ποξπ ςξ αμαλξγξϋμ ςέλξπ, αμενάοςηςα 

απϊ ςξ διάρςημα ςηπ ασθαίοεςηπ υοήρηπ. 

 

β) Λε ϊμξια απϊταρη επιβάλλεςαι ποϊρςιμξ, ρε βάοξπ εκείμξσ πξσ κάμει ασθαίοεςη υοήρη ςξσ 

υόοξσ ςξσ ξπξίξσ η παοαυόοηρη ςηπ υοήρηπ δεμ έυει επιςοαπεί, ίρξ με ςξ ςοιπλάριξ ςξσ 

μεγαλϋςεοξσ καςά ςεςοαγχμικϊ μέςοξ πξρξϋ πξσ καθξοίρςηκε με απϊταρη ςξσ ξικείξσ ρσμβξσλίξσ, 

για ςξσπ υόοξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ έυει επιςοαπεί η παοαυόοηρη ςηπ υοήρηπ. 

 

γ) ε πεοίπςχρη πξσ γίμεςαι ασθαίοεςη υοήρη ςξσ υόοξσ καθ' σπξςοξπή επιβάλλξμςαι, κάθε τξοά, 

και μέυοι δϋξ τξοέπ ςα χπ άμχ ποϊρςιμα και αμ ενακξλξσθεί η παοάβαρη ςϊςε ξ δήμξπ με ρσμεογεία 

ςξσ ποξυχοά ρςημ αταίοερη κάθε είδξσπ αμςικειμέμχμ, με ςη ρσμδοξμή ςηπ ξικείαπ αρςσμξμικήπ 

αουήπ και επιβάλλξσμ ειδικϊ ποϊρςιμξ για ςα ένξδα μεςατξοάπ και απξθήκεσρηπ, ίρξ με ςξ διπλάριξ 

ςξσ μεγαλϋςεοξσ καςά ςεςοαγχμικϊ μέςοξ πξρξϋ, πξσ καθξοίρςηκε με απϊταρη ςξσ ξικείξσ 

ρσμβξσλίξσ για ςξσπ υόοξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ έυει επιςοαπεί η παοαυόοηρη ςηπ υοήρηπ. 

 

Ζ διαπίρςχρη ςηπ ασθαίοεςηπ υοήρηπ εμεογείςαι απϊ ςα ελεγκςικά ϊογαμα ςξσ Δήμξσ ή ςημ 

αρςσμξμική αουή. 

 

ςημ πεοίπςχρη ασςή ρσμςάρρεςαι ρυεςική Έκθερη Δλέγυξσ βάρει ςηπ παο. 15 ςξσ αο. 3 ςξσ Μ. 

1080/1980 κσοόρειπ ςξσ αο. 458 ςξσ Πξιμικξϋ Ιόδικα (ϊπχπ ασςϊ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει) 

επιβάλλξμςαι ρε ϊρξσπ: 

 

Α) ρςεοξϋμςαι άδειαπ και υοηριμξπξιξϋμ κξιμϊυοηρςξ υόοξ. 

 

Β) κάμξσμ σπέοβαρη ςηπ υξοηγηθείραπ άδειαπ υοήρηπ κξιμξυοήρςχμ υόοχμ. 

 

Γ) εκδίδξσμ άδειεπ καςά παοάβαρη ςχμ ιρυσξσρόμ διαςάνεχμ ςξσ αο. 3 ςξσ Μ. 1080/1980. 

Όπωσ ορίηεται ςε ςτθν παρ. 2 του άρκρου 34 του ν. 2696/1999 «θ ςτάςθ ι ςτάκμευςθ οχιματοσ 

απαγορεφεται …..ε) ςε πεηοδρόμια πλατείεσ, ειδικά ερείςματα που προορίηονται, για πεηοφσ ωσ 
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και ποδθλατοδρόµουσ, εκτόσ αν επιτρζπεται ςε αυτοφσ θ ςτάκµευςθ µε ειδικι ςιµανςθ», ενϊ 

ςτθν παρ. 1 του άρκρου 48 του ιδίου νόµου προβλζπεται ότι «θ προςωρινι ι διαρκισ κατάλθψθ 

τµιµατοσ του οδοςτρϊµατοσ µε εγκαταςτάςεισ ι εµπόδια απαγορεφεται, ιδιαίτερα αν µε αυτά 

παρεµποδίηεται θ κυκλοφορία, θ επιτρεπόµενθ ςτάςθ ι ςτάκµευςθ οχθµάτων ι περιορίηεται θ 

ορατότθτα αυτϊν που χρθςιµοποιοφν τισ οδοφσ».  

Ζ αρςσμξμική αουή, είςε ασςεπάγγελςα επιλαμβαμξμέμη είςε καςϊπιμ αιςήρεχπ ςξσ δημάουξσ, 

σπξυοεξϋςαι μα απαγξοεϋει ςημ άμεσ αδείαπ υοήρη ςχμ κξιμξυοήρςχμ υόοχμ. Ζ απξμάκοσμρη ςχμ 

αμςικειμέμχμ πξσ ςξπξθεςήθηκαμ ασθαίοεςα εμεογείςαι απϊ ςξσπ σπϊυοεξσπ γι' ασςϊ, καςϊπιμ 

εμςξλήπ ποξπ ασςξϋπ ςηπ αρςσμξμικήπ αουήπ και ρε πεοίπςχρη άομηρηπ ασςόμ, απϊ ϊογαμα ςξσ 

δήμξσ με ςη ρσμδοξμή ςηπ αρςσμξμικήπ αουήπ (παο.15, εδ. δ' αο. 13 Μ. 1080/1980). 

