
                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Α.Π. 10111/ 09.07.2013     
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ   
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

                                                                                    
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10 /2013 Τακτικής  ∆ηµόσιας Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Ξηροµέρου. 
 
Αριθµός Αποφάσεως :  80 / 2013  
 
                                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
                                                          ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
Στον Αστακό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου Ξηροµέρου, σήµερα την  
τριακοστή ( 30η ) του Μηνός Ιουνίου του  έτους 2013 ηµέρα της Εβδοµάδας  Κυριακή  και ώρα  
20.00 µ.µ. συνήλθε σε  Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ξηροµέρου, 
µετά την από αριθ. πρωτ. 9230 /26.06.2013 έγγραφη Πρόσκληση του  Προέδρου κου Παπαναστάση 
Στυλιανού  που  επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα Μέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο  Είκοσι  Επτά  (27) Μελών 
ευρέθησαν παρόντα  Είκοσι τρία(23) Μέλη και ότι σε σύνολο ∆εκαεννέα (19)Προέδρων ∆ηµοτικών 
και Τοπικών Κοινοτήτων ευρέθησαν παρόντες Πρόεδροι Πέντε (5) ήτοι :  
  

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ   

                                

1. Παπαναστάσης Στυλιανός  (Πρόεδρος)        1. Μητσάνης  Ζώης                                                      
2. Κουµανδράκη – Σαµαρά Κωστούλα             2. Ντίνος Απόστολος  
3. Λιβάνης   Φώτιος                                            3. Κατσαούνης  Ελευθέριος  
4. Μαγγίνας Α. Ανδρέας                                     4.  Ψηλός Παντελής                                                                                 
5. Γιώτης Αλέξανδρος                                          
6. Μουρκούσης Βασίλειος                                                                                                                                                                                 
7. Μπίτας Νικόλαος                                             

      8.   Ζορµπάς Ιωάννης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
9. Καραπάνου-Κολοβού Ευθυµία                                                                                                                                                                                                                                       
10. Λυµπεράτος Σπυρίδων                                        
11. Ταµπάκης  Ηλίας 
12. Λύτρας Σπυρίδων     
13. Γαζέτας  Παναγιώτης   (αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3ου θέµατος Η.∆.)                                                                                                                                                          
14. Κατσιπάνος Αναστάσιος (αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος Η.∆.) 
15. Καυµενάκης Σπυρίδων    
16. Λύτρας Γ. Ιωάννης  (αρχηγός µείζονος µειοψηφίας)                                                               
17. Γαλούνης  Ερωτόκριτος                                                               
18. Μπαµπούρης  Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                            
19. Κυριάκος Κωνσταντίνος   
20. Τζαχρήστας Παναγιώτης                                                                                                                                                   
21. Ρετούλης Θωµάς  (αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος Η.∆.) 
22. Λαϊνάς  Κωνσταντίνος 
23. Βότσης ∆. Γεράσιµος (αρχηγός ελάσσονος µειοψηφίας)   
                                                                                                                      

                                                             Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόµιµα προσκλήθηκαν. 
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Επίσης παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της ∆. Κ.  Αστακού κος Λιβάνης Αλέξανδρος καθώς και οι  
Πρόεδροι των  Τ. Κ. Βάρνακα κος Πολύζος Βασίλειος , Καραϊσκάκη κος Σόµπολος Απόστολος, 
Σκουρτούς κος Τζογάνης Σταµάτης και Αρχοντοχωρίου κος Λιοντάκης  Γεώργιος. 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθη ο ∆ήµαρχος κος  Πυθαγόρας Σαµαράς  καθώς και  ο 
υπάλληλος του ∆ήµου κος  Γερόλυµος Σωτήριος  για την τήρηση των Πρακτικών. 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το 1ο Θέµα  Ηµερήσιας 
∆ιάταξης , έδωσε τον λόγο στην Αντιδήµαρχο κα Καραπάνου-Κολοβού Ευθυµία  η οποία είπε τα 
εξής: 
 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1Β εδάφιο ν, του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του 
Κ.∆.Κ. 
2. Με την 13/28.05.2013 Απόφασης της  περί «Έγκριση σχεδίου κανονισµού χρήσης κοινοχρήστων 
χώρων» η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ενέκρινε το σχέδιο που σας διενεµήθη και εισηγείται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο της ψήφιση του. 

 
Έπειτα από τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να πάρει σχετική απόφαση. 
Το Συµβούλιο  αφού  άκουσε  την εισήγηση  της  Αντιδηµάρχου κας Καραπάνου- Κολοβού Ευθυµίας, 
µελέτησε  τις σχετικές διατάξεις  και µετά από διαλογική συζήτηση 

 
 

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει  τον Κανονισµό Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου Ξηροµέρου ως κάτωθι :  

 
    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
                            

                                                                                            
Άρθρο 1: Αντικείµενο & Σκοπός του Κανονισµού 
 
Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για την χρήση των 
πεζοδροµίων των οδών, των πλατειών, των πεζοδρόµων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα 
δεσµεύουν τις δηµοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκµεταλλευτές αυτών των χώρων. Αφορά 
δε την προσωρινή ή πλέον µακροχρόνια χρήση ή κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων σε όλη την έκταση 
του δήµου. 
 
 Σκοπός του Κανονισµού αυτού είναι: 

� Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης Αστακού και των χωριών 
– οικισµών του ∆ήµου.  

� Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και της λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. 
� Η διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα πλατειών, πεζοδρόµων και πεζοδροµίων και η ισορροπηµένη 

οικονοµική εκµετάλλευση τους από τον ∆ήµο.  
� Η ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των 

Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες(ΑΜΕΑ). 
� Η ανάπτυξη και η διεύρυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
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 Άρθρο 2: Νοµικό Πλαίσιο 
 Ο παρών Κανονισµός εκδίδεται βάσει της σχετικής νοµοθεσίας(Ν. 3463/2006, Ν.3852/10,το άρθρο του 
Β.∆.2419/20-10-58 όπως αντικαταστάθηκε µε Ν.1080/1980,όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 26 του 
Ν.1828/89 & το άρθρο 6 του Ν.1900/90), και των αντιστοίχων κανονιστικών διατάξεων και αποτελεί 
κανονιστική διοικητική πράξη, που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου. Επίσης: 
Τνπ Ν. 1416/1984, 
Τνπ Ν. 1828/1989, 
Τνπ Ν. 1900/1990, 
Τνπ Ν. 2218/1994, 
Τνπ Ν. 3254/2004, 
Τνπ Ν. 1577/1985  
Τνπ Ν. 1337/1983, 
Τνπ Ν. 1512/1985, 
Τνπ Ν. 2831/2000  
Τνπ Ν. 2696/1999, 
Π.Γ. 6/21.08.1998, 
Ν. 1043/1980, 
Ν. 1491/1984,  
Ν. 2300/1995, 
Ν. 2323/1995, 
Ν. 2946/2001, 
Ν. 3377/2005, 
Της απόφασης  ΥΠΕΧΩ∆Ε 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 Ν. 2831/2000 
 έγγραφο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου µε αριθµ πρωτ. 3323/509/11-2-2013 
 

