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Ελληνική Δημοκρατία  

Νόμος Δωδεκανήσου 
       ΔΗΜΟΣ ΚΩ 

Απόφαση Νο 6 

Που έχει καταχωρηθεί στο 0011οο Πρακτικό της από 2277--0011--22001122  τακτικής συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:     
 

 

Σήμερα στις είκοσι επτά (27) μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 

συνεδριάσεών του, ύστερα από την υπ' αριθμ. 1962/23-01-2012 πρόσκληση, που εκδόθηκε από 

τον Πρόεδρο και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, τον Δήμαρχο 

αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 65, 67, 68 και 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 

87/07-06-2010) και που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κω, όπως 

προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 284 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), για συζήτηση 

και λήψη αποφάσεως στα θέματα της ημερησίας διάταξης. 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Στυλιανή Σούλη υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή 

τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των αρθρ.  96 & 97 του ιδίου κώδικα. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, 

όπου διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) Δημοτικών Συμβούλων ήσαν : 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ            ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δρόσος Βασίλειος  1. Θαλασσινός Παναγιώτης 
2. Βασιλειάδης Σπυρίδων 2. Γερασκλής Δαυίδ 
3. Γιωργαράς Αντώνιος 3. Φουντωτός  Ιωάννης & 
4. Νικηταράς Θεοδόσιος 4.    Θεωνάς Σταύρος, 
5. Μήτρου Εμμανουήλ                οι  οποίοι  εκκλήθηκαν  νόμιμα  και 
6. Σιφάκης Ηλίας     αιτιολογημένα δεν προσήλθαν, πλην του  
7. Καμπουράκης Σταμάτιος     κ. Γερασκλής Δαυίδ, ο οποίος εκκλήθηκε  
8. Κρητικός Ιωάννης     νομίμως και αιτιολογημένα δεν προσήλθε. 
9. Κρητικός Αντώνιος  
10. Μακρή Κυριακή  ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
11. Μπαραχάνος Αθανάσιος                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
12. Φάκκος Μιλτιάδης Παπαντωνίου Σεβαστιανός, (Κέφαλος). 
13. Μαρκόγλου Σταμάτιος  
14. Ζερβός Νικόλαος   
15. Μαραγκός Σωτήριος - Ευστάθιος   
16. Μπαλαλής Ιωάννης  
17. Κιλιμάτος Νικόλαος  
18. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη  
19. Τσακίρης Νικόλαος  
20. Σταυρής Βασίλειος  
21. Φιλιππάκη Κωνσταντίνα   
22. Σιδέρη - Γιμελά Μαρία  
23. Ρούφα Ιωάννα  
24. Κυρίτσης Γεώργιος  
25. Πάχος Θεόδωρος  
26. Κοπάδης Γεώργιος  
27. Πασσανικολάκης Γεώργιος  
28. Πης Σταμάτιος  
29. Κιάρης Μηνάς   
30. ……………………………………………………  
31. ……………………………………………………  
32. ……………………………………………………  
33. ……………………………………………………  

Θέμα 1ο:  «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».    

Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα αφού έθεσε καταρχήν υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 322/2011, σχετική με το θέμα, απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζώης Δήμου Κω εν συνεχεία επεσήμανε τα εξής :  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: ΒΟΖ2ΩΛΕ-Χ1Χ 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 73, παρ. Β’ εδ v’ του Ν. 3852/2010, ομοίως και των 

διατάξεων του αρθρ. 79 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είναι το 

εισηγητικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο συλλογικό όργανο του Δήμου, για την έκδοση της 

κανονιστικής απόφασης που αφορά στην λειτουργία κοινοχρήστων χώρων. Επίσης, ως προς την 

επιβολή των τελών, αρμόδιο εισηγητικό συλλογικό όργανο Δήμου Κω προς το Δ.Σ. είναι η 

Οικονομική Επιτροπή κατά τις διατάξεις του αρθρ. 72, παρ. εδ’ 1ζ και ια’. Ως εκ τούτου, 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, να εγκρίνει την έκδοση της εν λόγω κανονιστικής απόφασης.   

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος απηύθυνε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο για να εισηγηθεί το θέμα. 

Ο κ. Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το έγγραφο του Κεντρικού 

Αρχαιολογικού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟΛ., με το οποίο ανακοινώνεται η πρόθεση του 

Υπουργείου Πολιτισμού για την συντήρηση - ανακατασκευή του Μουσείου της Κω. Ο 

Δήμαρχος εξέφρασε την διαφωνία του, ως προς την έναρξη των εργασιών του εν λόγω έργου, η 

οποία συμπίπτει με την έναρξη της τουριστικής περιόδου και θα συμβάλει αρνητικά στους 

επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή γύρω από το κτίριο του Μουσείο.  

(ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ. ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΗΡΑΝ ΟΙ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΉΤΟΙ: ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΣ Κ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΣΤ. ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Κ. ΒΡΑΚΙΔΗ., ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΖΗΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ 

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.  --- ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ, ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ).  

Κλείνοντας ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και αφού κήρυξε την περαίωση της συζήτηση του 

θέματος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει επί της έκδοσης της εν λόγω 

κανονιστικής απόφασης.  

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνωμών και 

αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις των αρθρ. 72, παρ.  εδ’ 1ζ και ια’, καθώς και τις διατάξεις των αρθρ. 73, 

παρ. Β’ εδ v’ και 65 του Ν. 3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/07-06-2010) της Νέας 

Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης. 

2. Τις όμοιες διατάξεις του αρθρ. 79, του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.  

3. Τις σχετικές με το θέμα αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής 

Επιτροπής.  

4. Τις εισηγήσεις του Προέδρου και του Δημάρχου. 

5. Τις τοποθετήσεις των παρισταμένων Μελών του.  
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6. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία προέκυψε ότι, επί είκοσι οκτώ (28) 

παρόντων Μελών
1
, ΥΠΕΡ του θέματος εψήφισαν είκοσι ένα (21) Μέλη, μειοψηφούντων 

επτά (7), ήτοι : των 1/ Κυρίτση Γ., 2/ Σιφάκη Ηλ., 3/ Παπαχρήστου – Ψύρη Ε., 4/ 

Κρητικού Αντ., 5/ Κιάρη Μ., 6/ Τσακίρη Ν. και 7/ Μακρή Κ.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την λειτουργία των 

κοινόχρηστων χώρων Δήμου Κω, που έχει ως εξής:  

Κοινόχρηστοι Χώροι (Κ.Χ.) 

1. Επιτρέπεται η υπέρ Δήμου επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων Κ.Χ. διαρκώς ή 

πρόσκαιρα σε πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες (π.χ. καφετέριες, ταβέρνες, εστιατόρια, μπαρ 

κτλ. που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα ή σούπερ/μίνι μάρκετ, οπωροπωλεία, είδη δώρων, 

ανθοπωλεία, περίπτερα κτλ. που τοποθετούν πάγκους, προθήκες, σταντς κτλ.) 

2. Στις περιοχές που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως αλλά εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου, το τέλος μπορεί να επιβληθεί εάν πρόκειται για χώρους που ανήκουν στο Δήμο και 

έχουν τεθεί πράγματι σε κοινή χρήση. 

