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Ελληνική Δημοκρατία  

Νόμος Δωδεκανήσου 
    ΔΗΜΟΣ ΚΩ 

 
Απόφαση Νο 468 

Που  έχει  καταχωρηθεί  στο  2222οο  Πρακτικό  της  από  2299--1111--22001122      τακτικής  συνεδρίασης  

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

 

Σήμερα την εικοστή ένατη (29) μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, 

το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεών του, 

ύστερα από την υπ' αριθμ. 40594/23-11-2012 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), καθώς και την διάταξη του αρθρ. 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 85/2012), 

περί τροποποίησης και αντικατάστασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του αρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, 

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, όπου διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριάντα τριών 

(33) Δημοτικών Συμβούλων ήσαν : 
                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δρόσος Βασίλειος  1. Πασσανικολάκης Γεώργιος,  
2. Κοπάδης Γεώργιος  2. Φιλιππάκη Κωνσταντίνα, 
3. Γιωργαράς Αντώνιος  3. Κρητικός Αντώνιος,  
4. Κρητικός Ιωάννης 4. Θεωνάς Σταύρος & 
5. Μακρή Κυριακή  5. Σιφάκης Ηλίας 
6. Καμπουράκης Σταμάτιος  6. Θαλασσινός Παναγιώτης 
7. Πης Σταμάτιος  οι οποίοι εκκλήθηκαν νόμιμα και 
8. Μπαλαλής Ιωάννης  δεν προσήλθαν. 
9. Διακογιώργης Ελευθέριος   
10. Ρούφα Ιωάννα  Δεν προσήλθαν αιτιολογημένα, 
11. Σιδερή – Γιμελά Μαρία οι δημοτικοί σύμβουλοι, 
12. Μπαραχάνος Αθανάσιος Σιφάκης Η. & Θεωνάς Στ.   
13. Φάκκος Μιλτιάδης                  
14. Κιλιμάτος Νικόλαος Δεν προσήλθαν αναιτιολόγητα, 
15. Νικηταράς Θεοδόσιος  οι δημοτικοί σύμβουλοι, 
16. Ζερβός Νικόλαος  Φιλιππάκη Κ., Πασσανικολάκης Γ., Κρητικός Α. 
17. Μαραγκός Σωτήριος - Ευστάθιος & Θαλασσινός Π. 
18. Μήτρου Εμμανουήλ  
19. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη  
20. Σταυρής Βασίλειος  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
21. Μουζουράκης Θεόφιλος  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
22. Κυρίτσης Γεώργιος  1.    Θεοφιλίδης Γιώργος, Κω 
23. Γερασκλής Δαυίδ    
24. Μαρκόγλου Σταμάτιος   
25. Τσακίρης Νικόλαος   
26. Βασιλειάδης Σπυρίδων  
27. Κιάρης Μηνάς  
28. ..…………………………………………………  
29. ..…………………………………………………  
30. ..…………………………………………………  
31. ..…………………………………………………  
32. ..…………………………………………………  
33. ..…………………………………………………  

ΘΕΜΑ 6ο: “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΕΡΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.”     

Ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και αφού ζήτησε καταρχήν να προταθεί το 6
ο
 θέμα και να 

συζητηθεί ως 2
ο
 στην ημερήσια διάταξη, στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 ΑΔΑ: Β45ΑΩΛΕ-Θ0Ξ 

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΕ-ΣΞΕ
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την εισήγηση του τμήματος παροχής υπηρεσιών του Δήμου για το ανωτέρω θέμα, καθώς και τις 

υπ’ αριθμ. 253/2012 & 75/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής αντίστοιχα και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γιωργαρά Αντώνη για να 

το εισηγηθεί. 

Ο κ. Γιωργαράς μεταξύ άλλων, στην εισήγησή του, ανέφερε τα εξής: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-

2012), η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών. Με την υπ’ αριθμ. 6/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εκδόθηκε κανονιστική απόφαση για την λειτουργία των Κοινοχρήστων Χώρων. Η απόφαση 

αυτή τροποποιείται για τους παρακάτω λόγους : 

1. Νομικό πλαίσιο, π.χ. Νέα Υγειονομική Διάταξη (αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967 

Υγειονομική Διάταξη – ΦΕΚ 2718/Β/8-10-2012).  

2. Αφαίρεση του τέλους καταβολής Κ.Χ. ξεχωριστά για πλατείες και πεζοδρόμους. 

3. Μείωση του τέλους καταβολής Κ.Χ. για τις ειδικές περιπτώσεις: προστίμου για τα 

εμπορεύματα που κρέμονται στις προσόψεις καταστημάτων, περιπτέρων κλπ., 

ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανοκίνητων. 

4. Μείωση του τέλους καταβολής Κ.Χ. για τους θαλάμους του ΟΤΕ. 

5. Μείωση του τέλους καταβολής Κ.Χ. για τις εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα. 

6. Μείωση του τέλους καταβολής Κ.Χ. για τη Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας σε 

τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα λόγω παλαιότερου λάθους της Κοινότητας. 

7. Προσθήκη δραστηριοτήτων κατάληψης Κ.Χ. όπως: Υπαίθριες εμπορικές 

δραστηριότητες, υπαίθριοι μικροπωλητές για θρησκευτικές ή επετειακές εορτές, 

εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα, καντίνες, περίπτερα, διαφήμιση και έκθεση 

προϊόντων, τομές – εκσκαφές οδοστρώματος, κ.λ.π. 

8. Δόσεις και διακανονισμός του τέλους πληρωμής και για τα εμπορεύματα.  

Κατόπιν τούτων, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως εγκρίνει τις προταθείσες 

τροποποιήσεις της αρχικής κανονιστικής απόφασης.  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος απηύθυνε τον λόγο στους παριστάμενους δημοτικούς 

συμβούλους, για να τοποθετηθούν επί του ανωτέρω θέματος. (ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΥΝ. ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ, ΠΟΥ 

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ Ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΔΗΛΩΣΕ ΜΕΤΑΛΥ ΑΛΛΩΝ, ΠΩΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΤΙ 

ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ., ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ, ΤΗΝ 

ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. – Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ 

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΕ-ΣΞΕ
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ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΜΑΚΡΗ Κ., ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΟΤΙ, Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ Κ.Χ. ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΠΕΙΔΗ ΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΔΙΟΤΙ ΟΙ Κ.Χ. ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣ 

ΟΛΟΥΣ, ΘΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ). 

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

διαδικασίας, στην συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφανθεί επί της ανωτέρω 

προτάσεως, όπως αναγράφεται στην σχετική με το θέμα εισήγηση.  

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. Την υπ’ αριθμ. 6/2012 αρχική Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω. 

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

Επιτροπής.  

5. Την εισήγηση του Προέδρου. 

6. Την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Οικονομικών. 

7. Τις παρατηρήσεις των παρισταμένων Μελών.  

8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την διάρκεια της οποίας προέκυψε ότι, επί είκοσι 

έξι (25) παρόντων Μελών1, ΥΠΕΡ της προτάσεως εψήφισαν οι δεκαεννέα (19) 

παριστάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι, μειοψηφούντων των (1) Κυρίτση Γ., (2) Γερασκλή 

Δ., (3) Παπαχρήστου – Ψύρη Ε., (4) Μουζουράκη Θ. (5) Τσακίρης Ν. & (6) Μακρή Κ.. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6/2012 Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κω, περί λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων, ως εξής: 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ  

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Κ.Χ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 
 

Άρθρο 1: Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού. 

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για 
τη χρήση των πεζοδρομίων, των οδών, των πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, 

                                            
1 ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ : ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ : Γίνεται μνεία ότι, κατά την διάρκεια της συζήτησης του 9ου θέματος (το οποίο συζητήθηκε ….. ) της 

ημερήσιας διάταξης, εμφανίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος Κιάρης Μ.   
ΑΠΟΧΕΣ: 1/ Ο δημοτικός σύμβουλος Μπαλαλής Ι., ήταν εκτός αιθούσης και απείχε της ψηφοφορίας του 6ου θέματος. 

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΕ-ΣΞΕ
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που είτε διαρκώς είτε πρόσκαιρα, χαρακτηρίζονται και χρησιμοποιούνται ως 
«Κοινόχρηστοι Χώροι (Κ.Χ.)», σε όλη την έκταση του Δήμου Κω.  
Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι:  

 Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού. 

 Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των Κ.Χ. 