        Άρθρο 3: Ορισµοί 
  1. Κοινόχρηστοι χώροι: Όλοι οι δρόµοι και τα πεζοδρόµια τους, οι πλατείες και τα πεζοδρόµια τους, οι 
πεζόδροµοι, οι στοές και το υπέδαφος όλων αυτών, οι αποτµήσεις γωνιών οικοδοµικών τετραγώνων και 
το υπέδαφος αυτών, ο δάπεδος χώρος µεταξύ θέσεως των προσόψεων των ισογείων οικοδοµών και των 
εγκεκριµένων οικοδοµικών γραµµών, αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρόµων και 
χώρων αφεθέντων σε κοινή χρήση και γενικά κάθε δηµοτικός ή δηµόσιος χώρος ή οικόπεδο, που έχει 
αφεθεί προσωρινά ή µόνιµα σε κοινή χρήση. (∆εν περιλαµβάνονται οι νησίδες σε διασταυρώσεις). 
2. Τέλος: Η χρηµατική παροχή ,που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγµατος για 
την χρησιµοποίηση ορισµένου δηµοτικού χώρου, έργου ή υπηρεσίας. Έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα      
(ΣΤε 140/89, ∆ι.∆ικ. 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων. 
3. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου: Οι ατοµικές διοικητικές πράξεις παραχώρησης χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου σε ιδιώτη, που υπόκεινται σε ανάκληση σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του 
∆ιοικητικού ∆ικαίου και των Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του 
Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. Η χορήγηση άδειας χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου ειδικά για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και εµπορικά προϋποθέτει την 
νόµιµη λειτουργία αυτών. 
4. Ανάκληση αδείας: Η διοικητική πράξη κύρωσης µε την οποία αίρεται η ισχύς προηγούµενης 
διοικητικής πράξης είτε αναδροµικά είτε για το µέλλον και αποσκοπεί στην συµµόρφωση του υπόχρεου 
προς τις ρυθµίσεις του νόµου και του παρόντος κανονισµού. 
5. Αυθαίρετη χρήση: Η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς προηγούµενη άδεια του ∆ήµου 
Ξηροµέρου καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της ήδη 
χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή την έκταση του 
παραχωρούµενου χώρου, είτε την διάρκεια της άδειας .  
6. Εµπορικός εξοπλισµός: Κάθε µορφής λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία (τραπεζοκαθίσµατα, 
οµπρέλες, σκίαστρα ,προθήκες, πάγκοι, εµπορεύµατα και µηχανήµατα), που εξυπηρετούν την πελατεία 
και την λειτουργία των καταστηµάτων.                                                                                                                                                                     
7. Αστικός εξοπλισµός: Ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες του ∆ήµου όπως κάδοι απορριµµάτων, κολωνάκια, 
ζώνες πράσινου, κιγκλιδώµατα, παγκάκια, φωτιστικά κ.τ.λ.. 
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8. Οδικός εξοπλισµός: Ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών και της κυκλοφορίας όπως φανοστάτες, 
πινακίδες σήµανσης, σηµατοδότες κ.τ.λ.. 
 9. Πεζοδρόµιο: Το υπερυψωµένο η µε άλλο τρόπο διαχωριζόµενο τµήµα της οδού ,που προορίζεται για 
τους πεζούς. 
10. Πεζόδροµος: Η οδός, που χρησιµοποιείτε αποκλειστικά από πεζούς και για την είσοδο-έξοδο 
οχηµάτων προς χώρους στάθµευσης παρόδιων ιδιοκτησιών και οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης και 
ανεφοδιασµού.  
 
Άρθρο 4 : Αρµοδιότητες 
Ο ∆ήµος Ξηροµέρου είναι η µόνη αρµόδια αρχή για να εκδίδει άδειες χρήσεις κοινοχρήστων χώρων που 
ανήκουν στο ∆ήµο ή έχουν παραχωρηθεί σ’αυτόν για εκµετάλλευση. Η αρµοδιότητα για την τήρηση και 
πιστή εφαρµογή του Κανονισµού ανήκει στην ∆ηµοτική Αρχή δια των αρµοδίων υπηρεσιών της. 

• Η Οικονοµική Υπηρεσία χορηγεί σύµφωνα µε τον νόµο όλες τις απαραίτητες άδειες για τη 
χρηση του χώρου (άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου) εντός 15 ηµερών το αργότερο,  
µετά  τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητος Ζωής του ∆ήµου. Ο ∆ήµαρχος εκδίδει 
την άδεια χρήσης κοινόχρηστου δηµοτικού  χώρου (παρ 11 αρ 3 Ν.1080/80) και την 
ανακαλεί (παρ 7 αρ 3 Ν. 1080/80). Το Γραφείο εκδόσεως αδειών καταστηµάτων, χορηγεί 
όλες τις απαραίτητες άδειες πλην την άδεια χρήσης του χώρου. 

• Η ∆ηµοτική Αστυνοµία (όταν δηµιουργηθεί), η άρµόδια επιτροπή (µε απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου) και η Ελληνική Αστυνοµία ελέγχουν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 
και γνωµοδοτούν για την χορήγηση της άδειας κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου. Αν 
υφίστανται δηλαδή λόγοι  ασφαλείας  της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων ,που 
επιβάλλουν τη µη χορήγηση της άδειας. Η γνωµάτευση της Τροχαίας ή της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας, ή των επιτροπων ή του αρµοδίου γραφείου, είναι δεσµευτική στη χορήγηση της 
αιτούµενης άδειας ( άρθρο 13παρ.6 Β∆. 24/9-20/10/1958 όπως έχει αντικατασταθεί από το 
άρθρο 3 τουΝ.1080/80 ) και εκδίδεται µέσα σε 15 µέρες από την παραλαβή του σχετικού 
ερωτήµατος του ∆ήµου, δια της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας µε γνώµη. 

• Η  Τεχνική Υπηρεσία χορηγεί κάθε είδους «σύµφωνη γνώµη» Κι εγκρίσεις για τα 
λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία, που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο χώρο, τον 
οριοθετεί βάσει της χορηγηθείσας άδειας και ελέγχει την εφαρµογή της. 

• Η ΕΠΖ παραπέµπει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θέµατα που έχουν σχέση µε την 
αναδιατύπωση και συµπλήρωση του παρόντος κανονισµού, εκτός των θεµάτων που έχουν 
οικονοµικό αντικείµενο (πχ επιβολή τελών), για τα οποία την ειδική αρµοδιότητα έχει η 
Οικονοµική Επιτροπή.   