3. Σε Δήμους με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους, γίνεται ανάρτηση της απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κατάστημα, και δημοσιεύεται σε μία ή δύο 

εφημερίδες της πόλεως ή του Νομού. 

4. Το τέλος ορίζεται ετήσιο, μηνιαίο ή ημερήσιο κατά τετραγωνικό μέτρο, ανεξαρτήτως 

χρόνου χρήσεως. 

5. Ειδικά σε περιπτώσεις καταλήψεως οδού ή πεζοδρομίου από αυτούς που εκτελούν 

οποιεσδήποτε φύσεως  τεχνικοοικοδομικές εργασίες, (π.χ. στήσιμο μηχανήματος ρίψης 

σκυροδέματος, ή μηχανήματος μεταφοράς σκυροδέματος) το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά 

τετραγωνικό μέτρο. Για την πληρωμή του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο 

εκείνος που πήρε τη άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Για την 

περίπτωση αυτή, ο μήνας είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να επιβληθεί το 

τέλος, παρόλο που η κατάληψη του Κ.Χ. είναι μικρότερο αυτού. 

6. Σε κάθε άλλη περίπτωση χρήσης Κ.Χ., που δεν εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, 

το τέλος καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην καταβολή του τέλους 

υποχρεούνται και όσοι συμμετέχουν σε εμποροπανηγύρεις ή «παζάρια» που διενεργούνται 

σε Κ.Χ., αλλά και οι υπαίθριοι στάσιμοι μικροπωλητές (π.χ. μικροπωλητές αγροτικών 

προϊόντων – παραγωγοί και μη, μικροπωλητές ξηρών καρπών, κουλουριών, καλαμποκιού 

κτλ. που δεν είναι πλανόδιοι). 

7. Για τη χρήση του Κ.Χ., χορηγείται άδεια από το Δήμαρχο, κατόπιν αιτήσεως του 

ενδιαφερομένου προς το Δήμο. Στην αίτηση αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο, το είδος και 

η διεύθυνση της επιχείρησης, η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση 

χώρου (π.χ. τοποθέτηση εμπορευμάτων, ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων) καθώς και η 

χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσεως. Αρμόδιος υπάλληλος 

του Δήμου θα εξετάζει τις αιτήσεις, θα τελέσει αυτοψία στο χώρο του ενδιαφερόμενου, θα 

καταγράψει τα τ.μ. που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ενδιαφερόμενος ώστε να μην 

παρεμποδίζει την εύκολη διέλευση πεζών και τροχοφόρων, και θα υποβάλει την έκθεσή του 

στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για τους Κ.Χ. για την εξέταση του θέματος. Η άδεια 

χορηγείται από το Δήμαρχο, κατόπιν γνωματεύσεως της αστυνομικής αρχής ότι δεν 

υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη 

                                            
1 Γίνεται ότι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1

ου
 θέματος της Η.Δ. αποχώρησε (1) ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπαλαλής Ι.   
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χορήγηση της αδείας, μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από την παραλαβή του 

σχετικού ερωτήματος από το Δήμο. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η άδεια 

χορηγείται χωρίς τη γνωμάτευση της αστυνομίας. 

Στην άδεια του Δημάρχου περιγράφεται λεπτομερώς ο Κ.Χ. που παραχωρείται (τοποθεσία, 

ακριβής θέση και έκταση), καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσεως (π.χ. 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων κτλ. για χρονικό διάστημα από…έως…), θα αναγράφεται 

σχετική μνεία για την καθαριότητα και καλαισθησία του χώρου και θα προσδιορίζεται το 

ύψος του τέλους. 

Άδεια απαιτείται και για την κατάληψη Κ.Χ. από υπαίθριους στάσιμους μικροπωλητές. 

Αντίγραφο της αδείας κοινοποιείται από το Δήμο στην Αστυνομική αρχή. Η Δημοτική 

Αστυνομική αρχή ελέγχει τους μικροπωλητές για την άνευ αδείας χρήση του χώρου, ή την 

υπέρβαση του χρονικού διαστήματος της αδείας των πάσης φύσεως μικροπωλητών. 

8. Το αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου πριν την παράδοση της άδειας χρήσεως 

στο ταμείο του Δήμου, αναγραφομένου επ’ αυτής του αριθμού του γραμματίου εισπράξεως.  

9.  Σε Κ.Χ. όπου δεν έχει πρόσοψη κάποιο κατάστημα, απαιτείται η διενέργεια δημοπρασίας, 

τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων περί όρων διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση 

δημοτικών ακινήτων. Στην περίπτωση των υπαίθριων μικροπωλητών, ο Δήμος έχει τη 

δυνατότητα να διαθέσει τους χώρους προς χρήση, με διενέργεια δημοπρασίας. 

10. Η χρήση των Κ.Χ. που βρίσκονται μπροστά από τα καταστήματα ή στην προβολή τους, 

παραχωρείται χωρίς δημοπρασία. Δεν επιτρέπεται η επέκταση του χώρου σε παρακείμενο 

κατάστημα ή οικία χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση αυτού που χρησιμοποιεί ή κατέχει το 

ακίνητο. 

11. Η χρήση των πλατειών όπου λειτουργούν καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και 

συναφής επιχειρήσεις, παραχωρείται υποχρεωτικά στα καταστήματα που έχουν πρόσοψη. 

Σε κάθε κατάστημα παραχωρείται χώρος της πλατείας που αντιστοιχεί στο 70% της 

πρόσοψής του. Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια καταστήματα, εάν κατά την κρίση του 

Δημάρχου δεν παρεμποδίζεται η ελεύθερη χρήση του Κ.Χ. Σε περίπτωση που δικαιούχος 

δεν χρησιμοποιήσει τον Κ.Χ. που του αναλογεί, ο χώρος αυτός δύναται να παραχωρηθεί σε 

παρακείμενα καταστήματα, ανάλογα με την πρόσοψή τους. Οι προς παραχώρηση 

συνεχόμενοι χώροι της πλατείας που δεν εμπίπτουν σε προσόψεις καταστημάτων, 

διατίθενται από το Δήμαρχο στα καταστήματα που έχουν πρόσοψη στην πλατεία ανάλογα 

με την πρόσοψη αυτών ή άλλα κριτήρια τοπικά, τουριστικά, κυκλοφοριακά, πρασίνου κτλ.   

12. Του τέλους χρήσης Κ.Χ. απαλλάσσονται οι ανάπηροι και τα θύματα πολέμου, εις τους 

οποίους έχει χορηγηθεί ή πρόκειται να χορηγηθεί άδεια ιδρύσεως περιπτέρου. Η απαλλαγή 

ισχύει μόνο για τον κύριο χώρο του περιπτέρου και όχι για το χώρο που καταλαμβάνεται 

γύρω από αυτό για την τοποθέτηση ψυγείων, πάγκων κτλ.   

13. Ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται, η διάρκεια της αδείας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

τέλος του ημερολογιακού έτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατάληψης Κ.Χ. από αυτούς 

που εκτελούν τεχνοοικοδομικές εργασίες. 