 Η ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους Κ.Χ. και ειδικότερα των 
Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). 

 Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο. 

Ο παρόν Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) και της παρ. 1Βν. 
του Άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010). Αποτελεί Κανονιστική 
Διοικητική Πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού Νόμου. 
Στις διατάξεις του Κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις:  
1) Του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των 

ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων». 
2)  Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α’/22-10-1980) «Περί τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α.) Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων». 

3) Της Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β’/8-9-1983), «Υγειονομικός 
έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και 
λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών». 

4) Το Π.Δ.456/1984 (ΦΕΚ 164/Α’/24-10-1984), «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του 
Νόμος», Άρθρο 970. 

5) Το Π.Δ.283/1985 (ΦΕΚ 106/Α’/31-5-1985), «Ποινικός Κώδικας», Άρθρο 458 
«Παραβάσεις διοικητικών διατάξεων». 

6) Του Ν. 1828/3/3.1.1989 (ΦΕΚ 2/Α’/3-1-1989), «Αναμόρφωση της φορολογίας 
εισοδήματος και άλλες διατάξεις». 

7) Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α’/17-9-1990), «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 323/1989) Δευτεροβάθμιας  
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν. 1622/1986), εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες 
διατάξεις». 

8) Του Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α’/25-11-1992), «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)». 

9) Του Ν. 2207/1994 (ΦΕΚ 65/Α’/25-4-1994), «Προσωρινή κράτηση και έλεγχος της 
διάρκειάς της, αναστολή ποινών, απόλυση υπό όρο, επιτάχυνση διαδικασίας 
πολιτικών υποθέσεων και άλλες διατάξεις», (εδ.α, παρ.12 του Άρθρου 315). 

10) Του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α’/13-7-1995), «Υπαίθριο εμπόριο». 
11) Του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23-3-1999), «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)». 
12) Της Αριθ. Φ.900/ΑΔ.786/Σ.38 Απόφασης (ΦΕΚ 1665/Β’/258-1999), «Περί του τύπου 

και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων».  
13) Της Υπουργικής Απόφασης ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με αρ. οικ. 52488/2001(2) (ΦΕΚ 18/Β’/15-1-

2002), «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Κοινόχρηστους Χώρους των 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».  

14) Του Π.Δ.23/2002 (ΦΕΚ  19/Α’/7-2-2002), «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, 
προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής 
Αστυνομίας».  

15) Του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α’/30-10-2003), «Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 
«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις».  
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16) Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α’/19-8-2005), «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση 
της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – 
Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης».  

17) Του Π.Δ.253/2005 (ΦΕΚ 307/Α’/16-12-2005), «Συμμετοχή του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου».  

18) Της Απόφασης Φ.900/12/158489 (3) (ΦΕΚ 424/Β’/7-4-2006), «Περί του τύπου και 
των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων». 

19) Του Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α’/2-3-2007), «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας». 

20) Του Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α’/14-5-2007), «Τροποποίηση του Π.Δ.237/1986 (ΦΕΚ 
110/Α’) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν.489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως 
της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α’) και άλλες 
διατάξεις». 

21) Την υπ’ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 2718/Β’/8-10-2012). 

Άρθρο 3: Έκταση εφαρμογής. 

Ο παρών Κανονισμός αφορά: 

 Τη χρήση Κ.Χ. σε όλη την έκταση του Δήμου Κω. 

 Την προσωρινή ή μακροχρόνια κατάληψη του Κ.Χ. με τραπεζοκαθίσματα και κάθε 
άλλου σχετικού, λειτουργικού ή διακοσμητικού στοιχείου, εμπορεύματα, 
οικοδομικά υλικά, περίπτερα, φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων, δημιουργία 
προσωρινών εργοταξίων και άλλες χρήσεις που θα απαιτηθεί να παραχωρηθούν 
στο μέλλον.    

Άρθρο 4: Ορισμοί. 

1. Κοινόχρηστα, είναι τα πράγματα τα οποία σύμφωνα με το Νόμο ή τη βούληση του 
ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο 
Δήμο Κω. 
Τα Κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με το Άρθρο 970 
του Αστικού Κώδικα (Π.Δ.456/1984 – ΦΕΚ 164/Α’/24-10-1984), ενώ «σε 
Κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά 
τους όρους του Νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ’ όσον με τα δικαιώματα 
αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση». 

2. Κοινόχρηστος Χώρος (Κ.Χ.), εννοείται ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά την 
έννοια των σχετικών διατάξεων (Ν. 1080/1980, Α.Κ., κτλ.), όπως ισχύουν κάθε φορά.  

3. Τέλος, είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι 
ειδικού ανταλλάγματος, το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου 
Δημοτικού χώρου. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι 
είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του 
παραχωρούμενου χώρου.  

4. Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου (Κ.Χ.), είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι 
οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου και 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις Ειδικές Διατάξεις του Άρθρου 3 του 
Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα, η 
χορήγηση Άδειας χρήσης Κ.Χ. σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως  Καταστήματα 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), προϋποθέτει τη νόμιμη λειτουργία αυτών. 
Εκτός του Δήμου Κω, καμία άλλη αρχή, νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει την 
αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης Κ.Χ. που ανήκουν στο Δήμο Κω ή έχουν 
παραχωρηθεί σε αυτόν για εκμετάλλευση.   

5. Ανάκληση Άδειας, είναι διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς 
μίας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. 
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Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος, αλλά στην συμμόρφωση του 
υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του Νόμου και του παρόντος Κανονισμού. 

6. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του Κ.Χ. χωρίς την προηγούμενη Άδεια της 
Δημοτικής Αρχής. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης και η χρήση του Κ.Χ. κατά παράβαση 
των όρων της χορηγηθείσης Άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη 
θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της Άδειας, (παρ. 
15, Άρθρο 13 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 15,  
Άρθρο 3 του Ν. 1080/80). 

7. Ζώνες, είναι η οριοθέτηση περιοχής, η οποία αποτελείται από συγκεκριμένους 
οδούς και οι οποίες ζώνες αναφέρονται αναλυτικά στον παρόντα Κανονισμό.    

Άρθρο 5:  Αρμοδιότητες. 

Εκτός του Δήμου Κω, καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει 
αρμοδιότητα να εκδίδει Άδειες χρήσης Κ.Χ. που ανήκουν στο Δήμο Κω ή έχουν 
παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκμετάλλευση. 
Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες: 

1. Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών, από 
όπου χορηγούνται όλες τις απαραίτητες Άδειες. 

2. Η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) ελέγχουν την εφαρμογή 
του παρόντος Κανονισμού.  

3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,  χορηγεί κάθε είδους γνωμοδοτήσεις στο 
πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας και Νομοθεσίας για τα λειτουργικά 
ή διακοσμητικά στοιχεία που τοποθετούνται στον Κ.Χ.  

4. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την 
εφαρμογή αυτού του Κανονισμού και ανάλογα τη σοβαρότητα της περίπτωσης 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την 
αναδιατύπωση, συμπλήρωση ή τροποποίησή του. 

Άρθρο 6:  Γενικές αρχές.  

1. Τα τμήματα των Κ. Χ. των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, 
καθορίζονται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). 

2. Η κατανομή του υπό παραχώρηση δημοτικού χώρου πρέπει να γίνεται κατ΄ 
αναλογία (στην προβολή) της πρόσοψης και της δυναμικότητας του καταστήματος. 
Στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), χορηγείται Άδεια χρήσης 
Κ.Χ. , σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του.  

3. Σε κάθε περίπτωση η κατάληψη παραχωρούμενου χώρου μπορεί να επεκταθεί και 
σε παρακείμενο κατάστημα ή κατοικία κατόπιν σύμφωνης έγγραφης γνώμης του 
ιδιοκτήτη (παρ. 4, Άρθρου 3 του Ν. 1080/80).  

4. 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. 

5. 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 
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καταστήματα που έχουν πρόσοψη στην πλατεία ανάλογα με την πρόσοψη αυτών ή 
άλλα κριτήρια τοπικά, τουριστικά, κυκλοφοριακά, πρασίνου κτλ.  

6. Σε περίπτωση καταστήματος που δεν έχει πρόσωπο σε πλατεία ΔΥΝΑΤΑΙ να του 
παραχωρείται Κ.Χ. με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εφόσον υπάρχει 
κενός και αζήτητος Κ.Χ. από τα καταστήματα που έχουν πρόσωπο επί της πλατείας, 
έχουν ενημερωθεί, αλλά δεν ενδιαφέρονται. 