•   
Άρθρο 5: Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων 
 
Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας είναι να παραµένει ελεύθερη, από κάθε είδους εµπόδια, 
ζώνη διέλευσης πεζών: α) ενός µέτρου (1,00) τουλάχιστον στα πεζοδρόµια, β) δύο (2,00) µέτρων 
τουλάχιστον για τη διέλευση των πεζών και των επιτρεποµένων οχηµάτων στους πεζόδροµους. Ειδικά για 
τους πεζόδροµους, ο παραχωρούµενος χώρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50% του πλάτους τους. Σε 
ειδικές περιπτώσεις θα αποφασίζεται ανάλογα. Στα υφιστάµενα πεζοδρόµια µε µικρότερο πλάτος του ενός 
(1,00) µέτρου η ζώνη διέλευσης πεζών καταλαµβάνει όλο το πλάτος του πεζοδροµίου και δεν επιτρέπεται 
η εγκατάσταση ή διατήρηση οποιουδήποτε εµποδίου. Υπάρχουσες εκµισθώσεις κοινοχρήστων χώρων, 
αντίθετες στις ρυθµίσεις του παρόντος κανονισµού και των κείµενων διατάξεων, θα επανεξετασθούν και 
θα συνεχίσουν υφιστάµενες, εφόσον υπάρξει σχετική συµµόρφωση. Τα πεζοδρόµια της Α΄ και Β΄ ζώνης, 
που το πλάτος τους είναι ένα (1,00) µέτρο και κάτω απαγορεύεται η παραχώρηση τους. Για την Γ΄ ζώνη 
µε πεζοδρόµια πλάτους ένα (1,00) µέτρο παραχωρείται το πολύ το µισό  ( 0,50 ) µέτρο µε  την έγκριση 
των Τεχνικών Υπηρεσιών και µε την προϋπόθεση την απρόσκοπτη και συνεχή  διέλευση των πεζών. 
 
1. Να µην εµποδίζεται  η ανάδειξη και η προβολή των µνηµείων της πόλης, ούτε να δυσχεραίνεται  

η πρόσβαση προς αυτά. 
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2. Στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου πρέπει να 
είναι σύµφωνη µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους, σύµφωνα µε ισχύουσες υγειονοµικές 
διατάξεις και νόµους.. 

3. Ο παραχωρούµενος χώρος οριοθετείται µε συνεργασία της Υπηρεσίας Εσόδων, της Τεχνικής 
Υπηρεσίας και της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ή του αρµοδίου γραφείου. Κάθε κατάληψη πέρα των 
ορίων θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται κυρώσεις.  

4. ∆εν επιτρέπεται καµία παρέµβαση, που να εµποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του 
αστικού εξοπλισµού, που έχει εγκαταστήσει ο ∆ήµος. 

5. Τα στοιχεία εξοπλισµού, που αναπτύσσονται στις πλατείες, στους πεζόδροµους και στα 
πεζοδρόµια Α΄ και Β΄ ζώνης ( τραπεζοκαθίσµατα ,ζαρντινιέρες κ.α.) είναι από φυσικά υλικά 
µόνο (πηλό, γυαλί, ξύλο, µέταλλο κ.τ.λ.). 

6. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε µε τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτηρίου σε ύψος 
τουλάχιστον 2,20 µ. από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στοιχεία ,είτε µε οµπρέλες ,που θα 
καλύπτουν ίση επιφάνεια µε τον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο και θα είναι χωρίς 
διαφηµιστικά µηνύµατα. 
∆εν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή ή παρέµβαση στον παραχωρούµενο χώρο. 
(υποστυλώµατα, δάπεδα, καθίσµατα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.) Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων 
θα είναι τέτοια ώστε να δηµιουργούνται διάδροµοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. 
Η συνολική παρέµβαση θα τυγχάνει, πριν την έκδοση της άδειας , της έγκρισης των υπηρεσιών 
του ∆ήµου. Προς τούτο υποβάλλονται  µε την αίτηση της άδειας και τα απαραίτητα 
τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια . Σύµφωνα µε του άρθρο 17 του Κτιριοδοµικού 
Κανονισµού, σε κοινόχρηστους χώρους ή χώρους  παραχωρηµένους σε κοινή χρήση… 
απαγορεύεται να κατασκευάζονται κατακόρυφα στηρίγµατα κινητών προστεγασµάτων. 
Κατακόρυφα στηρίγµατα κινητών προστεγασµάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε 
οποιαδήποτε άλλη θέση , ακόµη και σε τµήµατα εξωστών που βρίσκονται υπεράνω 
κοινόχρηστων χώρων , εφόσον τα στηρίγµατα αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν 
από το περίγραµµά τους. 

7. Σε κοινόχρηστους χώρους πεζοδροµίων, πεζοδρόµων, πλατειών και αλλού, που δεν θα εκδοθεί 
άδεια χρήσης, µετά από αίτηση, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέµβαση. 

8. Η καθαριότητα και η τήρηση των υγειονοµικών κανονισµών είναι ευθύνη του υπεύθυνου στο 
όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. 

9. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση και η χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων, ούτε διαφηµιστικών 
στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους.  

10. Η έκθεση εµπορευµάτων περιορίζεται σε απόσταση 1µ. από την οικοδοµική γραµµή και εφόσον 
ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 & 2 του παρόντος άρθρου. Η τοποθέτηση εµπορευµάτων   
επί των  προσόψεων του κτηρίου δεν µπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,50µ. 

11. ∆εν επιτρέπεται η επέκταση των εργασιών καταστηµάτων και επιτηδευµατιών κάθε µορφής 
στους κοινόχρηστους χώρους(συνεργεία αυτοκινήτων, συναρµολογήσεις επίπλων κ.τ.λ.) 
∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων  ή εµπορευµάτων  προ της εισόδου κατοικίας 
ή πολυκατοικίας, χωρίς τη συγκατάθεση ιδιοκτήτη-ων.  

 
Άρθρο 6: Καθορισµός κοινοχρήστων χώρων. 
Οι επιτρεπόµενοι για χρήση χώροι χωρίζονται σε τρείς (3) ζώνες Α΄, Β΄ και Γ΄  σύµφωνα µε την θέση και 
την εµπορικότητα τους, ως εξής: Α΄ Ζώνη:  Η πόλη του Αστακού (όλη η παραλιακή ζώνη από Ξεν 
ΣΤΡΑΤΟΣ µέχρι πρατήριο Λιβάνη, που περιλαµβάνει τους κάθετους και οριζόντιους δρόµους µέχρι και 
την οδό Π. Καρασεβδά). Ο κεντρικός δρόµος (εφόσον χαρακτηριστεί και λειτουργήσει ως πεζόδροµος 
τουλάχιστον τους θερινούς µήνες και τα Σαββατοκύριακα) και η παραλιακή ζώνη του Μύτικα, και όλες οι 
ακτές του ∆ήµου µε κάθε είδους  εµπορική  δραστηριότητα. Β΄ Ζώνη: Τα υπόλοιπα τµήµατα Αστακού - 
Μύτικα, τα χωριά Φυτείες, Παλαιοµάννινα και Κανδήλα. Γ΄ Ζώνη: Τα λοιπά χωριά και οικισµοί του 
∆ήµου.  
6-1 Το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων θα καθορίζεται ανά τετραγωνικό µέτρο και θα είναι 
κυµαίνεται ανάλογα µε τη ζώνη (Α, Β, Γ) και το είδος της χρήσης (ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, 
τοποθέτηση αυτοµάτων πωλητών ή εµπορευµάτων,, τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων, και λοιπών 
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ειδικών περιπτώσεων και ευκαιριακών δραστηριοτήτων). Θα καθορίζεται σε ετήσια βάση µε γνώµονα τον 
ανταποδοτικό του χαρακτήρα, µε  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου µετά από πρόταση της 
Οικονοµικής Επιτροπής η οποία θα διαµορφώνεται σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
 