14. Η χορηγηθείσα άδεια χρήσης Κ.Χ. μπορεί να ανανεώνεται από το Δήμαρχο ύστερα από 

σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, χωρίς να απαιτείται νέα γνωμάτευση της αστυνομικής 

αρχής. 

15. Η άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από το Δήμαρχο, με αιτιολογημένη απόφασή του, μέσα 

σε 10 ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της αστυνομικής αρχής, ότι συντρέχουν λόγοι 

ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων. Η ανάκληση συνεπάγεται επιστροφή 

του καταβληθέντος τέλους, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο για την 

οποία ανακλήθηκε η άδεια. Το ποσό του τέλους που θα επιστραφεί, καθορίζεται με 
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απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Τραπεζοκαθίσματα 

Το τέλος πληρωμής καθορίζεται κατά ζώνες στις οποίες έχουν υπαχθεί οι περιοχές, οι 

πλατείες και οι δρόμοι όπως αναφέρονται παρακάτω, με γνώμονα τη δίκαιη επιβάρυνση των 

καταστηματαρχών ανάλογα με την κίνηση που παρουσιάζει η κάθε περιοχή, πλατεία ή δρόμος 

όπου βρίσκονται τα καταστήματά τους καθώς και με την ωφέλεια που έχουν από τη χρήση των 

Κοινόχρηστων Χώρων. (Κ.Χ.)   

Η προθεσμία καταβολής του τέλους πληρωμής ορίζεται ως εξής: 

Όταν το συνολικό ποσό ανέρχεται μέχρι τα 1.200,00€ και παρουσιάζεται αδυναμία 

καταβολής απευθείας ολόκληρου του ποσού, προτείνεται να καταβάλλεται σε δύο ισόποσες 

δόσεις, η πρώτη μέχρι 31 Μαΐου και η δεύτερη μέχρι 31 Ιουλίου 2012. 

Όταν το συνολικό ποσό υπερβαίνει τα 1.200,00€ και μέχρι το ποσό των 1.600,00€ το 

τέλος πληρωμής δύναται να καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, η πρώτη μέχρι 31 Μαΐου, η δεύτερη 

μέχρι 31 Ιουλίου και η τρίτη και τελευταία μέχρι 31 Αυγούστου 2012. 

Όταν το ποσό υπερβαίνει τα 1.600,00€ δύναται να καταβληθεί σε τέσσερις ισόποσες 

δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται μέχρι 31 Μαΐου, η δεύτερη μέχρι 31 Ιουλίου, η τρίτη 

μέχρι 31 Αυγούστου και η τέταρτη και τελευταία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012. 

Μέχρι την εξόφληση του χρέους δε θα εκδίδεται η άδεια Κ.Χ. Σε ειδικές αιτιολογημένες 

περιπτώσεις δύναται με απόφαση δημάρχου η αλλαγή στην ημερομηνία εξόφλησης του ποσού, 

κατόπιν αιτήσεως του πολίτη. 

Για τα καινούρια καταστήματα η αίτηση θα συνοδεύεται από Σχέδιο Κάτοψης του 

Καταστήματος, θεωρημένη από Μηχανικό, στην οποία θα αποτυπώνεται η τοποθεσία 

τραπεζοκαθισμάτων στον Κ.Χ.       

Οι οδοί και οι πλατείες που αποτελούν κοινό όριο δύο ζωνών, κατατάσσονται αυτόματα 

στη μεγαλύτερη κατηγορία από τις δύο.  

Όλα τα ανωτέρω τέλη ορίζονται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε Κ.Χ. κατά 

τρόπο που να εξυπηρετούν το κοινό, δημιουργώντας καθιστικούς χώρους. 

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περίφραξη στον χώρο των τραπεζοκαθισμάτων (νάιλον, 

Πέργκολες, ζαρντινιέρες, τζαμαρίες κλπ.), όπου και αν στηρίζεται αυτή.   

Όταν τα τραπεζοκαθίσματα είναι τοποθετημένα σε σειρές, θα πρέπει να υπάρχει 

τουλάχιστον ένα (1) μέτρο απόσταση μεταξύ των σειρών. Σε αντίθετη περίπτωση ο χώρος των 

τραπεζοκαθισμάτων θα προσμετράτε ως ενιαίος. Στην έννοια «τραπεζοκαθισμάτων» 

συμπεριλαμβάνονται σκαμπό και καναπέδες με διαστάσεις για τους καναπέδες μήκος 1.60μ. και 

πλάτος 0.80μ.  

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
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ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ - Γ.ΑΒΕΡΩΦ – ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΑΝΕΖΟΥΛΑΣ ΠΑΤΑΚΟΥ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ – 
ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ 5 - ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ – ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΥΚΛΗΡΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
1 – ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 

 
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.9% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
 Τ.Ζ. = 1800€ 
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ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΟΙΝΙΚΩΝ – ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ – ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ – ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β’ – ΠΛΑΤΕΙΑ 7

ης
 

ΜΑΡΤΙΟΥ – ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ 4 – ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ – ΣΤΑΔΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ 2 – ΑΔΑΜ. 
ΚΟΡΑΗ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 – ΠΙΝΔΑΡΟΥ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ -  ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΛΟΡΔΟΥ 
ΒΥΡΩΝΟΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ 5 – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ – ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ – 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΥΚΛΗΡΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΛΕΩΦ. ΦΟΙΝΙΚΩΝ 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.9% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ. = 1600€ 
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ΠΛΑΤΕΙΑ 2 – ΣΤΑΔΙΟΥ – ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ – ΑΡΧ. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ – ΠΛΑΣΤΗΡΑ – Γ. 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ – ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ 4 – ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 – ΣΤΡΑΤ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ – ΑΔΑΜ. ΚΟΡΑΗ – ΠΛΑΤΕΙΑ 2 

 
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.9% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ. = 1350€ 
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ΚΟΡΥΤΣΑΣ – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ – ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΠΙΝΔΑΡΟΥ – 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 – ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ – ΠΛΑΤΕΙΑ 3 (ΙΩΑΝ.ΖΕΡΒΑΝΟΥ) – ΚΟΡΥΤΣΑΣ 

 
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.9% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ. = 1050€ 
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ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ – ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ – ΚΑΝΑΡΗ – ΣΠΕΤΣΩΝ – ΠΙΝΔΟΥ – ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 
– ΚΟΡΥΤΣΑΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ 3 (ΙΩΑΝ. ΖΕΡΒΑΝΟΥ) – ΜΗΤΡ. ΖΑΧΑΡΙΑ Β’ – ΜΗΤΡ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ – 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ – ΝΥΜΦΑΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 32 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 
– ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ 

 
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.9% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ. = 1100€ 
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 ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ – ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ – ΑΝΕΖΟΥΛΑΣ ΠΑΤΑΚΟΥ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ – ΗΡΟΔΟΤΟΥ – ΜΕΓ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΠΙΝΔΟΥ – ΣΠΕΤΣΩΝ – ΚΑΝΑΡΗ – ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ – ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ 

 
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.9% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ. = 1100€ 
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 – ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ – ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ – ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 

 
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.9% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ. = 1100€ 
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 ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 33 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 – ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ – ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.9% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ. = 800€ 
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ – ΝΥΜΦΑΙΑΣ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ – ΜΗΤΡ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ – ΜΗΤΡ. ΖΑΧΑΡΙΑ Β’ – 
ΠΛΑΤΕΙΑ 3 (ΙΩΑΝ. ΖΕΡΒΟΥ) – ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ – ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 – ΑΛ. 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ – ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΕΘ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
9 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 33 –ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 32 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

 
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.9% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ. = 800€ 
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 «ΠΛΑΤΑΝΙ» 

 
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.9% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ. = 700€ 
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. x
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.μ

. x
 …

%
 

ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ – ΣΤΑΔΙΟΥ – ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ – Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 
– ΑΡΧ. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ – ΣΤΑΔΙΟΥ – ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.9% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ. = 650€ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: 
Α) ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ: 
 1) για την Περιοχή Α: από το κατάστημα “Wild Rose” μέχρι την παιδική χαρά και από το 

κατάστημα του Πανταρώτα έως το κατάστημα του Νέσκε (παραλιακή οδός) 
                     
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.8% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 1.8% = 17.55€/τ.μ. 
 