7. 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. 

8. Στις δημοτικές οδούς που δεν είναι θεσμοθετημένοι πεζόδρομοι, στα πεζοδρόμια 
επιτρέπεται η παραχώρηση – ενοικίαση Κ.Χ. όπου και εφόσον εξασφαλίζεται 
ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, και ειδικότερα των Ατόμων με ειδικές 
Ανάγκες (ΑΜΕΑ) πλάτους 1.20μέτρου τουλάχιστον, 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 εκατοστά για τοποθέτηση σταντ, χωρίς να παραβιάζεται το όριο του 
1.20μέτρου ελεύθερου πλάτους διάβασης των πεζών.   

9. Στους πεζόδρομους που έχουν δημιουργηθεί με υψομετρική διαφορά πεζοδρόμια, 
ενοικιάζεται το πλάτος που απομένει μετά τη δημιουργία ζώνης ελεύθερης κίνησης 
των πεζών πλάτους τουλάχιστον 2.50μέτρα, 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 εκατοστά των σταντ όπου χρειάζεται, 
μικραίνοντας ανάλογα το χώρο των 2.50μέτρων. 

10. Οποιαδήποτε σκίαση των χώρων επιτρέπεται κατόπιν εγκεκριμένης μελέτης του 
έργου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής. 

11. Άδεια κατάληψης Κ.Χ. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, δε θα χορηγείται από 
τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης εάν συντρέχουν λόγοι που ζημιώνουν 
την σωστή λειτουργία του χώρου και την καλαισθητική εμφάνιση του νησιού 
(καθαριότητας, κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων κτλ.).   

12. Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης οποιασδήποτε Άδειας διαπιστωθούν ότι 
συντρέχουν οι πιο πάνω λόγοι, θα ανακαλείται η άδεια. 

13. Η καθαριότητα του Κ.Χ. είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήματος που έχει 
λάβει την σχετική Άδεια χρήσης.  

14. Μπορεί να παραχωρείται η χρήση Κ.Χ. με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή 
του Δημοτικού Συμβουλίου και για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε Νομικά 
Πρόσωπα για κοινωφελείς σκοπούς αποκλειόμενης της διαφήμισης. 

15. Ο παραχωρούμενος Κ.Χ. οριοθετείται με κίτρινη γραμμή, σε συνεργασία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Δημοτικής Αστυνομίας. Κάθε κατάληψη εκτός 
των ορίων του παραχωρημένου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο 
υπεύθυνος του καταστήματος. 

16.  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 των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.   
Το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος για τα πάσης φύσεως αντικείμενα που 
τοποθετούνται σε Κ.Χ. (σκαλιέρες, καρτελοθήκες και ψυγεία) θα είναι 1.50μέτρα και 
για κάθε άλλη περίπτωση (πάγκους εμπορευμάτων) θα είναι 1.20μέτρα. Η 
τοποθέτηση των παραπάνω ειδών θα επιτρέπεται μόνο σε επαφή με την πρόσοψη 
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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. 

Δεν επιτρέπονται: 

17. Δεν επιτρέπεται στους παραχωρούμενους Κ.Χ. η επέκταση των εργασιών των 
καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κτλ.) εμπορευμάτων που ρυπαίνουν ή 
προκαλούν θόρυβο. 

18. Σε Κ.Χ. δεν επιτρέπεται η αποθήκευση παντός τύπου εμπορευμάτων (π.χ. νωπών 
προϊόντων, πάγκων, οικιακών συσκευών, καροτσιών, ψησταριών και άλλων 
αντικειμένων). 
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.  

19. Δεν επιτρέπεται σε κανένα πεζοδρόμιο η τοποθέτηση οποιαδήποτε συσκευής 
(ψυγεία κτλ.) που επεκτείνει τυπικά και ουσιαστικά το Κ.Υ.Ε. 

20. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδων οποιουδήποτε μεγέθους επί των όψεων 
των κτιρίων κάθετα προς αυτές. 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. 
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση στους Κ.Χ. (ή στα προκήπια) πινακίδων, 
οποιουδήποτε μεγέθους, κάθετων προς τον άξονα των οδών.  
Η τοποθέτηση πινακίδων οποιασδήποτε μορφής, είδους ή περιεχομένου, 
επιτρέπεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

21. Δεν επιτρέπεται σε Κ.Χ. καμία μόνιμη κατασκευή. 
22. Δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων του νησιού.  
23. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και διαφημιστικών 

στοιχείων σε Κ.Χ. 
24. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη 

χρήση του αστικού εξοπλισμού (παιδικές χαρές) που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος 
στον Κ.Χ.  

25. Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και κάθε είδους κοινόχρηστο χώρο που δεν 
έχει νόμιμα παραχωρηθεί, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση. 

26. Απαγορεύεται η παραχώρηση των Κ.Χ. με ή χωρίς αντάλλαγμα από εκείνους προς 
τους οποίους έχει χορηγηθεί Άδεια κατάληψης Κ.Χ. από το Δήμο.  

Περί της Αδείας: 

27. Για τη χρήση του Κ.Χ., χορηγείται Άδεια από το Δήμαρχο, κατόπιν Αιτήσεως του 
ενδιαφερομένου προς το Δήμο, στην αρμόδια Υπηρεσία για τους Κ.Χ. Στην αίτηση θα 
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. Με την Αίτηση θα συνυποβάλλει:  
1) Απόδειξη Ταμειακής Μηχανής της επιχείρησης, και  
2) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας του καταστήματος, όταν πρόκειται για  

Κ.Υ.Ε.  
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 
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τροχοφόρων, και θα υποβάλει την έκθεσή του στην Υπηρεσία για την εξέταση του 
θέματος.  
Η Άδεια θα χορηγείται, κατόπιν γνωματεύσεως της αστυνομικής αρχής ότι δεν 
υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν 
τη μη 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. 
Προϋπόθεση για τη χορήγηση της Άδειας Κ.Χ. είναι οι μη οφειλές των 
καταστηματαρχών στο Δήμο, των οποίων ο έλεγχος θα γίνει από την αρμόδια 
Υπηρεσία, σε συνεργασία με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Κω.  

28. Στην Άδεια του Δημάρχου θα περιγράφεται λεπτομερώς ο Κ.Χ. που παραχωρείται 
(τοποθεσία, ακριβής θέση και έκταση), θα 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. 

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

30. Αντίγραφο της Άδειας κοινοποιείται από το Δήμο στη Δημοτική Αστυνομία.  
31. Η Δημοτική Αστυνομία ελέγχει τους μικροπωλητές για την άνευ αδείας χρήση του 

χώρου, ή την υπέρβαση του χρονικού διαστήματος της αδείας των πάσης φύσεως 
μικροπωλητών. 

32. 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. 

33. Για όποιον παραβιάζει την Άδεια κατάληψης Δημοτικών Χώρων σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι τις διατάξεις της παρ. 3 εδ. α, β και γ του Άρθρου 3 του 
Ν. 1080/80, της παρ. 5 του Άρθρου 26 του Ν. 1828/89 και του Άρθρου 6 του Ν. 
1900/90 επιβάλλεται το σχετικό από το Νόμο πρόστιμο. 

34. Η άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από το Δήμαρχο, με αιτιολογημένη απόφασή του, 
κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης 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 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   

35. 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.). 

Περί του τέλους χρήσης: 

36. 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 Κ.Χ. 

37. Το τέλος, όσον αφορά τραπεζοκαθίσματα ή σταντ, ορίζεται ετήσιο με Απόφαση του 
Δ.Σ., ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης και αναλόγως της 
περιοχής που βρίσκεται. 
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38.  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.  
Σε κάθε άλλη περίπτωση χρήσης Κ.Χ., που δεν εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω 
κατηγορίες, το τέλος καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 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). 

39.  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. 

40. Το αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου πριν την παράδοση της Άδειας 
χρήσεως στο ταμείο του Δήμου, αναγραφομένου επ’ αυτής του αριθμού του 
γραμματίου εισπράξεως.  

