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 ΘΕΜΑ:  Σχέδιο κανονιστικής απόφασης για τους όρους και τις προϋποθέσεις 
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων. 
  
Πρακτικό της µε αριθµό 7ης/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, της 8ης  του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2015.                                                
Στην Καισαριανή σήµερα την 8η 

του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2015 ηµέρα  
ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 13.00 µ.µ  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Καισαριανής, συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ.  7447/03-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  και δηµοσιεύθηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του  Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι  (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος            
1.Περρής Ιωάννης                                                            
2.Παπαγιάννης Ιωάννης  
3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
6.Λυκούδης Αλεβίζος 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Γ.Χουδετσανάκη. 
 
Παρευρέθη   επίσης στην Συνεδρίαση το αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής κ. Χατζηδηµητράκης  Αργύριος από τον συνδυασµό  «Λαϊκή 
Συσπείρωση Καισαριανής». 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος  το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   η οποία έχει ως εξής: 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ : 16/03/2015 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ        ΑΡ. ΠΡΩΤ.        2968 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
                            ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 
 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία εισηγείται το πιο πάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1Β του Ν.3852/2010, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα άρθρα 79 και 80 του Ν.3463 (ΦΕΚ 114/8.6.2006), σύµφωνα µε τα οποία οι 
∆ηµοτικές Αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές 
αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες θέτουν κανόνες για την 
προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και καθορίζουν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις για την χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των 
παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων κλπ. 
Σε ∆ήµους πληθυσµού άνω των 10.000, η απόφαση του συµβουλίου δηµοσιεύεται µία φορά 
σε µία ή δύο εφηµερίδες της πόλης ή της περιφέρειας. 
Στην παρούσα απόφαση περιγράφονται οι όροι και κανονισµοί παραχώρησης κοινόχρηστων 
χώρων χωρίς δηµοπρασία που αφορούν σε χώρους που βρίσκονται µπροστά από τα 
καταστήµατα ή την προβολή τους (άρθρο 13 παρ.10 του Β.∆. 24-9/20-10-1958, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80), και για πλατείες που παραχωρούνται στα 
καταστήµατα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε αυτήν (άρθρο 13 παρ.4 του Β.∆.24-
9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80). 
Επίσης περιγράφονται οι όροι και οι κανονισµοί για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων 
για την λειτουργία των περιπτέρων σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 όπως 
αντικατέστησε την υποπαράγραφο ΣΤ.2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012. 
Το σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης όπως διατυπώθηκε µε µικρές διαφοροποιήσεις από 
την οµάδα σύνταξης της εν λόγω Απόφασης, συζητήθηκε και εγκρίθηκε µε την υπ΄αρ. 9/2015 
Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και στην διαδικασία πριν την έγκριση από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µπήκε στην διαδικασία διαβούλευσης όπως ορίζεται από τα άρθρα 79 
και 284 του Ν.3463/2006. Η περίοδος διαβούλευσης έχει παρέλθει και στο παρόν κείµενο 
έχουν ενσωµατωθεί τόσο τα συµπεράσµατα από την διαβούλευση όσο και οι παρατηρήσεις 
της Ε.Π.Ζ. Επίσης στο πλαίσιο της ανοικτής συζήτησης µε τον βασικό πυρήνα αναψυχής της 
πόλης που είναι οι πλατεία Καισαριανής (Αναγέννησης και Κοιµήσεως Θεοτόκου), 
προσκλήθηκαν οι επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται εκεί να προσέλθουν στην αίθουσα 
∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 11-05-2015 για να θέσουν τις απόψεις τους σχετικά µε το σχέδιο 
της Κανονιστικής Απόφασης. 
 
 
Το σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης όπως διατυπώθηκε µε µικρές διαφοροποιήσεις από 
την οµάδα σύνταξης της εν λόγω Απόφασης, συζητήθηκε και εγκρίθηκε µε την υπ΄αρ. 9/2015 
Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και στην διαδικασία πριν από την τελική έγκριση 
από την Ε.Π.Ζ. µπήκε στην διαδικασία διαβούλευσης όπως ορίζεται από τα άρθρα 79 και 284 
του Ν.3463/2006. Η περίοδος διαβούλευσης έχει παρέλθει και στο παρόν κείµενο έχουν 
ενσωµατωθεί τόσο τα συµπεράσµατα από την διαβούλευση όσο και οι παρατηρήσεις της 
Ε.Π.Ζ. από την πρώτη συνεδρία για το θέµα στις 19-03-2015. Επίσης στο πλαίσιο της 
ανοικτής συζήτησης µε τον βασικό πυρήνα αναψυχής της πόλης που είναι οι πλατεία 
Καισαριανής (Αναγέννησης και Κοιµήσεως Θεοτόκου), προσκλήθηκαν οι επαγγελµατίες που 
δραστηριοποιούνται εκεί να προσέλθουν στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 11-05-
2015 για να θέσουν τις απόψεις τους σχετικά µε το σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης. 
 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θέτει υπόψη των µελών την 
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θέτει υπόψη των µελών την εισήγηση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:  
 



ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί της Θετικής Γνωµοδότησης της Ε.Π.Ζ. για τη έγκριση της 
Κανονιστικής Απόφασης για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των 
Κοινόχρηστων  Χώρων από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο./ Ε.Π.Ζ 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1.- ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Τα τέλη χρήσης παραχωρηµένων κοινόχρηστων χώρων είναι από τις σηµαντικότερες πηγές 
εσόδων των ΟΤΑ, αλλά οφείλουµε να είµαστε προσεκτικοί στην διάθεση των ελεύθερων 
χώρων της πόλης, ειδικά σε επιβαρυµένα οικιστικά σηµεία όπου οι ελεύθεροι χώροι 
αποτελούν το µέσο εκτόνωσης κίνησης και συνεύρεσης των κατοίκων του ∆ήµου.   
Ειδικά τα τελευταία χρόνια οι επαγγελµατίες καταστηµατάρχες διεκδικούν όλο και 
περισσότερο κοινόχρηστο χώρο, προκειµένου να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους εις βάρος 
του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης. Τα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται, µας διαβιβάζονται καθηµερινά από δηµότες οι οποίοι καταγγέλλουν την 
απόλυτη κατάληψη πεζοδροµίων από τραπεζοκαθίσµατα που κάνουν απαγορευτική την 
κίνηση των πεζών στα πεζοδρόµια και δηµιουργούν όχληση στους περιοίκους ειδικά τους 
καλοκαιρινούς µήνες. Λόγω αδυναµίας ελέγχου των επεκτάσεων των υπαίθριων χώρων των 
καταστηµάτων έχει δηµιουργηθεί αλυσιδωτά µια εικόνα αυθαιρεσιών από τους 
επιτηδευµατίες, που όχι µόνο καταλαµβάνουν χώρο που δεν τους έχει παραχωρηθεί, αλλά 
τοποθετώντας επιπλέον αυθαίρετες συνήθως κακόγουστες κατασκευές (τέντες, µουσαµάδες, 
νάιλον, σταθερά στοιχεία κλπ) που υποβαθµίζουν τους ελεύθερους χώρους της πόλης. 
Ιδιαίτερη σηµασία έχει η προστασία των διατηρητέων κτιρίων που αποτελούν την ιστορία της 
πόλης της Καισαριανής, τα οποία βανδαλίζονται από προσθήκες, διαφηµιστικές πινακίδες και 
κατασκευές που αλλοιώνουν την όψη και την µορφή τους. 
Ταυτόχρονα, συχνά οι επαγγελµατίες δεν καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη, ώστε να µπορεί 
ο ∆ήµος Καισαριανής, ανταποδοτικά, µέσω δηµοτικών έργων και υπηρεσιών να εξισορροπεί 
την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από αυτές τις καταλήψεις. 
Είναι προφανές ότι είναι αναγκαίο να εκδοθεί µία Κανονιστική Απόφαση από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µε την οποία να ρυθµίζονται συνολικά οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις 
παραχωρήσεις των Κοινόχρηστων Χώρων του ∆ήµου. 
Επίσης προτείνονται τρόποι (διαγραµµίσεις, χαµηλά πάνελ µε κρύσταλλα κλπ) µε τους 
οποίους διασφαλίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο η τήρηση των όρων κατάληψης. 
Η Κανονιστική Απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά την απαιτούµενη έγκριση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, του Γραφείου Καταστηµάτων και την Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
για την απόκτηση Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου.   
Η έκδοση αυτής της Κανονιστικής Απόφασης θα πρέπει να συνοδεύεται και µε απόφαση 
τήρησης των όρων αυτής, µέσω των απαιτούµενων ελέγχων και διαδικασιών αποκατάστασης 
των Κοινόχρηστων Χώρων στη µορφή που ορίζει η Κανονιστική Απόφαση. Ο ∆ήµος 
Καισαριανής έχει υποχρέωση να ρυθµίζει την χωροταξική ανάπτυξη και διαµόρφωση της 
πόλης µε ορθολογικό τρόπο και µε γνώµονα την λειτουργικότητα και την ανάπτυξη της πόλης 
και την εξασφάλιση των καλύτερων όρων διαβίωσης των κατοίκων.   
Στα πλαίσια αυτά συγκροτήθηκε οµάδα εργασίας από υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας 
και του Γραφείου Καταστηµάτων, ώστε να συνταχθεί σχετική Εισήγηση η οποία θα 
ανακοινωθεί στην πόλη και θα υπάρξει περίοδος διαβούλευσης  και βελτίωσης της πρότασης. 
Το σχέδιο της Κανονιστικής που σας καταθέτουµε θα µπορεί να έχει ισχύ από 01.08.2015 
προκειµένου οι νέες αλλά και οι ανανεώσεις των παλιών αδειών να συµµορφωθούν στις νέες 
απαιτήσεις.  Θα υπάρξει εύλογη χρονική ευελιξία για τις υφιστάµενες καταλήψεις ώστε να 
µπορέσουν  να προσαρµοστούν στο νέο Κανονιστικό Πλαίσιο.  
 