2) για την Περιοχή Β: από το ξενοδοχείο του Βαληνάκη μέχρι το κατάστημα του Κανάκη 
(εξαιρούνται όσα έχουν πρόσοψη στην παραλιακή οδό) 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.5% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 1.2% = 11.70€/τ.μ. 
3) για την Περιοχή Γ: όλα τα υπόλοιπα καταστήματα. 
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.9% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.9% = 8.77€/τ.μ. 
 

Β) ΚΕΦΑΛΟΣ:  
1) ΧΩΡΙΟ 
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.9% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.8 % = 7.80€/τ.μ. 
 
2)  ΚΑΜΑΡΙ 
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.8% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 1.8% = 17.55€/τ.μ. 
 

Γ)  ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ: 
 1) ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ: Περιοχή Α: όσα καταστήματα έχουν πρόσοψη στην παραλία 
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.8% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 1.8% = 17.55€/τ.μ. 
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ΑΔΑ: ΒΟΖ2ΩΛΕ-Χ1Χ 
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Περιοχή Β: όλα τα καταστήματα που δε βλέπουν στην παραλία  
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.5% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 1.2 % = 11.70€/τ.μ. 
 
2) ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ: 
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.9% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.9% = 8.77€/τ.μ. 
 

Δ)  ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ:    
1) ΜΑΡΜΑΡΙ – ΤΙΓΚΑΚΙ – ΖΙΑ 
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.1% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 1.2% = 11.70€/τ.μ. 
 
2) ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.8% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.8% = 7.80€/τ.μ. 
 

Ε) ΠΥΛΙΟΥ:    
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.8% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.8% = 7.80€/τ.μ. 
 

 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ 

Τ.Ζ. x  Σ.Ε.  x  τ.μ. x 1%  το έτος για όλες τις Πλατείες και τους Πεζόδρομους στην  Κοινότητα Κω. 

 

Στην καταβολή τελών για τους πεζόδρομους, περιλαμβάνονται επιπλέον και οι πεζόδρομοι 

ήπιας κυκλοφορίας (εννοούνται οι δρόμοι που επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων). 

Σε όλους τους Κ.Χ. που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ζώνη 

κυκλοφορίας πεζών ελεύθερη από κάθε είδους εμπόδιο, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 

2.50μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και ανεμπόδιστη κυκλοφορία των 

πεζών (άρθρο 2 52488/01 Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ).    

 

Εμπορεύματα 

Με γνώμονα τη δικαιότερη κατανομή της επιβάρυνσης των καταστηματαρχών που 

τοποθετούν εμπορεύματα σε Κ.Χ. και τα οφέλη που αποκομίζουν από την χρήση τους, ορίζονται 

οι ίδιες ζώνες, όπως τα τραπεζοκαθίσματα, για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται παραπάνω 

και τα τέλη καθορίζονται ετήσια ανεξάρτητα από τη διάρκεια χρήσης των Κ.Χ. ως εξής:   
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ΑΔΑ: ΒΟΖ2ΩΛΕ-Χ1Χ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ 

 

Α ΖΩΝΗ  

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 
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.Ε

. x
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%

 

ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ - Γ.ΑΒΕΡΩΦ – ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΑΝΕΖΟΥΛΑΣ ΠΑΤΑΚΟΥ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ – 
ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ 5 - ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ – ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΥΚΛΗΡΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
1 – ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 

    

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 3% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

 Τ.Ζ. = 1800€ 

 

 

Β ΖΩΝΗ 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
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 x
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.Ε
. x
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.μ

. x
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%
 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΟΙΝΙΚΩΝ – ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ – ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ – ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β’ – ΠΛΑΤΕΙΑ 7ης 
ΜΑΡΤΙΟΥ – ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ 4 – ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ – ΣΤΑΔΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ 2 – ΑΔΑΜ. 
ΚΟΡΑΗ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 – ΠΙΝΔΑΡΟΥ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ -  ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΛΟΡΔΟΥ 
ΒΥΡΩΝΟΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ 5 – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ – ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ – 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΥΚΛΗΡΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΛΕΩΦ. ΦΟΙΝΙΚΩΝ 

 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 3% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ. = 1600€ 

 

 

Γ ΖΩΝΗ 
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ΠΛΑΤΕΙΑ 2 – ΣΤΑΔΙΟΥ – ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ – ΑΡΧ. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ – ΠΛΑΣΤΗΡΑ – Γ. 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ – ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ 4 – ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 – ΣΤΡΑΤ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ – ΑΔΑΜ. ΚΟΡΑΗ – ΠΛΑΤΕΙΑ 2 

 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 3% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ. = 1350€ 

 

 

Δ ΖΩΝΗ  

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 
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ΚΟΡΥΤΣΑΣ – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ – ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΠΙΝΔΑΡΟΥ – 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 – ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ – ΠΛΑΤΕΙΑ 3 (ΙΩΑΝ.ΖΕΡΒΑΝΟΥ) – ΚΟΡΥΤΣΑΣ 

 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 3% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ. = 1050€ 
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ΑΔΑ: ΒΟΖ2ΩΛΕ-Χ1Χ 
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ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ – ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ – ΚΑΝΑΡΗ – ΣΠΕΤΣΩΝ – ΠΙΝΔΟΥ – ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 
– ΚΟΡΥΤΣΑΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ 3 (ΙΩΑΝ. ΖΕΡΒΑΝΟΥ) – ΜΗΤΡ. ΖΑΧΑΡΙΑ Β’ – ΜΗΤΡ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ – 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ – ΝΥΜΦΑΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 32 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
8 – ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ 

 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 3% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ. = 1100€ 

ΣΤ ΖΩΝΗ  

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 
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.Ε
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%
 ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ – ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ – ΑΝΕΖΟΥΛΑΣ ΠΑΤΑΚΟΥ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ – ΗΡΟΔΟΤΟΥ – ΜΕΓ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΠΙΝΔΟΥ – ΣΠΕΤΣΩΝ – ΚΑΝΑΡΗ – ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ – ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ 

 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 3% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ. = 1100€ 

Ζ ΖΩΝΗ 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 
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3
%

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 – ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ – ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ – ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 

 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 3% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ. = 1100€ 

Η ΖΩΝΗ 
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 ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 33 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 – ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ – ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 3% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ. = 800€ 