Σηµείωση : Tα παραπάνω τέλη ισχύουν και βεβαιώνονται , εφόσον  πληρούνται οι νόµιµες προ-
υποθέσεις και αναφέρονται σε: 
 

6-1-1    Χρήση χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων  
   6-1-2   Χρήση  κοινόχρηστων χώρων και διαδρόµων προσπέρασης από πρατήρια καυσίµων .               
   6-1-3  Χρήση  κοινόχρηστων χώρων για εναποθέτηση οικοδοµικού υλικού και τεχνοοικοδοµικών     
        εργασιών    
 6-1-4   Συµµετοχή των πλανοδίων µικροπωλητών στις εµποροπανηγύρεις  
  6-1-5    Χρήση κοινόχρηστων χώρων από υπαίθριους πωλητές παραδοσιακής  δραστηριότητας  
  6-1-6   Χρήση χώρου για εγκατάσταση αυτοµάτων πωλητών  
   6-1-7   Χρήση κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση εµπορευµάτων και για κάθε άλλη περίπτωση που 
δεν αντιµετωπίζεται εξειδικευµένα.  
 6-1-8   Χρήση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση υποδοµών διαφηµιστικών χρήσεων.           
   6-1-9  Χρήση αιθουσών για  διενέργεια δηµοπρασιών κ.λ.π που θα προκαταβάλλεται .   
 6-1-10  Χρήση κοινόχρηστων ειδικών περιπτώσεων & ευκαιριακών δραστηριοτήτων . Το τέλος θα 
είναι εβδοµαδιαίο και για την χορήγηση της άδειας θα απαιτούνται τα απαραίτητα έγγραφα που ορίζει ο 
νόµος καθώς και η σύµφωνη γνώµη αστυνοµικής αρχής.   
  6-1-11   Χρήση υπεδάφους,  για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων  των τοποθετηµένων η προς 
τοποθέτηση θαλάµων (καρτοτηλεφώνων) Κ.Α.Φ.Α.Ο κ.λ.π.   Τον καθορισµό  τέλους  χρήσης 
δικαιώµατος διέλευσης δικτύου υπεδάφους               Ν 3431/06&528/075/09 ( ΦΕΚ 13/Α/2006 , 
κανονισµό καθορισµού των τελών διέλευσης . Το διπλότυπο είσπραξης θα είναι απαιτητικό από την 
τεχνική  Υπηρεσία πριν υπογραφή σύµβαση η έκδοση άδειας τοµής.   
 6-1-12   Χρήση υπεδάφους  για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων  των τοποθετηµένων η προς 
τοποθέτηση  Α . Τ. Μ  Τραπεζών.  
 6-1-13   Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων Περιπτέρων . Οι τιµές  καθορίζονται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Ξηροµέρου, ανάλογα µε την ορισθείσα ζώνη.  α ) Ως κατάληψη θεωρείται η 
συνολική επιφάνεια (εµβαδού) µεταξύ περιπτέρου και τελευταίου σηµείου  κατάληξης ( µήκος χ πλάτος ) 
άσχετα αν µεσολαβεί ελεύθερο κοµµάτι  κοινόχρηστου χώρου . β) Η  µέγιστη καλυπτόµενη επιφάνεια , 
εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες του χώρου & πρέπει να έχει την έγκριση του ∆ήµου. γ ) Το 
κουβούκλιο του περιπτέρου  επιφανείας 2,5 τ.µ δεν προσµετρείται στην κατάληψη σύµφωνα µε τον νόµο. 
δ ) Η διαπίστωση κατάληψης πέρα των εγκριµένων  τ.µ ύστερα  από έλεγχο  της αρµόδιας Υπηρεσίας 
Εσόδων , είναι λόγος επιβολής προστίµου όπως ορίζουν οι διατάξεις του Νόµου . ε ) Οι αιτήσεις για 
χρήση κοινόχρηστων χώρων περιπτέρου πρέπει να γίνονται στο πρώτο δίµηνο του τρέχοντος έτος .  Το 
ανωτέρω  τέλος είναι ετήσιο . 
  6-1-14   Τέλος διαφήµισης: a) Για διαφηµίσεις φωτεινές σε στέγες η ηλεκτρικές εφηµερίδες  β) Για 
φωτεινές  διαφηµίσεις  σε οποιοσδήποτε  χώρους.   γ) Για διαφηµίσεις µη φωτεινές   σε στέγες η δωµάτια  
κ.λ.π.  
 
Άρθρο 7 :  Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων 
1. Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων, καθώς και το  ετήσιο τέλος ανά τ.µ. καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 
2. Το  τέλος είναι ετήσιο ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης και ανάλογα µε την περιοχή -ζώνη και 
καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταµείο του ∆ήµου.. Ο αριθµός του τριπλότυπου είσπραξης του τέλους 
αναγράφεται στην άδεια.   
3. Οι χορηγούµενες άδειες, τόσο όσον αφορά την κατάληψη του χώρου, όσον και την τοποθέτηση 
σ’αυτόν  λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων επαγγελµατικού εξοπλισµού ,έχουν ισχύ µέχρι τις 31 
∆εκεµβρίου του έτους, που εκδόθηκαν. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας πρέπει να γίνεται το τελευταίο 
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τρίµηνο του προηγούµενου έτους. Μετά την λήξη της άδειας, αν δεν υπάρξει ανανέωση, αποµακρύνονται 
τα τραπεζοκαθίσµατα και ο επαγγελµατικός εξοπλισµός από τον κοινόχρηστο χώρο.                                         
4. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου  προσκοµίζοντας και 
τα εξής νόµιµα επικυρωµένα δικαιολογητικά: 
•  Ισχύουσα άδεια λειτουργίας καταστήµατος, στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισµάτων. 

• Ταµειακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.  

• Τοπογραφικό σκαρίφηµα της θέσης του καταστήµατος, των παρακειµένων καταστηµάτων, του 
πλάτους της πρόσοψης, του πλάτους του πεζοδροµίου, του πλάτους της οδού, των εισόδων και 
των παραθύρων των παρακειµένων κατοικιών και της θέσης και τις διαστάσεις του αιτούµενου 
προς κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 

• ∆ιάγραµµα κάλυψης, µε το οποίο αποτυπώνεται η διαρρύθµιση του χώρου. 
5. Για την χορήγηση άδειας τραπεζοκαθισµάτων και εξοπλισµού, στο διάγραµµα κατάληψης 
σηµειώνονται οι προβολές των οµπρελών, φωτιστικών και ανθοδόχων κ.α. και επισυνάπτονται:  

• Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιµοποιούµενων στοιχείων επαγγελµατικού εξοπλισµού. 
Υπηρεσιακά θα επισυνάπτεται : 

• Φωτοτυπία της τελευταία χορηγηθείσας άδειας. 

•  Βεβαίωση  του Ταµείου του ∆ήµου, ότι δεν υπάρχουν σε βάρος του ενδιαφεροµένου 
βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες  οφειλές προς τον ∆ήµο ή περίπτωση εκκρεµοδικίας ή 
διακανονισµού της καταβολής αυτών 

• Γνωµάτευση της Τροχαίας η της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ή αρµοδίου γραφείου. 

• Έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου . 
Σε περίπτωση γωνιακού καταστήµατος τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται 
αναλυτικά για κάθε δρόµο. 
Ειδικότερα :  
 
6. Πεζόδροµοι: α)Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων γίνεται πάντα εντός της προβολής των ορίων του 
καταστήµατος και σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισµού. Σε κάθε περίπτωση 
για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην πρόσοψη και τη νοητή προβολή των ορίων των όµορων 
ιδιοκτησιών πρέπει να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση παραχώρησης του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας 
των ιδιοκτητών  που διαµένουν ή χρησιµοποιούν το ακίνητο. 
β) Στα καταστήµατα, που ήδη υπάρχουν στους πεζόδροµους, η άδεια θα δίδεται αφού ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες του συγκεκριµένου σηµείου του πεζόδροµου, δηλαδή η εύρυθµη λειτουργία των 
εµπορικών καταστηµάτων, η οµαλή διέλευση των πεζών, η κίνηση των επιτρεποµένων οχηµάτων, ο 
αστικός εξοπλισµός, η γενική αισθητική του χώρου. Η χορήγηση άδειας θα εξετάζεται χωριστά για κάθε 
κατάστηµα από της υπηρεσίες του ∆ήµου. 
γ) Για τα νέα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που θέλουν να εγκατασταθούν σε  πεζόδροµο 
και να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσµατα θα πρέπει πρώτα να παίρνουν έγκριση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
για τη δυνατότητα να τους παραχωρηθεί χώρος και µετά να τους χορηγείται άδεια λειτουργίας 
καταστήµατος. 
δ) Για τον καθορισµό του χώρου, που θα καταλαµβάνει κάθε κατάστηµα, όταν υπάρχουν περισσότερα 
από ένα καταστήµατα θα δίνεται από τον τύπο: Ε={ (Πα/Πσ) 0,6 + (Εα/Εσ)0,4 } Χ Εθ όπου: Πα = µήκος 
πρόσοψης του καταστήµατος, Πς = άθροισµα µήκους προσόψεων των καταστηµάτων, Εα = εµβαδόν 
καταστήµατος, Εσ= σύνολο εµβαδού καταστηµάτων, Εθ = εµβαδόν της συγκεκριµένης θέσης, 
0,6=συντελεστής πρόσοψης και 0,4 συντελεστής εµβαδού. Επειδή η διάσταση ενός τραπεζοκαθίσµατος 
µετρηµένη στην πράξη είναι 1,5 τ.µ. ο χώρος κατάληψης για κάθε κατάστηµα θα είναι στον πλησιέστερο 
αριθµό πολλαπλάσιο του 1,5. 
ε) Οι κοινόχρηστοι χώροι, που βρίσκονται εκτός της προβολής των ορίων του προσώπου των 
καταστηµάτων παραχωρούνται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων έπειτα από δηµοπρασία. Στη 
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δηµοπρασία παίρνουν µέρος κατά προτεραιότητα όσοι δεν έχουν απέναντι από το κατάστηµα τους 
κοινόχρηστο χώρο. 
ζ) Οι διάδροµοι, που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισµάτων και εξυπηρετούν τη 
λειτουργία του καταστήµατος προσµετρούνται κανονικά σαν κατάληψη.  
7. Πεζοδρόµια: α) Έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παρ. 1 & 2 του παρόντος κανονισµού τα 
τραπεζοκαθίσµατα αναπτύσσονται πάντα στη νοητή προβολή των ορίων του καταστήµατος ή όµορων 
ιδιοκτησιών εφόσον υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση. 
β) Όπου υπάρχει αστικός εξοπλισµός, παρτέρια, στάσεις λεωφορείων, ποδηλατοδρόµος κ.λ.π., το πλάτος 
του πεζοδροµίου περιορίζεται µεταξύ της ρυµοτοµικής γραµµής του καταστήµατος και της νοητής 
γραµµής των ανωτέρω. 
γ)Οι προεξοχές στις γωνίες των πεζοδροµίων δεν προσµετρούνται στο πλάτος του πεζοδροµίου επειδή 
κατασκευάστηκαν µε σκοπό τη διευκόλυνση των πεζών, που διασχίζουν το δρόµο, και την αποτροπή 
παρκαρίσµατος στις γωνίες. 
8. Πλατείες: Ο παραχωρούµενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται από τα δεδοµένα 
συγκεκριµένης µελέτης των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για κάθε πλατεία και αποφασίζεται από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μέχρι της υποβολής της µελέτης ο χώρος παραχωρείται κατόπιν έγκρισης των 
Τεχνικών Υπηρεσιών για κάθε αίτηση λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την αισθητική κάθε 
πλατείας ξεχωριστά µε βάση την κείµενη νοµοθεσία και τον παρόντα κανονισµό.(παρ. 4 του άρθρου 3 του 
Ν.1080/80). 
 
Άρθρο 8:  Χορήγηση αδείας τοποθέτησης εµπορευµάτων 
1. Πριν την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εµπορευµάτων πρέπει να έχει εκδοθεί άδεια από το 
∆ήµο µε ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσης της έως το τέλος του τρέχοντος έτους.                                                                                                                                                                   
2. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στη  Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου προσκοµίζοντας τα εξής 
δικαιολογητικά:   

• Ισχύουσα άδεια λειτουργίας του καταστήµατος 

• Απλό τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης του καταστήµατος και του κοινόχρηστου χώρου.( Σε 
περίπτωση γωνιακού καταστήµατος το διάγραµµα σχεδιάζεται αναλυτικά για κάθε δρόµο.) 

Η αίτηση ανανέωσης της άδειας γίνεται εντός του τελευταίου τριµήνου του προηγούµενου έτους. 
                                                                                                                                                                                             

3. Εκτός των περιορισµών του άρθρου 5 του παρόντος κανονισµού, δεν επιτρέπεται η αποθήκευση 
εµπορευµάτων και άλλων στοιχείων εξοπλισµού στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο.                                                       
Οι διάδροµοι, που βρίσκονται στο χώρο εµπορευµάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του 
καταστήµατος,  προσµετρούνται κανονικά ως κατάληψη. 

 
Άρθρο 9: Περίπτερα: 
1.  Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία οι επιτρεπόµενες διαστάσεις των περιπτέρων είναι  µέγιστο µήκος 1,70µ Χ 
1,50µ.µέγιστο πλάτος. Πέραν τούτου και εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος για απρόσκοπτη και ασφαλή 
διέλευση των πεζών καθώς και την ορατότητα των οδηγών οχηµάτων µετά από έγκριση της Τροχαίας ή 
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για  

I. Ένα µονό ή διπλό ψυγείο αναψυκτικών. 
II.  Ένα ψυγείο παγωτών µικρών διαστάσεων, το οποίο θα αποµακρύνεται κατά το χρονικό 