41. Για τα νέα καταστήματα που θα λειτουργήσουν μετά την ημερομηνία που τάσσονται 
ως προθεσμίες, και θέλουν να χρησιμοποιήσουν Κ.Χ. για πρώτη φορά, θα 
καταβάλλεται το ετήσιο τέλος, όπως καθορίζεται και ανεξάρτητα από το χρόνο 
χρήσης (Ν. 1080/80).  

Οι ώρες τροφοδοσίας των καταστημάτων στους πεζόδρομους θα είναι από 7:00π.μ. 
έως τις 10:00π.μ. και από 15:00μ.μ. έως 17:00μ.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. 

Άρθρο 7:  Υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. 

Με το Ν. 3190/2003 (τροποποίηση του Ν. 2323/1995) το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει, 
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, συγκεκριμένους χώρους για την 
άσκηση των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. Οι χώροι αυτοί θα είναι σε σημεία 
όπου δε ζημιώνεται από καλαισθητική άποψη και από άποψη καθαριότητας η εμφάνιση 
της πόλης και δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών.  
Η Άδεια χορηγείται μετά από Απόφαση του Δ.Σ. 
Για την χορήγηση όλων των Αδειών, απαιτείται η γνωμάτευση της Τροχαίας, (κλείσιμο 
δρόμου – κατάληψη οδοστρώματος) ή της Δημοτικής Αστυνομίας, ότι δεν υφίστανται 
λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη 
χορήγηση της Άδειας (παρ. 6, Άρθρου 13 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως 
αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 3 του Ν. 1080/1980). Η γνωμάτευση της Τροχαίας 
εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού 
ερωτήματος του Δήμου, η οποία γνωμάτευση της Τροχαίας ή της Δημοτικής Αστυνομίας 
είναι δεσμευτική στην χορήγηση της αιτούμενης Άδειας. 
Πριν εκδοθεί η Άδεια του Δημάρχου, η χρήση Κ.Χ. θεωρείται αυθαίρετη. 
Η χορηγηθείσα Άδεια χρήσης Κ.Χ. μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές από 
το Δήμαρχο, ύστερα από Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, χωρίς να απαιτείται νέα 
γνωμάτευση της Τροχαίας ή της Δημοτικής Αστυνομίας (παρ. 12, Άρθρου 13, Β.Δ. 24-
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9/20-10-1958 όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 3 του Ν. 1080/80) και εφόσον δεν 
έχει μεταβληθεί ο παραχωρούμενος χώρος. 
Η Άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από το Δήμαρχο, με αιτιολογημένη Απόφασή του, 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της Τροχαίας ότι συντρέχουν 
λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων ή ένεκα ληφθέντων μέτρων από 
δημόσια αρχή.  
Επίσης ανακαλείται η Άδεια από το Δήμαρχο όταν διαπιστωθεί παράβαση των όρων της 
κατεχόμενης Άδειας, οπότε και επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του τέλους και 
απομάκρυνση των ειδών από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.  
Χορηγούνται άδειες ατελώς (σε σημείο που θα οριστεί από τη Δημοτική Αστυνομία) σε 
μη 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. 

Άρθρο 8:  Παραχώρηση Κ.Χ. για καντίνες.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του Άρθρου 2 του Π.Δ. 253/2005 (ΦΕΚ 307/Α’/16-
12-2005) για τη λειτουργία των κινητών καντινών, σε συγκεκριμένο χώρο, μη σταθερά 
συνδεδεμένων με το έδαφος,  που ασκούν υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, απαιτείται η 
κατοχή Άδειας, που προβλέπεται από την παρ. 5 του Άρθρου 1 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 
202/Α’/19-8-2005). Η Άδεια χορηγείται από το αρμόδιο, κατά τόπο Δ.Σ., σε θέσεις που 
καθορίζονται και οριοθετούνται από το Δήμο στο χώρο της δικαιοδοσίας τους. Ο 
ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) 
τετραγωνικά μέτρα και να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (παρ. 4, του 
Άρθρου 2 του Π.Δ. 253/2005).   

Άρθρο 9:  Υπαίθριοι μικροπωλητές για θρησκευτικές ή επετειακές εορτές. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 2 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α’/19-8-
2005), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του Άρθρου 12 του Ν. 3557/2007 
(ΦΕΚ 100/Α’/14-5-2007), ο Δήμος μπορεί να χορηγεί Άδειες συμμετοχής στις 
εμποροπανηγύρεις και στις υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές, ύστερα από απόφαση 
του Δ.Σ., με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών και ισχύουν για 
συγκεκριμένο χώρο και θέση, που προορίζονται με την ίδια απόφαση (παρ. 1, Άρθρου 2 
του Ν. 2323/1995 – ΦΕΚ 145/Α’/13-7-1995). Οι Άδειες χορηγούνται σε εμπόρους και σε 
όσους κατέχουν Άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου και Άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, 
καταβάλλοντας το αναλογούν τέλος Κ.Χ. που καθορίζεται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής κατόπιν πρότασης των κατά τόπου Τοπικών Συμβουλίων. Η ισχύς της Άδειας 
αυτής δε μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, όταν αφορά σε 
συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και τις δέκα (10) συναπτές ημέρες όταν αφορά σε 
συμμετοχή σε υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές. Η ισχύς των Αδειών για συμμετοχή 
σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το 
χρόνο, δε μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) συναπτές ημέρες. Οι Άδειες είναι 
προσωποπαγείς.  
Τέλος, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Δ.Σ. καθορίζονται τα είδη που 
επιτρέπεται να πωλούνται στις εμποροπανηγύρεις και στις υπαίθριες χριστουγεννιάτικες 
αγορές.  

Άρθρο 10:  Κατάληψη Κ.Χ. για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα. 

Οι προσωρινές άδειες κατάληψης Κ.Χ. για τη διενέργεια μουσικοχορευτικών 
εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων κτλ. θα εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Δήμου, η οποία θα ορίζει και όλες τις διαδικασίες συμμετοχής, κατόπιν αιτήσεως του 
ενδιαφερόμενου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί άδεια συμμετοχής στις 
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ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί, και σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις, θα 
χορηγούνται με σειρά προτεραιότητας κατάθεσης των αιτήσεων. Απαραίτητη είναι η 
προσκόμιση της γραπτής έγκρισης διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που 
εκδίδεται από την ΕΛ.ΑΣ. 
Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι 
υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης. Το τέλος 
χρήσης Κ.Χ. θα καθορίζεται με Απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου.  
Συγκεκριμένα, για εποχιακές δραστηριότητες ψυχαγωγίας όπως π.χ. παγοδρόμιο, πίστες 
πατινάζ, πίστες αυτοκινήτων, beach volley, carousel, ή οτιδήποτε άλλο καταλαμβάνει 
Κ.Χ. για ψυχαγωγία ή μη λόγους, θα καταβάλλεται το ποσό του 1.00€/τ.μ. το μήνα. Στα 
τετραγωνικά μέτρα περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις λειτουργίας και συντήρησης και 
τα γραφεία εξυπηρέτησης του κοινού. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν θα αποτελούν μέρος 
διοργανώσεων του Δήμου, π.χ. Ιπποκράτεια, Χριστουγεννιάτικα και Πασχαλινά παζάρια, 
κτλ. θα παραχωρείται ο Κ.Χ. ατελώς, με Απόφαση Δημάρχου ή Απόφαση Αντιδημάρχου.    
Για πραγματοποίηση εγκαινίων, μετά από έγκριση της Δημοτικής Αστυνομίας, με την 
προϋπόθεση να μη δημιουργηθεί πρόβλημα τόσο σε διπλανούς ιδιοκτήτες 
καταστημάτων όσο και στο κυκλοφοριακό, θα παραχωρείται Κ.Χ. ατελώς. Το ωράριο δε 
θα υπερβαίνει την 22.00 ώρα χειμερινή και 23.00 ώρα θερινή. 
Τέλος, για τη διοργάνωση πολιτικών εκδηλώσεων και ομιλίες πολιτικών κομμάτων, οι 
πεζόδρομοι, πλατείες ή τμήματα αυτών, μετά από Απόφαση Δ.Σ., θα παραχωρούνται 
δωρεάν, με την υποχρέωση των φορέων – διοργανωτών για την εξασφάλιση της 
καθαριότητας, την προστασία από κάθε μορφής ρύπανση και την αποκατάσταση τυχόν 
ζημιών.   

Άρθρο 11:  Κατάληψη Κ.Χ. για διαφήμιση και έκθεση προϊόντων. 