 

Θ ΖΩΝΗ 
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ – ΝΥΜΦΑΙΑΣ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ – ΜΗΤΡ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ – ΜΗΤΡ. ΖΑΧΑΡΙΑ Β’ – 
ΠΛΑΤΕΙΑ 3 (ΙΩΑΝ. ΖΕΡΒΟΥ) – ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ – ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 – ΑΛ. 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ – ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΕΘ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
9 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 33 –ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 32 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 3% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ. = 800€ 

 

Ι ΖΩΝΗ  
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ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. x

 τ
.μ

. x
 

3
%

 

«ΠΛΑΤΑΝΙ» 
 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 3% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ. = 700€ 

ΙΑ ΖΩΝΗ 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. x

 τ
.μ

. x
 …

%
 

ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ – ΣΤΑΔΙΟΥ – ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ – Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 
– ΑΡΧ. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ – ΣΤΑΔΙΟΥ – ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 3% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ. = 650€ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: 

Α) ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ: 

1) για την Περιοχή Α: από το κατάστημα “Wild Rose” μέχρι την παιδική χαρά και από το 
κατάστημα του Πανταρώτα έως το κατάστημα του Νέσκε (παραλιακή οδός)  

 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.8% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.9% = 8.77€/τ.μ. 

2) για την Περιοχή Β: από το ξενοδοχείο του Βαληνάκη μέχρι το κατάστημα του Κανάκη 
(εξαιρούνται όσα έχουν πρόσοψη στην παραλιακή οδό) 

 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.5% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.8% = 7.80€/τ.μ. 

3) για την Περιοχή Γ: όλα τα υπόλοιπα καταστήματα. 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.9% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.7% = 6.82€/τ.μ. 

 

Β) ΚΕΦΑΛΟΣ:  

1) ΧΩΡΙΟ 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.9% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.7% = 6.82€/τ.μ. 

 

2) ΚΑΜΑΡΙ 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.8% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.9% = 8.77€/τ.μ. 
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Τ.
Ζ.

 x
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. x
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%
 

Γ)  ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ: 
1) ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ: Περιοχή Α: όσα καταστήματα έχουν πρόσοψη στην παραλία 

 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.8% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.9% = 8.77€/τ.μ. 

Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 1.8% = 17.55€/τ.μ. 

 
Περιοχή Β: όλα τα καταστήματα που δε βλέπουν στην παραλία  

 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.5% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.8% = 7.80€/τ.μ. 

 

2) ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ: 
 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.9% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.7% = 6.82€/τ.μ. 

 

Δ)  ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ:    
1) ΜΑΡΜΑΡΙ – ΤΙΓΚΑΚΙ – ΖΙΑ 

 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.1% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.8% = 7.80€/τ.μ. 

 

2) ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.8% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.8% = 7.80€/τ.μ. 

 

Ε) ΠΥΛΙΟΥ:    
 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.8% 

(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.6% = 5.85€/τ.μ. 

 

 

Το τέλος για όλες τις κατηγορίες - ζώνες καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τέλος 

Αυγούστου και πριν την έκδοση της σχετικής αδείας. 

Όταν χρησιμοποιείται Κ.Χ. ως προσθήκη καταστήματος, το τέλος διπλασιάζεται (παρ.3α 

άρθρο 3 του Ν. 1080/80). 

Χορηγούνται άδειες ατελώς (σε σημείο που θα οριστεί από τη Δημοτική Αστυνομία) σε μη 
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κερδοσκοπικούς συλλόγους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες για την τοποθέτηση πάγκου 

εμπορευμάτων επιφάνειας μέχρι 2.00τ.μ. πάντοτε με την έγκριση του Δημάρχου. 

Η συγκεκριμένη άδεια θα έχει διάρκεια 3 μήνες. 

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1) Για τα εμπορεύματα που κρέμονται κατά 

οποιοδήποτε τρόπο στις προσόψεις 

καταστημάτων, περιπτέρων κτλ. και 

εμποδίζουν την κυκλοφορία. 

200.00€  

το γραμμικό μέτρο μόνο για τον 

υπολογισμό του προστίμου. 

 

2) Για τις καταλήψεις με οποιαδήποτε 

κινητά σταντ που τοποθετούνται σε Κ.Χ. 

ή κρέμονται στις προσόψεις των 

καταστημάτων – περιπτέρων για έκθεση 

ή πώληση εμπορευμάτων εκτός 

εφημερίδων και περιοδικών καθορίζεται 

τέλος. 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x 3%  

για κάθε τ.μ. το έτος 

 

3) Το τέλος για τα σταντ εφημερίδων-

περιοδικών των καταστημάτων -

περιπτέρων που τοποθετούνται σε Κ.Χ. ή 

κρέμονται στις προσόψεις των 

καταστημάτων-περιπτέρων, 

καθορίζονται :   

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τεμ. x 1% 

για κάθε σταντ το έτος 

Σημειώνεται ότι τα περίπτερα δεν 

επιτρέπεται να τοποθετούν παραπάνω 

από δύο (2) σταντ εμβαδού 1.00τ.μ. 

συνολικά και ορίζεται τέλος 200.00€ 

μόνο για τον υπολογισμό του προστίμου 

για κάθε σταντ ξεχωριστά. Επίσης, για 

τα περίπτερα δεν επιτρέπεται να 

τοποθετούν ντουλάπια και πάγκους και 

ορίζεται τέλος 300.00€ για κάθε πάγκο 

μόνο για τον υπολογισμό του 

προστίμου.  

Οι ίδιες τιμές 

ισχύουν και για 

τα σταντ 

εφημερίδων και 

περιοδικών που 

διανέμονται 

δωρεάν. 

4) Για όσους ενοικιάζουν αυτοκίνητα και τα 

εκθέτουν σε πεζοδρόμιο ή σε δρόμο.  

400.00€  

το χρόνο για το ένα αυτοκίνητο ή 

άλλο μηχανοκίνητο όχημα 

ανεξάρτητα από το μέγεθος. 

Ένα (1) 

αυτοκίνητο μόνο 

για έκθεση 

5) Για μηχανοκίνητα δίκυκλα –τρίκυκλα – 

γουρούνες - ποδήλατα. 

10.00€  

το χρόνο για τα ποδήλατα και 50.00€ 

για τα υπόλοιπα. 

Ένα (1) 

μηχανοκίνητο 

μόνο για έκθεση 

 

 

ΨΥΓΕΙΑ 

 

Κάθε περίπτερο εφόσον δεν συντρέχουν απαγορευτικοί λόγοι, μπορεί να τοποθετηθούν 

μέχρι δύο (2) ψυγεία, ένα (1) παγωτού και ένα (1) αναψυκτικών (μονό ή διπλό) διαστάσεων 

μέχρι 1.10μ. επί 0.60μ (βάσει Υγειονομικής διάταξης) τα οποία πρέπει και να είναι εφαπτόμενα 

του περίπτερου. 