διάστηµα 15/11 έως 15/3.  
III.  Ενός σταν πώλησης εφηµερίδων περιοδικών 
Τα ανωτέρω τοποθετούνται εφαπτόµενα στο σώµα του περιπτέρου. 
2. Ο παραχωρούµενος χώρος δεν υπερβαίνει τα 4τ.µ σε πλατείες και πεζοδρόµια πάνω από 6,00µ και τα 
2,00τ.µ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Σε περίπτερα ,που βρίσκονται µπροστά από προθήκες 
καταστηµάτων ή υπηρεσιών δεν χορηγούνται πάνω από 2τ.µ.. 
3. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος ( τέντας ) χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα ,που θα 
προεξέχει το µέγιστο κατά 1,50 µ σε οριζόντια προβολή από αυτό και σε απόσταση 0,50µ από το ρείθρο 
του πεζοδροµίου. 
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4. Απαγορεύεται κάθε άλλη προσθήκη ή τοποθέτηση διαφηµιστικών στοιχείων, που µεταβάλλουν τις 
επιτρεπόµενες διαστάσεις του περιπτέρου, καθώς και κάθε άλλου αντικειµένου γύρω από αυτό(κιβώτια, 
πρόχειρες κατασκευές).  
5. Οι υπάρχουσες εν ισχύ παλαιές άδειες περιπτέρων, θα επαναξετασθούν µε αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και κατόπιν γνωµοδότησης ∆ηµοτικής Κοινότητας Αστακού, Τοπικών 
Κοινοτήτων, Αστυνοµίας και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
Άρθρο 10 : Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου µε οικοδοµικά υλικά για κατασκευή 
ή  ανέγερση οικοδοµών: 
 
1. Ο ιδιοκτήτης ή εργολάβος καταθέτει αίτηση στη οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου για άδεια χρήσης 
του κοινόχρηστου χώρου. Εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώµατος χρειάζεται έγκριση της ΕΛ.ΑΣ ή 
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας αν πρόκειται για κατάληψη πεζοδροµίου, πεζόδροµου ή πλατείας. Τα τέλη για 
τους οικοδοµούντες είναι µηνιαία ανά τετραγωνικό µέτρο και για την καταβολή τους ευθύνονται εξ 
ολοκλήρου ο λαβών την άδεια και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.    
2. Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωµένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη 
ατυχηµάτων. Ο χώρος πρέπει να έχει κατάλληλη σήµανση ορατή και την νύκτα.  
3. Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε:  
   α)  Άδεια χρήσης κάδου αδρανών υλικών µε µηνιαίο τέλος χρήσης ανά τ.µ. και µε την  υποχρέωση ο 
κάδος να τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου.. 
  β)  Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης µε πανί, λαµαρίνα ή πλέγµα και µηνιαίο τέλος χρήσης 
  γ)   Άδεια τοποθέτησης ικριώµατος µε µηνιαίο τέλος χρήσης. 
4. Ο ενδιαφερόµενος καταθέτει την άδεια οικοδοµής ή άδεια µικρής κλίµακας για την έγκριση των 
εργασιών από την αρµόδια τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, είναι δε υποχρεωµένος : 

• Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασµα ή στοά µε σκάφη(όταν γίνεται χρήση όλου 
του πεζοδροµίου)ή πρόσθετο πεζοδρόµιο, για την προστασία των πεζών. 

• Να τοποθετεί ικριώµατα(σκαλωσιά) µε ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδοµή, µε 
προστατευτική διάταξη(πανί, δίχτυ κ.λ.π.)για την προστασία των διερχοµένων πεζών από 
την πτώση υλικών. 

• Να τοποθετήσει ταινία σήµανσης µε ερυθρό και άσπρο χρώµα. 

• Να τοποθετήσει εµπόδια µε φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν και την 
νύκτα. 

  δ) Άδεια στάθµευσης ανυψωτικών µηχανηµάτων απαραιτήτων για την ανέγερση πολυκατοικίας(πρέσα- 
µπετονιέρα κ.λ.π.)   
  ε) Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µε διάφορα οικοδοµικά υλικά  για την εκτέλεση διαφόρων 
τεχνικών-οικοδοµικών εργασιών µε µηνιαίο τέλος κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό µέτρο.(άρθρο 
26,παρ. 4 του Ν.1828/89-αρθ.481,482,483 του Α.Κ.). Οικονοµικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του 
ακινήτου όσο και ο κάτοχος της άδειας χρήσης. Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου χώρου 
αποκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο των εργασιών. 
    Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών 
υποβάλλονται στο αρµόδιο Γραφείο  Οικονοµικής Υπηρεσίας, συνοδευόµενες από τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά νοµίµως επικυρωµένα, τα οποία είναι:  
Α. Άδεια Οικοδοµής ή Άδεια µικροεπισκευών µε την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.   
Β. Σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας, ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, και του Τµήµατος 
Ηλεκτροφωτισµού – Οδοσήµανσης & Φωτεινής Σηµατοδότησης του ∆ήµου. 
Γ. Ενηµέρωση από το Ταµείο του ∆ήµου περί µη οφειλών στο ∆ήµο για τέλη φόρους πρόστιµα ή 
εισφορές προς το ∆ήµο ή νοµίµου ρυθµίσεώς τους. 
∆. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση της ιδιοκτησίας, το πλάτος της πρόσοψης του 
ακινήτου, το πλάτος του πεζοδροµίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του 
αιτούµενου χώρου κατάληψης. 
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    Η εξόφληση της άδειας γίνεται στο ∆ηµοτικό Ταµείο, µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο 
Ταµείο του ∆ήµου.  
 5. Ελαφρά υλικά, πού παρασύρονται από τον αέρα καλύπτονται ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του 
περιβάλλοντος. Τα στερεά υλικά στερεώνονται µε ασφαλή τρόπο για την πρόληψη ατυχήµατος.     
6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώµατος για τη σύνδεση κτιρίων µε τα 
δίκτυα των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας η αποκατάσταση της οδού στην αρχική της µορφή µε τα αυτά 
υλικά και την αυτή επιµέλεια είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη του 
ωφελουµένου ακινήτου. 
7.Για οποιανδήποτε καταστροφή του κοινόχρηστου χώρου ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος του έργου 
φροντίζει για την αποκατάσταση της ζηµιάς άλλως του επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο της 
αξίας αποκατάστασης της ζηµιάς.  
 
Άρθρο 11  Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για φορτοεκφόρτωση βαρέων 
αντικειµένων.  
1.    Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους 
βαρέων αντικειµένων θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, υποβαλλοµένης, 
τουλάχιστον, τρείς  (3) ηµέρες νωρίτερα.. 
2.    Στην αίτηση προς την οικονοµική Υπηρεσία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του 
υπεύθυνου για την φορτοεκφόρτωση φορέα, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας 
και κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας . 
3.    Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο  µε δυνατότητα παράτασης, µετά από 
αιτιολογηµένη αίτηση.  
4.    Οι προσωρινές άδειες για την παρεµπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται µε την προϋπόθεση 
της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και του παρόντος.   
5.    Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους 
ενδιαφεροµένους.  
6.    Οι ιδιοκτήτες µεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των 
οχηµάτων τους (γερανοί, πρέσες  ετοίµου σκυροδέµατος, φορτηγά µεταφοράς µηχανήµατα έργων κτλ.) 
για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 12 του 
ΚΟΚ  και τιµωρούνται µε τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποιν.Κώδικα. 
7.  Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των 
παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης. 
 