Σε καταστήματα που θέλουν να κάνουν προβολή ορισμένων προϊόντων τους κλπ. σε 
διάφορους χώρους, θα παραχωρείται χώρος ανά τετραγωνικό μέτρο. 
Για στάθμευση οχήματος για διαφήμιση προϊόντων θα παραχωρείτε χώρος 
οδοστρώματος επαρκής ανάλογα με το μήκος αυτού, ώστε να μη δημιουργείτε 
πρόβλημα τόσο στην κυκλοφορία των οχημάτων όσο και στους πεζούς. Η άδεια θα 
χορηγείται με απόφαση της επιτροπής Κ.Χ. και το τέλος θα ορίζεται από την Οικονομική 
Επιτροπή. 

Άρθρο 12:  Παραχώρηση Κ.Χ. για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.  

Η προθεσμία καταβολής του τέλους πληρωμής για τραπεζοκαθίσματα 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 2013. 

 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 2013. 

 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 2013. 

Μέχρι την εξόφληση του χρέους δε θα εκδίδεται η Άδεια Κ.Χ.  
Σε ειδικές αιτιολογημένες περιπτώσεις, ΔΥΝΑΤΑΙ να γίνει διακανονισμός όσον αφορά 
είτε τον αριθμό των δόσεων και των ημερομηνιών καταβολής, είτε την παράταση της 
ημερομηνίας εξόφλησης του ποσού, από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, 
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου πολίτη.  
Όλα τα ανωτέρω τέλη ορίζονται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε Κ.Χ. κατά 
τρόπο που να εξυπηρετούν το κοινό, δημιουργώντας καθιστικούς χώρους. 
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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.  
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.       

 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κ.Υ.Ε.) 
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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 0.90% 
(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 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 0.90% 
(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 0.90% 
(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 0.90% 
(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 0.90% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

 
Τ.Ζ. = 1100€ 

 
 

ΣΤ ΖΩΝΗ  
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ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ – ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ – ΑΝΕΖΟΥΛΑΣ ΠΑΤΑΚΟΥ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ – 
ΗΡΟΔΟΤΟΥ – ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΠΙΝΔΟΥ – ΣΠΕΤΣΩΝ – ΚΑΝΑΡΗ – 
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ – ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ 
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Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.90% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

 
Τ.Ζ. = 1100€ 

 

Ζ ΖΩΝΗ 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
0

.9
0

%
 

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

 

 
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.90% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 
 

 
Τ.Ζ. = 1100€ 

 

Η ΖΩΝΗ 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
0

.9
0

%
 

 
ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 33 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 – 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ – ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
 

 
 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.90% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 

 
Τ.Ζ. = 800€ 

 

Θ ΖΩΝΗ 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΕ-ΣΞΕ
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ΑΔΑ: Β45ΑΩΛΕ-Θ0Ξ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
0

.9
0

%
 

 
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 0.90% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

 
Τ.Ζ. = 800€ 

 

Ι ΖΩΝΗ  

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
0

.9
0

%
 

 
«ΠΛΑΤΑΝΙ» 

 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.90% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

 
Τ.Ζ. = 700€ 

 

ΙΑ ΖΩΝΗ 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
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 x
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x 
τ.

μ
. 

x 
0

.9
0

%
 

 
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: 
 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
…

%
 

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) 
 

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΕ-ΣΞΕ
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ΑΔΑ: Β45ΑΩΛΕ-Θ0Ξ 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.80% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 1.80% = 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 1.20% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
…

%
 

 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 1.20% = 11.70€/τ.μ. 
 

3) για την Περιοχή Γ: όλα τα υπόλοιπα καταστήματα. 
 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.90% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.90% = 8.77€/τ.μ. 
 

 
Β) ΚΕΦΑΛΟΣ: 
 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
…

%
 

1) Χωριό: 
 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.80% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.80% = 7.80€/τ.μ. 
 

2) Καμάρι: 
 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.80% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 1.80% = 17.55€/τ.μ. 
 

 
Γ) ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ: 
 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΕ-ΣΞΕ
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ΑΔΑ: Β45ΑΩΛΕ-Θ0Ξ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
…

%
 

1) ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ: 
Περιοχή Α: Όσα καταστήματα έχουν πρόσοψη στην παραλία 
 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.20% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 1.20% = 11.70€/τ.μ. 
 

 
Περιοχή Β: Όλα τα καταστήματα που δε βλέπουν στην παραλία  
 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.02% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 1.02% = 9.95€/τ.μ. 
 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
…

%
 2) ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ: 

 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.90% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.90% = 8.77€/τ.μ. 
 

 
Δ) ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ: 
 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

 τ
.μ

. 
x 

…
%

 

1) ΜΑΡΜΑΡΙ – ΤΙΓΚΑΚΙ – ΖΙΑ: 
 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.20% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 1.20% = 11.70€/τ.μ. 
 

2) ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: 
 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.80% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.80% = 7.80€/τ.μ. 
 

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΕ-ΣΞΕ
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ΑΔΑ: Β45ΑΩΛΕ-Θ0Ξ 

 
Ε) ΠΥΛΙΟΥ:    
 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. 
x τ.μ. x 
0.80% 

ΠΥΛΙ: 
 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.80% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.80% = 7.80€/τ.μ. 
 

Άρθρο 13:  Παραχώρηση Κ.Χ. για τοποθέτηση εμπορευμάτων.  

Η προθεσμία καταβολής του τέλους πληρωμής για εμπορεύματα, ορίζεται ως εξής: 

 Όταν το συνολικό ποσό ανέρχεται μέχρι τα 500.00€ 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 
2013. 

 Όταν το συνολικό ποσό υπερβαίνει τα 800.00€ 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 2013. 

 Όταν το ποσό υπερβαίνει τα 1.000,00€ 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 2013. 

Μέχρι την εξόφληση του χρέους δε θα εκδίδεται η Άδεια Κ.Χ.  
Σε ειδικές αιτιολογημένες περιπτώσεις, ΔΥΝΑΤΑΙ να γίνει διακανονισμός όσον αφορά 
είτε τον αριθμό των δόσεων και των ημερομηνιών καταβολής, είτε την παράταση της 
ημερομηνίας εξόφλησης του ποσού, από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, 
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου πολίτη.  
Όταν χρησιμοποιείται Κ.Χ. ως προσθήκη καταστήματος, το τέλος διπλασιάζεται (εδ.α της 
παρ.3 του Άρθρου 3 του Ν. 1080/80). 
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 ως εξής:   

 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ 

 

Α ΖΩΝΗ  

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
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 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
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x 
3

.0
0

%
 

 
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 
 

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΕ-ΣΞΕ
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ΑΔΑ: Β45ΑΩΛΕ-Θ0Ξ 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 3.00% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

 
Τ.Ζ. = 1800€ 
 

Β ΖΩΝΗ 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 
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.Ε
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x 
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μ
. 

x 
3

.0
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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 3.00% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

 
Τ.Ζ. = 1600€ 

 

Γ ΖΩΝΗ 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 
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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 3.00% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

 
Τ.Ζ. = 1350€ 

 

Δ ΖΩΝΗ  

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. x

 
3

.0
0

%
  

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

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΕ-ΣΞΕ
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Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 3.00% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

 
Τ.Ζ. = 1050€ 

 

Ε ΖΩΝΗ 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
3

.0
0

%
 

 
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 3.00% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

 
Τ.Ζ. = 1100€ 

 

ΣΤ ΖΩΝΗ  

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
3

.0
0

%
 

 
ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ – ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ – ΑΝΕΖΟΥΛΑΣ ΠΑΤΑΚΟΥ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ – 
ΗΡΟΔΟΤΟΥ – ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΠΙΝΔΟΥ – ΣΠΕΤΣΩΝ – ΚΑΝΑΡΗ – 
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ – ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ 

 
 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 3.00% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

 
Τ.Ζ. = 1100€ 

 

Ζ ΖΩΝΗ 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
3

.0
0

%
  

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

 
 

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΕ-ΣΞΕ
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Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 3.00% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

 
Τ.Ζ. = 1100€ 

 

Η ΖΩΝΗ 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 
ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 33 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 – 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ – ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 
 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. 
x τ.μ. x 
3.00% 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 3.00% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

 
Τ.Ζ. = 800€ 

 

Θ ΖΩΝΗ 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
3

.0
0

%
 

 
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 3.00% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

 
Τ.Ζ. = 800€ 

 

Ι ΖΩΝΗ  

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

  
 
 
 
 Τ.Ζ. x Σ.Ε. 
x τ.μ. x 
3.00% 
 

 
«ΠΛΑΤΑΝΙ» 

 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 3.00% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

 

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΕ-ΣΞΕ
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   Τ.Ζ. = 700€ 
 

ΙΑ ΖΩΝΗ 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
3

.0
0

%
 

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

 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 3.00% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 

 

 
Τ.Ζ. = 650€ 

 

 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 

 
Α) ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ: 
 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
…

%
 

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 0.90% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.90% = 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 0.80% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
…

%
  

Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.80% = 7.80€/τ.μ. 
 