Το τέλος ορίζεται κατά ζώνες όπως τα τραπεζοκαθίσματα. 
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 Α & Β & Δ & Ε & 

ΣΤ & Ζ  ΖΩΝΕΣ 
Γ & Η & Ι  ΖΩΝΕΣ Θ  ΖΩΝΗ 

ΙΑ ΖΩΝΗ 

& ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Ψυγεία παγωτού 

1.10μ.x0.60μ. 
100.00€ 70.00€ 50.00€ 30.00€ 

Ψυγεία αναψυκτικών 

μονό 0.60μ.x0.60μ. 
150.00€ 120.00€ 100.00€ 80.00€ 

Ψυγεία αναψυκτικών 

διπλό 1.10μ.x0.60μ. 
200.00€ 160.00€ 120.00€ 100.00€ 

 

Χαμηλά ψυγεία αναψυκτικών διαστάσεων 1.10μ. επί 0.60μ. χρεώνονται όσο και τα  

ψυγεία παγωτού. 

Για ψυγεία που υπερβαίνουν τις νόμιμες διαστάσεις (δηλ. 1,10μ.x0.60μ.), καταλογίζεται 

και χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του τέλους της αντίστοιχης ζώνης. 

Για ψυγεία μη εφαπτόμενα του περιπτέρου, ανεξάρτητα από την έκδοση αδείας Κ.Χ. θα 

επιβάλλεται και χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του τέλους της αντίστοιχης ζώνης.  

Απαγορεύεται η τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων αναψυκτικών μεγάλου ύψους. 

Απαγορεύεται τριπλό ψυγείο και καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της τιμής 

της μεγαλύτερης ζώνης.  

Απαγορεύεται βάσει του άρθρου 39 παρ. 13 της Α1Β/8577/89 Υγειονομικής Διάταξης η 

τοποθέτηση ψυγείων συντήρησης των κάθε είδους παγωτών στην είσοδο των καταστημάτων 

πώλησης τους και εκτός αυτών στο πεζοδρόμιο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση καταλογίζεται 

πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της τιμής της αντίστοιχης ζώνης.  

Απαγορεύεται η τοποθέτηση ψυγείων μικρού τύπου (π.χ. ψυγεία red bull, mars, για κρύα 

σάντουιτς κτλ.) και καταλογίζεται τέλος 100.00€ μόνο για τον υπολογισμό του προστίμου, 

ανεξαρτήτου ζώνης. 

 

ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΟΤΕ 

 

Καταβολή 200.00 € για κάθε καρτοτηλέφωνο του ΟΤΕ στα διοικητικά όρια του Δήμου Κω. 

 

ΔΕΗ 

 

Καταβολή 100.00 € το τ.μ. και 500.00 € για μόνιμη κατασκευή σε Κ.Χ. κατόπιν έγκρισης για το 

χώρο που θα καταλαμβάνει από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κω και με την 

προϋπόθεση να μην παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών. 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΑΤΜ) 

 

Να οριστεί τέλος 200.00 € για κατάληψη Κ.Χ. 1τ.μ. το χρόνο. 

 

ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 

(π.χ. πίστες πατινάζ, πίστες αυτοκινήτων κτλ.) 

Καταβολή 20.00 € το τ.μ. το μήνα για εποχιακές δραστηριότητες ψυχαγωγίας, όπως παγοδρόμιο, 

πατινάζ, beach volley, carousel, ή οτιδήποτε άλλο καταλαμβάνει Κ.Χ. για ψυχαγωγία ή μη 

λόγους. Στα τετραγωνικά μέτρα περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις λειτουργίας και συντήρησης 

και τα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού.   
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

  

α) Για την τοποθέτηση μηχανημάτων (μπετονιέρες, σκαπτικά μηχανήματα κτλ.) μπαρών, 

οικοδομικών υλικών περιφραγμάτων και σκαλωσιών, το τέλος ορίζεται κατά ζώνες ως εξής: 

 

    

Ισχύει η ταξινόμηση των ζωνών όπως στα τραπεζοκαθίσματα.  

Το τέλος ορίζεται μηνιαίο, ανεξάρτητα του χρόνου χρήσης του Κ.Χ., καταβάλλεται πριν 

από τη χρήση του. 

β) Για τους κάδους - κοντέινερ συλλογής και απόρριψης οικοδομικών υλικών, ισχύει η ίδια 

ταξινόμηση ζωνών όπως και στα τραπεζοκαθίσματα και ορίζονται τα παρακάτω τέλη : (ως 

Κ.Χ. νοείται το πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα). 

Σε περίπτωση που υποβάλλει αίτηση για άδεια χρήσης Κ.Χ. η εταιρεία μίσθωσης των 

κάδων (κοντέινερ), οπωσδήποτε θα πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία του εντολέα της. 

 

ΚΑΔΟΙ-ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

 

γ) Απαιτείται να καθοριστεί ειδικό τέλος χρήσης Κ.Χ. για εκτέλεση εργασιών – αναπαλαίωσης 

κτισμάτων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα. Το ειδικό αυτό τέλος  να ανέρχεται 

σε ποσοστό 30% των ανάλογων τιμών που ισχύουν για τις αντίστοιχες ζώνες περιοχών που 

αφορούν την κατάληψη Κ.Χ. π.χ. για σκαλωσιές και κοντέινερ. 

Σημειώνεται επίσης ότι ο καθορισμός μειωμένων τελών για αναπαλαίωση κάθε 

διατηρητέου κτίσματος θα έχει ανώτερο χρόνο ισχύος πέντε (5) μήνες, οι οποίοι θα είναι εκτός 

καλοκαιρινής περιόδου και εντός των οποίων θα πρέπει οι σχετικές εργασίες να 

ολοκληρώνονται. Μετά την παρέλευση των πέντε μηνών τα τέλη θα επανέρχονται στις 

ισχύουσες κανονικές τιμές, χωρίς δηλαδή οποιαδήποτε μείωση. 

Σκαλωσιές οι οποίες καταλαμβάνουν Κ.Χ. και χρησιμοποιούνται μόνο για την στήριξη 

μέρους των κτιρίων ή για την προστασία του κοινού από πιθανές πτώσεις επιχρισμάτων ή άλλων 

υλικών και όχι για την κατασκευή ή αναπαλαίωση ή βάψιμο ή άλλου είδους εργασίας ορίζεται 

το τέλος να είναι μηνιαίο.  

 

 

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ 

 

Καταβολή 300.00 € το χρόνο ανεξάρτητα από τη διάρκεια χρήσης του χώρου και μόνο για 

τον υπολογισμό του προστίμου, διότι σχετική άδεια δε μπορεί να χορηγηθεί από την αρμόδια 

υπηρεσία.  

 

 

ΒΑΡΚΑ Ή ΑΛΛΟ ΠΛΕΟΥΜΕΝΟ 

 

Καταβολή 200.00 € το τ.μ. για κάθε γραμμικό μέτρο του μήκους του ανεξάρτητα από το 

χρόνο χρήσης του χώρου και μόνο για τον υπολογισμό του προστίμου, διότι σχετική άδεια δε 

μπορεί να χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία. 

 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.5% 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 2.5% την εβδομάδα το τ.μ. 
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ΤΡΕΙΛΕΡ 

 

Καταβολή 200.00 € το τ.μ. το χρόνο ανεξάρτητα από τη διάρκεια χρήσης του Κ.Χ. μόνο 

για τον υπολογισμό του προστίμου, διότι σχετική άδεια δε μπορεί να χορηγηθεί από την αρμόδια 

υπηρεσία.    