Άρθρο 12 : Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την προσωρινή λειτουργία 
εργοταξίου και γι.α χρήση εδάφους ή υπεδάφους   
1. Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα ,πού είναι υπεύθυνος για την 
λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος µηχανικού, του τεχνικού ασφαλείας,ο χρόνος,ο χώρος και ο 
σκοπός της δηµιουργίας του εργοταξίου,τα µέτρα σηµατοδότησης για την προστασία  πεζών και 
οχηµάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας.  
2. Η άδεια έχει διάρκεια ενός µηνός και είναι δυνατή η παράτασή της µετά από αιτιολογηµένη αίτηση και 
καταβολή του αντιστοίχου τέλους. 
3. Κατά την λειτουργία του εργοταξίου τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., οι κανονισµοί Υγιεινής 
και Ασφάλειας των εργαζοµένων και οι κανονισµοί, που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. 
Εργασίες, που προκαλούν ηχητική όχληση  θα πρέπει να γίνονται εκτός των  ωρών κοινής ησυχίας.     
 4.   Σε κάθε περίπτωση για την κατασκευή δηµοσίων έργων από ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας 
απαιτείται άδεια τοµής ή και άδεια διέλευσης βαρέων οχηµάτων από την Τεχνική Υπηρεσία εντός 20 
ηµερών από τη  υποβολή της αίτησης µαζί µε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, που έχει 
εκδοθεί στο όνοµα του ενδιαφεροµένου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή 
ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις των 
ως άνω παραγράφων. 
5. Οι δηµόσιοι οργανισµοί για την εγκατάσταση κοινωφελών δικτύων µε χρήση υπογείων ή εναερίων 
εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους µετά την µετατροπή τους σε ανώνυµες εταιρείες παύουν  να  
έχουν απαλλαγή  από την καταβολή του τέλους καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων(Ν.Σ.Κ. 268/02).Ως εκ 
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τούτου χρήστες όπως η ∆.Ε.Η. Α.Ε, ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, πρατήρια καυσίµων 
κ.α., που έχουν τη δυνατότητα µε την εγκατάσταση καλωδίων, σωληνώσεων, οπτικών ινών, δεξαµενών 
καυσίµων, τηλεφωνικών θαλάµων, Κ.Φ.Α.Ο., στυλών, ταµειολογιστικών µηχανών(Α.Τ.Μ), να 
αποκοµίζουν και να καρπούνται ειδική ωφέλεια υπέρ αυτών από το παραχωρούµενο ή ήδη 
χρησιµοποιούµενο κοινόχρηστο χώρο του υπεδάφους ή εδάφους εντός των διοικητικών ορίων του  
∆ήµου, χρεώνονται µε την επιβολή ανάλογου τέλους.  
 
Άρθρο 13 : Μικροπωλητές-Στάσιµο υπαίθριο εµπόριο-Καντίνες –Ψυχαγωγικά ή  ηλεκτρονικά 
παιχνίδια 

Οι  άδειες κατάληψης  κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών 
παιδικών παιχνιδιών, θα χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Εµπορίου του ∆ήµου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/τεύχος Α)όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του 
Ν.3377/2005 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν.3769/2009. 

ΟΙ θέσεις που θα παραχωρούνται στους ενδιαφερόµενους, καθώς και οι διαστάσεις τους, θα 
καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µε τη σύµφωνη γνώµη της 
αντίστοιχης ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. 
 
1.Η άσκηση υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας χορηγείται µε άδεια του ∆ηµάρχου και σύµφωνα µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου βάση της σχετικής νοµοθεσίας . 
2. Οι θέσεις, που παραχωρούνται είναι ισάριθµες των αδειών, που έχουν χορηγηθεί και καθορίζονται  
κατά περίπτωση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µέχρι της 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το 
επόµενο έτος. Για τον καθορισµό των θέσεων λαµβάνονται υπόψη οι περιορισµοί της σχετικής 
νοµοθεσίας και η γνωµοδότηση  των σχετικών  επιτροπών.      
3. Ο παραχωρούµενος χώρος δεν  θα υπερβαίνει τα 2 τ.µ. και δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της 
παραχωρούµενης επιφάνειας.  
4. Οι καθορισµένες θέσεις θα παραχωρούνται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και νόµους. 
5.  Στους δηµότες και κατοίκους µικροπωλητές για 15 µέρες την περίοδο των Χριστουγέννων, από 20 
∆εκεµβρίου έως 5 Ιανουαρίου και 15 µέρες την περίοδο του Πάσχα παραχωρείται χώρος σε συγκεκριµένο 
τµήµα της πόλης, ο οποίος καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µόνο για 
συγκεκριµένα είδη. Επίσης και για 2 µέρες, την παραµονή και την ηµέρα του εορτασµού  των Ιερών 
Ναών του ∆ήµου, στους γύρω από τον ναό δρόµους ή και σε µεγαλύτερη έκταση ανάλογα µε τον αριθµό 
των αιτήσεων και την σπουδαιότητα του εορτασµού. 
7. Σε νόµιµους κατόχους άδειας λειτουργίας κινητών καντινών(παρ. 5,αρθρ. 1 του Ν. 3377/2005 Φ.Ε.Κ. 
202/19-8-05), χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
σε θέσεις, που καθορίζονται και οριοθετούνται από αυτό, σύµφωνα µε εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και 
νόµους 
8. Ο ωφέλιµος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι 5τ.µ. και ο συνολικά παραχωρούµενος χώρος 
να µην υπερβαίνει τα 10τ.µ. 
 
 Άρθρο 14  : Εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα  

1. Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για τη διενέργεια µουσικοχορευτικών 
εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστηµάτων κ.τ.λ. θα εκδίδονται από την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής(Ε.Π.Ζ.) 
και την  Οικονοµική Υπ/σια, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, που θα υποβάλλεται  τουλάχιστον 
ένα µήνα νωρίτερα µε τη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας 
.Απαραίτητη είναι προσκόµιση της έγκρισης διακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας που εκδίδεται από 
την ∆ηµοτική Αστυνοµία, η ΑΤ ανάλογα. 
2.  Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για 
την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια απαραίτητη 
για τη χορήγηση της αδείας. 
3.  Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται έγκριση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και Αστυνοµίας 
4. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήµερο µε δυνατότητα ανανέωσης για µια φορά 
ακόµα. Στον ίδιο φορέα δεν θα χορηγούνται παραπάνω από τέσσερις  (4) άδειες τον χρόνο. 
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5. Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές ,που θα τοποθετούν οι φορείς πρέπει να είναι 
καλαίσθητες και οι διαστάσεις τους να µην είναι µεγαλύτερες από 1Χ1,5 µ. και να υποβάλλεται 
σκαρίφηµα  τους  µαζί µε την αίτηση. Οι παραχωρούµενοι κοινόχρηστοι χώροι δεν θα υπερβαίνουν 
τους τρεις (3) την ίδια ηµέρα. 
6.  Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να µη δηµιουργείται όχληση στα 
καταστήµατα, να διασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και να τηρούνται οι ώρες 
κοινής ησυχίας . 
7. Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούµενου χώρου και στις 
περιπτώσεις πρόκλησης ζηµιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης.     
Στους χώρους που υπάρχει συνυπευθυνότητα µε άλλους φορείς ,είναι απαραίτητο να προσκοµίζεται 
ή σύµφωνη γνώµη του άλλου φορέα (Πυροσβεστική, άδεια από Αστυνοµικό Τµήµα  κλπ). 
Οι προσωρινές άδειες για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χορηγούνται µε την προϋπόθεση της 
τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισµών που διέπουν τη χρήση κοινόχρηστου χώρου.                
8. Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά και µόνο για την προβολή µηνυµάτων και απαγορεύεται 
ρητά η πώληση προϊόντων και εµπορευµάτων. 
9. Για τις εκδηλώσεις, που γίνονται από ∆ηµόσιους φορείς ή Πολιτικά κόµµατα µε εκπαιδευτικό 
πολιτιστικό ή ενηµερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις και νόµους 
10.  Στις άδειες, που  χορηγούνται ατελώς, για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, δεν θα 
επιτρέπεται   η διενέργεια εµπορικής διαφήµισης. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται άµεση 
βεβαίωση της παράβασης στις διαφηµιζόµενες επιχειρήσεις. 
11.  Ο ∆ήµος  διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης 
των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων. 
12. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος. 
 