3) για την Περιοχή Γ: όλα τα υπόλοιπα καταστήματα. 
 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.70% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΕ-ΣΞΕ
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Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.70% = 6.82€/τ.μ. 
 

 
Β) ΚΕΦΑΛΟΣ: 
 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
…

%
 

1) Χωριό: 
 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.70% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.70% = 6.82€/τ.μ. 
 

2) Καμάρι: 
 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.90% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.90% = 8.77€/τ.μ. 
 

 
Γ) ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ: 
 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
…

%
 

1) ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ: 
Περιοχή Α: Όσα καταστήματα έχουν πρόσοψη στην παραλία 
 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.80% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.80% = 7.80€/τ.μ. 
 

Περιοχή Β: Όλα τα καταστήματα που δε βλέπουν στην παραλία  
 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.60% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.60% = 5.85€/τ.μ. 
 

Τ .Ζ . x Σ. Ε . x τ. μ . x … %
 2) ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ: 

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΕ-ΣΞΕ
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Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.50% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.50% = 4.88€/τ.μ. 
 

 
Δ) ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ: 
 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.
Ζ.

 x
 Σ

.Ε
. 

x 
τ.

μ
. 

x 
…

%
 

1) ΜΑΡΜΑΡΙ – ΤΙΓΚΑΚΙ – ΖΙΑ: 
 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.80% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.80% = 7.80€/τ.μ. 
 

2) ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: 
 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.80% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.80% = 7.80€/τ.μ. 
 

 
Ε) ΠΥΛΙΟΥ:    
 

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. 
x τ.μ. x 
0.80% 

ΠΥΛΙ: 

 
Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 0.60% 
(Τ.Ζ.: Τιμή Ζώνης, Σ.Ε.: Συντελεστής Εμπορικότητας, τ.μ.: τετραγωνικά μέτρα) 
 

 
Τ.Ζ.:650€ x Σ.Ε.: 1.5 x 0.60% = 5.82€/τ.μ. 
 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:  
 

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1) Για τα εμπορεύματα που 
κρέμονται κατά 
οποιοδήποτε τρόπο στις 
προσόψεις καταστημάτων, 
περιπτέρων κτλ. και 
εμποδίζουν την 
κυκλοφορία. 

50.00€ 
 το γραμμικό μέτρο μόνο για 

τον υπολογισμό του 
προστίμου. 

 

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΕ-ΣΞΕ



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 

 
 

468-12ds                                                                             Σελίδα 26 από 32  

ΑΔΑ: Β45ΑΩΛΕ-Θ0Ξ 

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 3.00% 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 1.00%  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.  

 

100.00€  
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. 

 

5.00€ το χρόνο για τα 
ποδήλατα και  

20.00€ για τα υπόλοιπα. 

Ένα (1) 
 μηχανοκίνητο μόνο για 

έκθεση 

Άρθρο 14:  Παραχώρηση Κ.Χ. για περίπτερα.  

Σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 42 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 
526/Β΄/8-9-1983), αναψυκτήρια περίπτερα είναι μικρά καταστήματα, τα οποία 
ιδρύονται και λειτουργούν σε κεντρικές πλατείες, οδικές αρτηρίες, σταθμούς 
αυτοκινήτων ή σιδηροδρόμων, λιμένες και αερολιμένες, ακτές ομαδικής κολυμβήσεως 
(πλαζ), τουριστικούς ή αρχαιολογικούς χώρους και γενικά σε χώρους στους οποίους 
παρατηρείται συνήθως συγκέντρωση ή διέλευση πολλών ατόμων. Τα καταστήματα αυτά 
επιτρέπεται να προσφέρουν αναψυκτικά ποτά και μπύρα, καφέ γενικά και άλλα 
ροφήματα, παγωτά τυποποιημένα ή χύμα σε χωνάκι, και ορισμένα γλυκίσματα από αυτά 
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που μπορούν να προσφέρονται στο χέρι τοποθετημένα σε χαρτί (κωκ, εκλαιρ, 
αμυγδαλωτά, κέικ, τουλούμπες κ. τ. όμ.), τοστ ή άλλα σάντουιτς και πίττες (τυρόπιτες κ. 
τ. όμ.). 

Στην παρ. 5 του Άρθρου 42 της ιδίας Υγειονομικής Διάταξης, αναφέρεται ότι, τα 
αναψυκτήρια περίπτερα μπορεί να λειτουργούν σε λυόμενες κατασκευές από 
κατάλληλα υλικά, εφόσον θα στηρίζονται σε μόνιμη βάση από μπετόν και θα είναι 
σύμφωνες με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και τους τυχόν υπάρχοντες 
Κανονισμούς των ειδικών φορέων, που ελέγχουν την περιοχή (Ε.Ο.Τ., Ο.Τ.Α. κ. ά), και 
κυρίως παρέχουν τα εχέγγυα προστασίας της δημόσιας υγείας.  

Ο απαιτούμενος για τη λειτουργία των καταστημάτων τούτων χώρος θα είναι 
τουλάχιστον 8.00 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένου του σώματος του περιπτέρου) με ελάχιστο 
ύψος 2.20 μέτρα. Οι επιφάνειες των τοίχων θα είναι σε όλη την έκτασή τους 
αδιαπότιστες και λείες (επικαλυμμένες με πλακίδια εφυαλωμένης πορσελάνης ή με άλλο 
κατάλληλο και στέρεο, αδιαπότιστο και λείο υλικό ή ελαιοχρωματισμένες).  

Ως γνωστόν, τα περίπτερα περιλαμβάνονται στον αστικό εξοπλισμό και τις 
εξυπηρετήσεις που παρέχονται εν γένει προς τους πολίτες, για τις οποίες υπάρχει ρητή 
αναφορά στην Υπουργική Απόφαση ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με αρ. οικ. 52488/2001(2) (ΦΕΚ 
18/Β’/15-1-2002), ότι τοποθετούνται υποχρεωτικά εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης 
των πεζών και του οδηγού τυφλών που πρέπει να κατασκευάζεται στα πεζοδρόμια και 
αποτελεί τμήμα της ελεύθερης ζώνης όδευσης. Βάσει αυτού, τα νέα περίπτερα που θα 
χωροθετηθούν και θα τοποθετηθούν σε πεζοδρόμια θα πρέπει να αφήνουν υποχρεωτικά 
ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1.50 μέτρο για την απρόσκοπτη διέλευση πεζών και 
ιδιαίτερα των ατόμων ΑΜΕΑ. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 της Απόφασης Φ.900/12/158489 (3) (ΦΕΚ 424/Β’/7-4-2006), το 
μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος του περιπτέρου είναι 1.70x1.50μέτρα. Οι διαστάσεις 
αυτές συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου μέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε 
οριζόντια τομή του περιπτέρου. 

Ο χώρος που θα τους παραχωρείται για την κατάληψη Κ.Χ. θα είναι για την τοποθέτηση 
ψυγείων πώλησης παγωτών και αναψυκτικών καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων και 
θα είναι εφαπτόμενος της έκτασης που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου. Οι 
διάδρομοι που βρίσκονται εντός του χώρου των εμπορευμάτων και εξυπηρετούν τη 
λειτουργία του καταστήματος προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.  