 

2. Ο ποξκαλόμ ζημιέπ ή τθξοέπ ρςα πεζξδοϊμια και καςαρςοόμαςα ςχμ ξδόμ, πλαςειόμ κ.λπ. 

κξιμξυοήρςχμ υόοχμ σπξυοεξϋςαι ρςημ απξκαςάρςαρή ςξσπ ή ρςξμ καςαλξγιρμϊ ςηπ δαπάμηπ ςξσπ 

και ρε πεοίπςχρη αομήρεχπ αμακαλείςαι η υξοηγηθείρα άδεια. Για κάθε ποξνεμξϋμεμη τθξοά ρςα 

πεζξδοϊμια, ρςιπ πλαςείεπ και ςα διάτξοα ρςξιυεία ςξσπ, θα ρσμςάρρεςαι απϊ ςημ αομϊδια σπηοερία 

ςξσ Δήμξσ ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ εκςίμηρηπ ςηπ ζημιάπ, ςξ δε πξρϊ ασςξϋ θα καςαλξγίζεςαι και θα 

βεβαιόμεςαι ρε βάοξπ ςξσ σπαιςίξσ και ασςϊ είμαι αμενάοςηςξ απϊ ςσυϊμ ποϊρςιμα πξσ θα 

ποξβλέπξμςαι και θα επιβάλλξμςαι για ςη ρσγκεκοιμέμη παοάβαρη. 

 

3. Ζ ξσριαρςική παοαβίαρη ςχμ ϊοχμ ςηπ υξοηγξσμέμηπ άδειαπ, καθόπ και η αλλαγή ςηπ υοήρηπ 

ασςήπ, ςιμχοείςαι διξικηςικά με αμάκληρη ςηπ υξοηγηθείραπ άδειαπ. 

 

4. Για ϊλεπ ςιπ παοαβάρειπ έυξσμ παοάλληλη εταομξγή και ξι αμςίρςξιυεπ διαςάνειπ ςξσ Ιόδικα 

Οδικήπ Ισκλξτξοίαπ και ςχμ ρυεςικόμ Μϊμχμ και διαςάνεχμ. 

ημείχρη: ϊλα ςα ποϊρςιμα επιβάλλξμςαι καςϊπιμ ρυεςικήπ έκθερηπ ελέγυξσ. 

 

 

Άοθοξ 17ξ - Σελικέπ Διαςάνειπ 

1) Λε ςξμ παοϊμςα καμξμιρμϊ ενξσριξδξςείςαι ξ Ποξψρςάμεμξπ ςηπ Διεϋθσμρηπ Σξπικήπ 

Οικξμξμικήπ Αμάπςσνηπ, ξ Ποξψρςάμεμξπ ςηπ Διεϋθσμρηπ Πεοιβάλλξμςξπ, ξ Ποξψρςάμεμξπ ςηπ 

Διεϋθσμρηπ Οικξμξμικόμ και Διξικηςικόμ Τπηοεριόμ ςξσ Δήμξσ, ξι σπάλληλξι ςξσ Σμήμαςξπ 

Δρϊδχμ και Πεοιξσρίαπ και έμα μέλξπ ςηπ Δπιςοξπήπ Πξιϊςηςαπ Εχήπ (ςξ ξπξίξ θα ξοιρςεί με 

απϊταρη Δημάουξσ) ϊπχπ ρσμδοάμξσμ ρςξ έογξ ςηπ ςήοηρηπ ςχμ ϊοχμ ςξσ Ιαμξμιρμξϋ 

Ιξιμξυοήρςχμ Φόοχμ Δήμξσ Μάξσραπ καθόπ και ρε ϊρξσπ ακϊμη αμαθέρει ςξ έογξ ασςϊ με 

απϊταρή ςξσ ξ Δήμαουξπ. 

2) Δίμαι δσμαςή η ςοξπξπξίηρη ςξσ παοϊμςξπ Ιαμξμιρςικξϋ Πλαιρίξσ, ϊςαμ ρσμςοέυξσμ λϊγξι 

ϊπχπ, ςοξπξπξίηρη Μξμξθεςικξϋ Πλαιρίξσ, δημιξσογία μέχμ λειςξσογικόμ αμαγκόμ κ.λπ. 

3) Ο παοόμ καμξμιρμϊπ θα αουίρει μα ιρυϋει αμέρχπ μϊλιπ φητιρςεί απϊ ςξ Δημξςικϊ 

σμβξϋλιξ και εγκοιθεί απϊ ςημ αομϊδια σπηοερία ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ και καςαογείςαι κάθε ποξηγξϋμεμξπ και κάθε απϊταρη πξσ δεμ είμαι 

ρϋμτχμη με ασςϊμ. 
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4) Για ϊπξιξ θέμα δεμ σπάουει ποϊβλεφη ρςξμ καμξμιρμϊ, απξταρίζει ςξ Δημξςικϊ σμβξϋλιξ, 

ατξϋ λάβει σπϊφη ςξσ ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ μϊμξσ. 

 

      Οη θ.θ. Καξηζηνχλεο θαη Λαθελάλνο, σζηφζν εμέθξαζαλ ηελ επηθχιαμή ηνπο ζε φηη 

αθνξά ηελ παξ.γ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 

Ακποηελεύηια διάηαξη 

 

Απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο, δελ ζα πξνθιεζεί δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2015.  

Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ  299/2015. 

Γηα  ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

          

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                    ΣΑ  ΜΕΛΗ  

      Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή                    Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή 

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..   

 

 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ       
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