 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ 

 

Καταβολή 50.00 € το κυβικό μέτρο το χρόνο για ολόκληρη την περιοχή του Δήμου και 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια χρήσης του χώρου. 

Οι πινακίδες με το σήμα της συμβεβλημένης εταιρείας πετρελαιοειδών και τις τιμές των 

καυσίμων, δύνανται να τοποθετούνται είτε εντός του χώρου του πρατηρίου είτε επί του 

πεζοδρομίου, παράλληλα ή κάθετα προς το όνομα της οδού (παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 

2626/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

Για την τοποθέτηση της πινακίδας αυτής επί του πεζοδρομίου απαιτείται άδεια κατάληψης 

Κ.Χ. από το Δήμο της Κω και ο ιδιοκτήτης/κάτοχος του πρατηρίου, καταβάλλει το σχετικό 

τέλος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.6 του Ν. 1080/1980. Για την τοποθέτηση 

τέτοιας πινακίδας ορίζεται ετήσιο τέλος 300.00 € για κατάληψη Κ.Χ. μέχρι 1.00τ.μ. 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ 

 

1) Αυτόματοι μικροί, μεσαίοι πωλητές καρτών, παιχνιδιών, ζυγαριές στα φαρμακεία και 

καταστήματα κτλ., καταβολή 100.00 € το χρόνο. 

2) Για αυτόματους μεγάλους πωλητές (φωτογραφίας κτλ.), ορίζεται ετήσιο τέλος 200.00 € 

ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια των Κ.Χ. Τα παραπάνω τέλη καταβάλλονται πριν 

από την τοποθέτηση των αυτόματων πωλητών.  

Απαγορεύεται η τοποθέτηση αυτόματων πωλητών, παγωτών, αναψυκτικών ή καφέδων και 

επιβάλλεται πρόστιμο στο διπλάσιο της τιμής της αντίστοιχης κατηγορίας. 

  

ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΠΑΣΣΑΛΟΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 

 

Οι ζαρντινιέρες που τοποθετούνται για καλλωπιστικούς λόγους, θα τοποθετούνται σε 

αριθμό, καθώς και σε σημεία που θα ορίζονται από την σχετική άδεια της Δημοτικής 

Αστυνομίας, η οποία θα εκδίδεται ατελώς. 

Απαιτείται να οριστεί τέλος από 100.00 € το χρόνο για κάθε ομπρέλα , πάσσαλο, νάιλον, 

τοποθετημένα σε γραμμικά μέτρα, ζαρντινιέρα, ηχεία ή οποιοδήποτε εμπόδιο, μόνο για τον 

υπολογισμό προστίμου.  

Για τις αυθαίρετες τέντες που στηρίζονται στο έδαφος με οποιοδήποτε τρόπο, τις 

συνεχόμενες αυθαίρετες ομπρέλες, τους πασσάλους που συνήθως ενώνονται μεταξύ τους με 

αλυσίδες και διάφορα άλλα εμπόδια, ορίζεται το ίδιο τέλος, από 100.00 € το γραμμικό μέτρο, 

μόνο για τον υπολογισμό του προστίμου. 

Τα γραμμικά μέτρα στις τέντες και ζαρντινιέρες, υπολογίζονται από τη μεγαλύτερη 

πλευρά τους.   

Σημειώνεται ότι ο ορισμός τέλους στις παραπάνω περιπτώσεις δεν έχει σκοπό να  

νομιμοποιήσει την αυθαιρεσία, αφού άλλωστε δεν εκδίδονται σχετικές άδειες, αλλά είναι 

απαραίτητη για να προσδιορίζεται η επιβολή των προστίμων που είναι αναλογικά των τελών.     
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Πέρα των παραπάνω, απαιτείται να αποφασιστούν: 

α) Απαγορεύεται η καθ’ ύψος τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων προς αποθήκευση εντός του 

Κ.Χ. Στην περίπτωση αυτή τα αποθηκευμένα τραπεζοκαθίσματα θεωρούνται ως εμπόδια και 

επιβάλλεται πρόστιμο βάσει των τετραγωνικών μέτρων που καταλαμβάνουν.  

Για διάφορα ξύλινα δάπεδα που τοποθετούνται μπροστά από τα καταστήματα στο 

πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα, ορίζεται τέλος 100.00€ ανά τετραγωνικό μέτρο, μόνο για τον 

υπολογισμό του προστίμου. 

β) Το τέλος για τα είδη της χρήσης που δεν προβλέπονται στον παραπάνω πίνακα, θα ορίζεται 

σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

γ) Το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος για τα πάσης φύσεως αντικείμενα που τοποθετούνται σε Κ.Χ. 

(σκαλιέρες, καρτελοθήκες και ψυγεία) θα είναι 1.50 μέτρα και για κάθε άλλη περίπτωση 

(πάγκους εμπορευμάτων) θα είναι 1.20 μέτρα. Η τοποθέτηση των παραπάνω ειδών θα 

επιτρέπεται μόνο σε επαφή με την πρόσοψη του καταστήματος ή περιπτέρου και σε πλάτος 

όχι μεγαλύτερο του 1.50μέτρου.  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παραμένει ελεύθερο 

πλάτος τουλάχιστον 0.90μέτρα για τη διέλευση των πεζών. 

δ) Όταν γίνονται έργα που αποδεδειγμένα παρεμποδίζουν τη λειτουργία των καταστημάτων, θα 

γίνεται μείωση των τελών Κ.Χ. ανάλογα με το χρόνο που θα διαρκεί η παρεμπόδιση μετά από 

βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.   

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Η κατανομή του υπό παραχώρηση δημοτικού χώρου να γίνεται κατ΄αναλογία της 

πρόσοψης και της δυναμικότητας του καταστήματος, με ανώτατο όριο τη δυναμικότητα που 

περιγράφει η άδεια λειτουργίας του. 

Προσδιορίζεται εκ των προτέρων, η υπό παραχώρηση δημόσια – πεζοδρομημένη 

επιφάνεια επί των πλατειών ή άλλης κατηγορίας Κ.Χ., και η κατανομή αυτής γίνεται κατά 

αναλογία της πρόσοψης και σύμφωνα με τη δυναμικότητα της άδειας λειτουργίας των 

καταστημάτων. 

Σε περίπτωση καταστήματος που δεν έχει πρόσωπο σε πλατεία, ΔΥΝΑΤΑΙ να του 

παραχωρείται Κ.Χ. με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Όταν ο χρησιμοποιούμενος Κ.Χ. βρίσκεται σε γωνία οδών ή οδού και πλατείας και 

χρησιμοποιούνται και τα δύο πεζοδρόμια της αυτής γωνίας ή τα απέναντι αυτών για τα οποία 

ορίζονται διαφορετικοί συντελεστές, το τέλος υπολογίζεται με το μεγαλύτερο συντελεστή για 

ολόκληρο το εμβαδόν του χώρου που καταλαμβάνεται. 