Σε κάθε περίπτερο εφόσον δεν συντρέχουν απαγορευτικοί λόγοι (επαρκής χώρος για τη 
διέλευση των πεζών καθώς και την ορατότητα οδηγών), μπορεί να τοποθετηθούν μέχρι 
δύο (2) ψυγεία, ένα (1) παγωτού και ένα (1) αναψυκτικών (απλό ή διπλό) διαστάσεων 
μέχρι 1.10μ. x 0.60 μ., προκειμένου για περίπτερα που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία 
πόλεων, ή 1.35μ. x 0.60 μ., αν τα περίπτερα βρίσκονται σε ακραίες συνοικίες πόλεων ή 
χωριά (παρ. 5, Άρθρο 47 της Υγειονομικής Διάταξης του 1983) τα οποία πρέπει να 
τοποθετούνται σε επαφή με τη μία πλευρά του περίπτερου. 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος, τέντας, με στήριξη μόνο επάνω στο 
περίπτερο, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, η οποία να προεξέχει το μέγιστο κατά 1.50 
μέτρο σε οριζόντια προβολή από αυτό και σε απόσταση μικρότερη των 0.50 μέτρων 
εσώτερον του άκρου του πεζοδρομίου. Ο τύπος, τα υλικά, ο χρωματισμός του κτλ. 
εγκρίνονται από την ΕΠΑΕ μετά από πρόταση του Δ.Σ. μία φορά για κάθε Δήμο (Αριθ. 
Φ.900/ΑΔ.786/Σ.38 Απόφαση – Άρθρο 1 του ΦΕΚ 1665/Β’/25-8-1999). 

Το τέλος πληρωμής ορίζεται κατά ζώνες όπως τα τραπεζοκαθίσματα, ως εξής: 
 

 Α & Β & Δ & Ε & Γ & Η & Ι  Θ  ΖΩΝΗ ΙΑ ΖΩΝΗ & ΟΛΕΣ ΟΙ 
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ΣΤ & Ζ  ΖΩΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Ψυγεία παγωτού 
1.10μ. x 0.60μ. 

100.00€ 70.00€ 50.00€ 30.00€ 

Ψυγεία αναψυκτικών 
μονό 

0.60μ. x 0.60μ. 
150.00€ 120.00€ 100.00€ 80.00€ 

Ψυγεία αναψυκτικών 
διπλό 

1.10μ. x 0.60μ. 
200.00€ 160.00€ 120.00€ 100.00€ 

Χαμηλά ψυγεία αναψυκτικών διαστάσεων 1.10μ.x0.60μ. 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 της παρ. 13 του Άρθρου 39  της Υγειονομικής Διάταξης του 1983 η 
τοποθέτηση των ψυγείων συντηρήσεως του κάθε είδους παγωτών (χύμα ή 
τυποποιημένων) στην είσοδο των καταστημάτων πωλήσεώς τους ή εκτός αυτών στο 
πεζοδρόμιο κτλ. 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. 
Απαγορεύεται η τοποθέτηση άλλου κινητού πράγματος έξω από το περίπτερο ακόμη και 
στα πλάγια, όπως διαφημιστικά ταμπλό, λοιπές πρόχειρες κατασκευές, καθώς και η 
εναπόθεση στον πέριξ του χώρου κιβωτίων κτλ. αντικειμένων.  
Τέλος, «Ραφές οι οποίες εξέχουν πέραν των διαστάσεων που καθορίστηκαν 
(1.70μ.x1.50μ.) απαγορεύονται απολύτως», σύμφωνα με το Άρθρο 1 της 
Φ.900/12/158489 (3) του ΦΕΚ 424/Β’/7-4-2006. 
Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών σε πλατείες ή πεζοδρόμια θα εξετάζεται 
κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια με την σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής 
Αστυνομίας, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα του Κ.Χ.    
Για τα περίπτερα τα οποία δεν έχουν άδεια, θα γίνεται Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς 
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την έκδοσή της. 

Άρθρο 15:  Παραχώρηση Κ.Χ. για οικοδομικές εργασίες.  

Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος, μετά από Αίτησή τους στο Δήμο, είναι υποχρεωμένοι να 
λάβουν άδεια κατάληψης πεζοδρομίου μετά και από έγκριση της Δημοτικής Αστυνομίας. 
Επίσης οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη ατυχήματος και μη διασποράς των υλικών. 
Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος – μαρμαρόσκονη – μπάζα κτλ.) 
θα πρέπει να καλύπτονται ή να καταβρέχονται συχνά, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση 
του περιβάλλοντος. Τα στερεά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των 
οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι στερεωμένα κατά τρόπο ασφαλή για την 
πρόληψη ατυχήματος. Εάν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος, η σήμανση κατά τη 
νύχτα θα πρέπει να είναι φωτεινή. Επίσης θα φροντίζουν σε όλες τις περιπτώσεις για 
σήμανση (πινακίδες – ειδική ταινία σήμανσης) και ό,τι άλλο επισημαίνει η Τροχαία ή η 
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Δημοτική Αστυνομία στην έγκριση της Άδειας. Σε περίπτωση που καταλαμβάνουν 
ολόκληρο το πεζοδρόμιο, λόγω ανέγερσης οικοδομής, υποχρεούνται να κατασκευάσουν 
πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των 
πεζών. Μετά τα παραπάνω, οι Άδειες για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών – κλείσιμο 
δρόμου κτλ. θα χορηγούνται για τις παρακάτω περιπτώσεις ως εξής: 
1. Για τοποθέτηση κάδου – κοντέινερ απόρριψης οικοδομικών υλικών, με την 

προϋπόθεση ότι οι κάτοχοι θα τοποθετούν αυτούς πάνω σε ξύλο για να μην 
καταστρέφουν τα πεζοδρόμια ή τους πεζόδρομους ή το οδόστρωμα. Στους 
τοποθετούντες ή χρησιμοποιούντες κάδους χωρίς άδεια θα επιβάλλεται πρόστιμο (η 
ελάχιστη χρέωση θα είναι εβδομαδιαίως).  

 Ισχύει η ταξινόμηση των ζωνών όπως στα τραπεζοκαθίσματα. 

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

 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. 

2. Για την τοποθέτηση μηχανημάτων (μπετονιέρες, σκαπτικά μηχανήματα κτλ.) 
μπαρών, οικοδομικών υλικών περιφραγμάτων και σκαλωσιών, για προστατευτικά 
πανιά ή τοποθέτηση λαμαρίνας ή πλέγματος λόγω οικοδομικών εργασιών, το τέλος 
ορίζεται κατά ζώνες, μηνιαίο, ανεξάρτητα του χρόνου χρήσης του Κ.Χ. και 
καταβάλλεται πριν από τη χρήση του, ως εξής: 

Τ.Ζ. x Σ.Ε. x τ.μ. x 1.5% 

3. 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. 

4. 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. 

Απαγορεύεται η χρήση Κ.Χ. για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία κατά την 
καλοκαιρινή τουριστική περίοδο. 

Άρθρο 16:  Τομές ή εκσκαφές οδοστρώματος.  

Βάσει των διατάξεων της παρ. 3, του Άρθρου 47 του Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α’/25-11-
1992), Κύρωση του Κ.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α’/02-03-
2007), για: «Οποιαδήποτε τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος, πεζόδρομου ή 
πεζοδρομίου εθνικής, επαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής οδού, η οποία είναι 
απαραίτητη για την κατασκευή έργου, που εκτελείται από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, 
οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται να γίνει μόνο ύστερα από άδεια της 
αρμόδιας για την συντήρηση της οδού Υπηρεσίας, η οποία θεωρείται πριν από τη έναρξη 
των εργασιών από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή...». Η παραπάνω Άδεια δίδεται από τη 
Δημοτική Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης 
μαζί με εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης τράπεζας, που έχει εκδοθεί στο όνομα του 
ενδιαφερόμενου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή 
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ορίζεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης η διέλευση οχημάτων από 
πεζόδρομους για όποια οικοδομική εργασία, θα χορηγείται άδεια από την αρμόδια 
Επιτροπή.  

Άρθρο 17:  Θάλαμοι καρτοτηλεφώνων Ο.Τ.Ε.  

Μετά την μετατροπή του Ο.Τ.Ε. σε ανώνυμη εταιρεία, θα καταβάλλεται τέλος χρήσης 
Κ.Χ. για τα καρτοτηλέφωνα του ποσού 50.00€/τεμ. όσον αφορά τα Διοικητικά όρια του 
Δήμου Κω, ενώ για τις υπόλοιπες Δημοτικές Κοινότητες Καρδάμαινας, Κεφάλου, 
Αντιμάχειας, Ασφενδιού και Πυλίου, η χρήση θα γίνεται ατελώς.   

Άρθρο 18:  Δ.Ε.Η. 