Άρθρο 15: Κυρώσεις και πρόστιµα. 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων δεν χρεώνεται αναδροµικά αλλά ολόκληρο 
ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσεως και πληρώνεται εξ ολοκλήρου πριν παραδοθεί η άδεια χρήσης, η 
οποία δεν µπορεί να είναι σε χρόνο µικρότερη από την κατά κατηγορία χρονική περίοδο του παρόντος 
κανονισµού. Σε περιπτώσεις αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου µε απόφαση του 
∆ηµάρχου εκτός από το  αναλογούν τέλους και πρόστιµο(Ν. 1900/90),ως εξής: 
1. Σε χώρους ,που έχει παραχωρηθεί άδεια, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο διπλάσιο προς το    
αναλογούν τέλος χρήσης. 
2. Σε περιπτώσεις που δεν έχει παραχωρηθεί άδεια ,επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο 
του µεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό ,που έχει προσδιοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για παραχώρηση χρήσης. 
3. Εάν συνεχίζεται η αυθαίρετη χρήση ή επαναλαµβάνεται, το πρόστιµο διπλασιάζεται κάθε φορά µέχρι 
και δύο φορές.  
4. Πέραν τούτου αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και αποµακρύνεται 
από τα συνεργεία του ∆ήµου  κάθε αντικείµενο από τον χώρο µε τη συνδροµή  της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας και της οικείας Αστυνοµικής Αρχής και επιβάλλεται επιπρόσθετα και ειδικό τέλος για τα 
έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης. Κατόπιν τούτου στον παραβάτη δεν χορηγείται άδεια χρήσης. 
5. Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσµητικά ,που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρηµένους  , 
θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή-κατάληψη και θα επιβάλλονται πρόστιµα σύµφωνα  µε τον Ν.1337/83.  
6.Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισµού τιµωρούνται, επιπλέον, για τις παραβάσεις που αφορούν 
θέµατα κίνησης και στάθµευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΟΚ, για τις παραβάσεις που αφορούν 
θέµατα επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης οικοδοµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΓΟΚ, για τις 
παραβάσεις που αφορούν θέµατα εκτέλεσης δηµοσίων έργων σύµφωνα µε το Ν. 1418/84 και τα 
εκτελεστικά του Προεδρικά ∆ιατάγµατα όπως αυτά συµπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
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σήµερα. Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα µε τη σοβαρότητα των παραβάσεων ισχύουν διοικητικές 
κυρώσεις που πηγάζουν από την ισχύουσα νοµοθεσία, τον Κ.∆.∆. και τις σχετικές αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου περί επιβολής προστίµων. Εάν οι παραβάσεις άπτονται ποινικών αδικηµάτων 
ισχύουν και οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.  
 
Η διατήρηση της πόλης Αστακού και των χωριών του ∆ΉΜΟΥ µας καθαρών, η µείωση του αριθµού και 
της σοβαρότητας των ατυχηµάτων (αυτοκινητικών, από οικοδοµικές εργασίες κτλ.), η απάλειψη της 
ηχητικής και ατµοσφαιρικής ρύπανσης, η δηµιουργία ελκυστικού ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος σε  
αρµονία µε το φυσικό, η ανάδειξη  πολυλειτουργικού και πολυσήµαντου δικτύου πεζοδρόµων 
κατάλληλου για ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία και, τέλος, η καλλιέργεια συνείδησης αλληλεγγύης και 
αναγνώρισης του απόλυτου χαρακτήρα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε τοπικό επίπεδο είναι βασική 
ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής. Είναι ταυτόχρονα  και υποχρέωση όλων των πολιτών να συνδράµουν το 
έργο του ∆ήµου και να συµβάλουν ενεργά σε κάθε απόπειρα φαλκίδευσης του δικαιώµατος τους για 
ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που προσβάλλει το συνταγµατικώς κατοχυρωµένο δικαίωµα 
για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. 
 
 Άρθρο 16 Τελικές ∆ιατάξεις 
 
1. Ο παρών Κανονισµός ισχύει από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης έγκρισής του από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ξηροµέρου και την ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητάς του από την αρµόδια 
Αρχή. 2. Κάθε διάταξη του παρόντος κανονισµού που εκ παραδροµής αντίκειται στους νόµους και 
κείµενες διατάξεις του κράτους, παύει να ισχύει  και θα επέρχεται τροποποίηση µε απόφαση του 
∆ηµοτικού συµβουλίου.  
3. Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος κανονιστικού πλαισίου όταν συντρέχουν λόγοι όπως, 
τροποποίηση Νοµοθετικού πλαισίου, δηµιουργία νέων λειτουργικών αναγκών κλπ.  
4.  Από την θέση σε ισχύ του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες αποφάσεις των ∆ηµοτικών 
Συµβουλίων των πρώην συννενούµενων ∆ήµων του ∆ήµου Ξηροµέρου, καταργούνται.     
5.  Για όποιο θέµα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισµό, αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού 
λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόµου.                                                                  
6. Με τον παρόντα κανονισµό, εξουσιοδοτείται ο προϊστάµενος της  Οικονοµικής Υπηρεσίας, οι 
υπάλληλοι του τµήµατος εσόδων και ένα µέλος της ΕΠΖ (το οποίο θα οριστεί µε απόφαση ∆ηµάρχου), 
όπως συνδράµουν στο έργο της τήρησης των όρων του κανονισµού, καθώς και σε όσους αναθέτει το έργο 
αυτό µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος. 

 
 
 

 
 Παρών ψήφισε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Βότσης Γεράσιµος. 
 
 Απείχε της ψηφοφορίας ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Λυµπεράτος Σπυρίδων. 
 
 Απουσίαζαν κατά την λήψη της απόφασης οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Κατσιπάνος Αναστάσιος 
  και Ρετούλης Θωµάς. 
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                Αυτή   η  Απόφαση  έλαβε αύξοντα   Αριθµό   80 / 2013 
 
 
  Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
  Για το ανωτέρω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 

 
                        Ο  Πρόεδρος                                                       Τα  Μέλη 
 
                                                                                        Ακολουθούν Υπογραφές 

 
 
 
 

                                                 ΑΚΡΙΒΕΣ      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΟΥ ∆.Σ.                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

      ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                  ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
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