Στις δημοτικές οδούς που δεν είναι θεσμοθετημένοι πεζόδρομοι, η παραχώρηση – 

ενοικίαση Κ.Χ. στα πεζοδρόμια επιτρέπεται όπου και εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη κίνηση 

των πεζών, σε λωρίδα ελάχιστου πλάτους 1.20 μέτρου μετά από αίτημα του επαγγελματία, 

γνωμοδότηση της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση και λειτουργία των Κ.Χ. και έγκριση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Για τα καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιτρέπεται η 

ενοικίαση τμήματος πεζοδρομίων πλάτους 60 εκατοστών για τοποθέτηση σταντ, χωρίς να 

παραβιάζεται το όριο του 1.20 μέτρου ελεύθερου πλάτους διάβασης των πεζών. 

Στους πεζόδρομους που έχουν δημιουργηθεί με υψομετρική διαφορά πεζοδρόμια, 

ενοικιάζεται το πλάτος που απομένει μετά τη δημιουργία ζώνης ελεύθερης κίνησης των πεζών 

πλάτους τουλάχιστον 2.50 μέτρων, αφαιρούμενου του πλάτους που καταλαμβάνουν οι 

δημοτικές μόνιμες κατασκευές στον πεζόδρομο (αρτάνες, παγκάκια, δοχεία απορριμμάτων κτλ.), 

και μόνο στα καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος διασφαλίζεται πλάτος 60 εκατοστών 

των σταντ όπου χρειάζεται, μικραίνοντας ανάλογα τον χώρο των 2.50μέτρων. 
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 Δεν επιτρέπεται σε κανένα πεζοδρόμιο η τοποθέτηση οποιαδήποτε συσκευής 

(ψυγεία κτλ.) που επεκτείνει τυπικά και ουσιαστικά το Κ.Υ.Ε. 

 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδων οποιουδήποτε μεγέθους επί των όψεων 

των κτιρίων κάθετα προς αυτές. 

 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση στους Κ.Χ. (ή στα προκήπια) πινακίδων, 

οποιουδήποτε μεγέθους, κάθετων προς τον άξονα των οδών.  

Οι επί των όψεων επιτρεπόμενες πινακίδες είναι μία (1) ανά κατάστημα, η δε μορφή και 

διαστάσεις της είναι οι επιτρεπόμενες από το Γ.Ο.Κ., τον κτιριοδομικό κανονισμό και τις 

Αστυνομικές ή Υπουργικές Αποφάσεις. 

Η τοποθέτηση πινακίδων οποιασδήποτε μορφής, είδους ή περιεχομένου, επιτρέπεται μετά 

από έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 Δεν επιτρέπεται σε Κ.Χ. καμία μόνιμη κατασκευή. 

Οι ώρες τροφοδοσίας των καταστημάτων στου πεζόδρομους θα είναι από 7.00 π.μ. έως 

10.00 π.μ. και από 15.00π.μ. έως 17.00π.μ.  

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ η κυκλοφορία των οχημάτων στους θεσμοθετημένους 

πεζόδρομους. 

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι αφισοκολλήσεις και η ανάπτυξη διαφημιστικών πινακίδων 

πέραν αυτών που θα έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.         

Για τα νέα καταστήματα που θα λειτουργήσουν μετά την ημερομηνία που τάσσονται ως 

προθεσμίες στις παραπάνω αποφάσεις, και θέλουν να χρησιμοποιήσουν Κ.Χ. για πρώτη φορά, 

θα καταβάλλεται το ετήσιο τέλος όπως καθορίζονται παραπάνω και ανεξάρτητα από το χρόνο 

χρήσης του Κ.Χ. (Ν. 1080/80).  

Για την ανανέωση της άδειας Κ.Χ. απαραίτητη είναι και η προσκόμιση των παρακάτω 

δικαιολογητικών: 

α) Αίτηση 

β) Φορολογική ενημερότητα από το Δήμο 

γ) Φορολογική ενημερότητα από τη ΔΕΥΑΚ. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας θα επιβάλλεται η νόμιμη προσαύξηση και η Δημοτική 

Αστυνομία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου και επιβολής των νόμιμων τελών και προστίμων. 

Η προθεσμία και ο τρόπος καταβολής των τελών σε όλες τις κατηγορίες (εμπορεύματα, 

ψυγεία κτλ.) ορίζεται όπως και τα τραπεζοκαθίσματα.  

Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας Κ.Χ. είναι: 

α) Φορολογική ενημερότητα περί μη οφειλών στο Δήμο και από τη ΔΕΥΑΚ. 

β) Στην περίπτωση που το προηγούμενο έτος έγινε διακανονισμός για την εξόφληση 

του χρέους και ο υπόχρεος δεν κατέβαλε τις δόσεις, για να εκδοθεί η άδεια πρέπει να 

καταβάλει εξ ολοκλήρου το χρέος χωρίς καμία διευκόλυνση με βάση τα στοιχεία της 

βεβαίωσης. 

Σε κάθε περίπτωση το ανάλογο τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου προ της παράδοσης της 

άδειας χρήσης του Κ.Χ. Η δε χρησιμοποίηση του Κ.Χ. απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα 

προ της καταβολής του αντίστοιχου τέλους.  

Επίσης θέτοντας ως στόχο την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας καθώς και την 

παράταση της σεζόν προτείνεται: 

α) για τα καταστήματα που τίθενται σε λειτουργία από το Μάρτιο και έχουν εξοφλήσει 

το τέλος Κ.Χ. για το τρέχον έτος, έκπτωση 10% στα τέλη Κ.Χ. του επόμενου έτους 

και  

β) για τα καταστήματα που λειτουργούν από τους μήνες Μάρτιο μέχρι και τέλος 

Νοεμβρίου και έχουν εξοφλήσει το τέλος Κ.Χ. για το τρέχον έτος, έκπτωση 40% στα 
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τέλη Κ.Χ. του επόμενου έτους. 

 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, αρχής γενομένης από της δημοσίευσής 

της, κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις καταργείται. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 01ο πρακτικό της από 27-01-2012 
υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Ο Δήμαρχος Κω            Τα  Μέλη 
Δρόσος Βασίλειος    Καΐσερλης Κώστας  Βασιλειάδης Σπυρίδων 

  Γιωργαράς Αντώνιος 
  Νικηταράς Θεοδόσιος 
  Μήτρου Εμμανουήλ  
  Σιφάκης Ηλίας 
  Καμπουράκης Σταμάτιος 
  Κρητικός Ιωάννης 
  Κρητικός Αντώνιος 
  Μακρή Κυριακή 
  Μπαραχάνος Αθανάσιος 
  Φάκκος Μιλτιάδης 
  Μαρκόγλου Σταμάτιος 
  Ζερβός Νικόλαος 
  Μαραγκός Σωτήριος – Ευστάθιος 
  Κιλιμάτος Νικόλαος 
  Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη  
  Τσακίρης Νικόλαος 
  Σταυρής Βασίλειος 
  Φιλιππάκη Κωνσταντίνα 
  Σιδέρη – Γιμελά Μαρία 
  Ρούφα Ιωάννα 
  Κυρίτσης Γεώργιος 
  Πάχος Θεόδωρος 
  Κοπάδης Γεώργιος 
  Πασσανικολάκης Γεώργιος 
  Πης Σταμάτιος 
  Κιάρης Μηνάς 

 