Μετά την μετατροπή της Δ.Ε.Η. σε ανώνυμη εταιρεία, θα καταβάλλεται τέλος χρήσης 
Κ.Χ. 100.00€/τ.μ. και 500.00€ για μόνιμη κατασκευή, 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.   

Άρθρο 19:  Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές τραπεζών (Α.Τ.Μ.) 

Θα καταβάλλεται τέλος χρήσης Κ.Χ. του ποσού 200.00€/τ.μ. το χρόνο όσον αφορά τα 
Διοικητικά όρια του Δήμου Κω, ενώ για τις υπόλοιπες Δημοτικές Κοινότητες 
Καρδάμαινας, Κεφάλου, Αντιμάχειας, Ασφενδιού και Πυλίου, η χρήση θα γίνεται ατελώς.   

Άρθρο 20:  Τροχόσπιτα – Ιδιόκτητα 

Θα καταβάλλεται το τέλος των 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. 

Άρθρο 21:  Βάρκα ή άλλο πλεούμενο. 

Θα καταβάλλεται το τέλος των 200.00€ 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. 

Άρθρο 22:  Τρέιλερ. 

Θα καταβάλλεται το τέλος των 200.00€/τ.μ., ανεξάρτητα από τη διάρκεια χρήσης του 
Κ.Χ. και μόνο για τον υπολογισμό του προστίμου, διότι σχετική άδεια δε μπορεί να 
χορηγηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία. 

Άρθρο 23:  Δεξαμενές υγρών καυσίμων σε πρατήρια. 

Θα καταβάλλεται το ποσό των 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. 2696/1999 – ΦΕΚ  57/Α’/23-3-1999), 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 της παρ.6 του Άρθρου 3 του Ν. 
1080/1980. Για την τοποθέτηση τέτοιας πινακίδας ορίζεται ετήσιο τέλος 300.00€ για 
κατάληψη Κ.Χ. μέχρι 1.00τ.μ. 

Άρθρο 24:  Αυτόματοι πωλητές. 

1) Αυτόματοι μικροί, μεσαίοι πωλητές καρτών, παιχνιδιών, ζυγαριές στα φαρμακεία 
και καταστήματα κτλ., καταβολή 100.00€ το χρόνο. 
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2) Για αυτόματους μεγάλους πωλητές (φωτογραφίας κτλ.), ορίζεται τέλος 200.00€ το 
χρόνο, ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια των Κ.Χ. Τα παραπάνω τέλη 
καταβάλλονται πριν από την τοποθέτηση των αυτόματων πωλητών.  

Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε Κ.Χ. μηχανημάτων τα οποία διαθέτουν ορισμένα είδη 
τροφίμων και ποτών, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 13 της υπ’ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 
96967 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 2718/Β’/8-10-2012). 

Άρθρο 25:  Ζαρντινιέρες, ομπρέλες, πάσσαλοι ή διάφορα εμπόδια. 

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. Θα επιτρέπονται μόνο σα μεμονωμένα 
διακοσμητικά στοιχεία μέσα στο χώρο των τραπεζοκαθισμάτων, ενώ σε καμία 
περίπτωση δε θα περιφράσσουν το χώρο.  
Οι ομπρέλες θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:  

1) Σε καμία περίπτωση όταν είναι κυκλικού ή τετράγωνου σχήματος, η διάμετρός τους 
ή οι πλευρές τους αντίστοιχα, δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 4.00μ.,  

2) το καθαρό ύψος κάθε ομπρέλας σε πλήρη ανάπτυξη δε μπορεί να είναι μικρότερο 
από 2.10μ. και το συνολικό μεγαλύτερο από 3.50μ.,  

3) ο σκελετός τους συνίσταται να είναι από μέταλλο ή ξύλο ή πλαστικό. Γενικότερα, 
πρέπει να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας και υψηλής αντοχής υλικά,  

4) το χρώμα τους θα είναι απαραιτήτως λευκό, χωρίς να αναγράφεται τίποτα, ούτε το 
λογότυπο της εκάστοτε επιχείρησης,  

5) οι ομπρέλες του κάθε καταστήματος θα είναι ομοιόμορφες μεταξύ τους,  
6) η στερέωσή τους στο έδαφος θα πρέπει να είναι ασφαλή, σε σταθερά σημεία και 

μετά την απομάκρυνσή τους δε θα πρέπει να προεξέχει κανένα στοιχείο από το 
έδαφος.        

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.     
Για διάφορα ξύλινα δάπεδα που τοποθετούνται μπροστά από τα καταστήματα στο 
πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα, ορίζεται τέλος 100.00€/τ.μ., μόνο για τον υπολογισμό του 
προστίμου. 

 Άρθρο 26:  Κυρώσεις. 

Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση Κ.Χ. χωρίς την προηγούμενη Άδεια της Δημοτικής Αρχής, 
καθώς και η χρήση του Κ.Χ. κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας Άδειας είτε 
αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, 
είτε τη διάρκεια της Άδειας. 
Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από υπαλλήλους του Δήμου, από 
όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 29, Άρθρο 2 του Π.Δ. 
23/2002 – ΦΕΚ 19/Α’/7-2-2002. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση Κ.Χ., 
καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου, με Απόφαση της Δημοτικής Αρχής και σύμφωνα 
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με τις διατάξεις της παρ. 8 του Άρθρου 13 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 8 του Άρθρου 3 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α’/22-10-
1980), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του Άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 
2/Α’/3-1-1989), όπως αντικαθίσταται με το Άρθρο 6 του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α’/17-
9-1990), εκτός από το αναλογούν τέλος: 

 χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το 
διάστημα της αυθαίρετης χρήσης, για τους χώρους για τους οποίους έχει 
επιτραπεί η παραχώρησης της χρήσης, (παρ. 5 του Άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 – 
ΦΕΚ 2/Α’/3-1-1989) 

 χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τ.μ. ποσού που 
καθορίστηκε μα απόφαση του οικείου Συμβουλίου, για τους χώρους για τους 
οποίους η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, (παρ. 5 του Άρθρου 26 του 
Ν. 1828/1989 – ΦΕΚ 2/Α’/3-1-1989). 

 επιβάλλονται κάθε φορά και μέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιμα και αν 
εξακολουθεί η παράβαση, ο Δήμος με συνεργείο του προέρχεται στην αφαίρεση 
κάθε είδος αντικειμένων, με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας ή της οικείας 
Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και 
αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τ.μ. ποσού, που 
καθορίστηκε με Απόφαση του οικείου Συμβουλίου για τους χώρους για τους 
οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης (Άρθρο 6 του Ν. 1900/1990 – 
ΦΕΚ 125/Α’/17-9-1990).  

Εκτός του χρηματικού προστίμου, για την αυθαίρετη χρήση του Κ.Χ. καθώς και τη χρήση 
καθ’ υπέρβαση της χορηγηθείσας Άδειας, ο υπόχρεος έχει και ποινικές ευθύνες και 
τιμωρείται με τις ποινές του Άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα (Π.Δ.283/1985 – ΦΕΚ  
106/Α’/31-5-1985). 

(Αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του Άρθρου 1 του Ν. 2207/1994 – ΦΕΚ 65/Α’/25-4-1994). 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 22ο πρακτικό της από 29-11-2012 
τακτικής συνεδρίασης υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                 Ο Δήμαρχος Κω              Τα  Μέλη 
Δρόσος Βασίλειος              Καΐσερλης Κων/νος  Κοπάδης Γεώργιος  

  Γιωργαράς Αντώνιος  
  Κρητικός Ιωάννης 
  Μακρή Κυριακή  

  Καμπουράκης Σταμάτιος  
  Πης Σταμάτιος  
  Διακογιώργης Ελευθέριος  
  Ρούφα Ιωάννα  
  Σιδερή – Γιμελά Μαρία 
  Μπαραχάνος Αθανάσιος 

  Φάκκος Μιλτιάδης  
  Κιλιμάτος Νικόλαος 
  Νικηταράς Θεοδόσιος  

  Ζερβός Νικόλαος  
  Μαραγκός Σωτήριος - Ευστάθιος 

  Μήτρου Εμμανουήλ 
  Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη 

  Σταυρής Βασίλειος  
  Μουζουράκης Θεόφιλος  

  Κυρίτσης Γεώργιος  
  Γερασκλής Δαυίδ   
  Μαρκόγλου Σταμάτιος  

  Τσακίρης Νικόλαος  
  Βασιλειάδης Σπυρίδων 
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