Εκδίδεται Κανονιστική Απόφαση µε τους όρους και τις προϋποθέσεις παραχώρησης 
Κοινόχρηστων Χώρων του ∆ήµου Καισαριανής για χρήση από ιδιώτες. 
Σκοπός της έκδοσης του παρόντος Κανονισµού είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών 
ρυθµίσεων, κανόνων και περιορισµών, που θα διασφαλίσουν την χρήση των πεζοδροµίων, 
των οδών, των πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Καισαριανής, από 
τους χρήστες και εκµεταλλευτές αυτών, κατά τρόπο που: 

1. 1. Θα διαφυλάσσει την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των διερχόµενων πεζών 
και των ΑΜΕΑ. 



2. ∆εν θα παρεµποδίζει την πρόσβαση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, 
πυροσβεστικά κλπ). 

3. ∆εν θα παρεµποδίζει την ορατότητα και την ασφαλή διέλευση των διερχοµένων 
οχηµάτων. 

4. Θα αναβαθµίζει την λειτουργικότητα και την αισθητική των παραχωρούµενων 
κοινόχρηστων χώρων µε σεβασµό προς τα ιστορικά µνηµεία, το φυσικό και δοµηµένο 
περιβάλλον και την εύρυθµη λειτουργία των γειτονιών. 

5. Θα αναβαθµίζει την ποιότητα ζωής των περιοίκων.  
 
ΑΡΘΡΟ 2 – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Ο παρόν Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και αποτελεί 
κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου. 
Στις διατάξεις του Κανονισµού εµπεριέχονται ρυθµίσεις: 
Του Β.∆. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείµενων νόµου των ισχυουσών 
διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων 
τινών της περί των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και 
άλλων τινών συναφών διατάξεων» 
Του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α΄/1984) 
Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989) 
Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990) 
Του Ν. 2218/1994 
Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004) 
Του “Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού» 
Των Ν. 1337/1983, & Ν. 1512/1985 
Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές µεγεθών και υλικών κύριας 
για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ» 
Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ) 
Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001) 
Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000 
Του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» άρθρα 34,47 & 48. 
Ποινικός κώδικας άρθρο 292 παρ. 1 & άρθρο 458. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 - ΟΡΙΣΜΟΙ 
1. Κοινόχρηστοι χώροι: Όλοι οι δρόµοι και τα πεζοδρόµιά τους, οι πλατείες και τα 
πεζοδρόµιά 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. 
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 του 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 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 Καισαριανής, 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. Πεζοδρόµιο: Το υπερυψωµένο ή µε άλλο τρόπο διαχωριζόµενο τµήµα της οδού, που 
προορίζεται για τους πεζούς. 
7. Πεζόδροµος: Η οδός που χρησιµοποιείται αποκλειστικά από πεζούς και για την είσοδο-
έξοδο οχηµάτων προς χώρους στάθµευσης παρόδιων ιδιοκτησιών και οχηµάτων εκτάκτου 
ανάγκης και ανεφοδιασµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 4- ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
Ο ∆ήµος Καισαριανής είναι η µόνη αρµόδια αρχή για να εκδίδει άδειες χρήσεις κοινόχρηστων 
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. 
• Το τµήµα Εσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών συντάσσει σύµφωνα µε το 

Νόµο όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση του χώρου (άδεια χρήσης - κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου), τις οποίες εκδίδει ο ∆ήµαρχος (παρ.11, αρ.3 του Ν.1080/1980) και 
τις οποίες ανακαλεί (παρ.7, αρ.3 του Ν.1080/80).  

• Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι επίσης αρµόδια για την είσπραξη των 
αναλογούντων τελών και προστίµων, που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία και 
από σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

• Το Γραφείο έκδοσης αδειών καταστηµάτων και περιπτέρων χορηγεί όλες τις απαραίτητες 
άδειες εκτός από την άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. 

• Η Ελληνική Αστυνοµία (Τροχαία) ελέγχει την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και 
γνωµοδοτεί 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 γνωµάτευσή της είναι δεσµευτική στη 
χορήγηση της αιτούµενης άδειας (άρθρο 13 παρ.6 Β∆. 24/9-20/10/1958, όπως έχει 
αντικατασταθεί από το άρθρο 3 του Ν.1080/80) και εκδίδεται µέσα σε 15 µέρες από την 
παραλαβή του σχετικού ερωτήµατος του ∆ήµου. 

• Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις ή «σύµφωνη γνώµη» 
στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας για την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου, για τα λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο 
χώρο, τον οριοθετεί βάσει της χορηγηθείσας άδειας και ελέγχει την εφαρµογή της, καθώς 
και τη διακοπή και παρεµπόδιση της κυκλοφορίας. 

• Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών γνωµοδοτεί κατά περίπτωση στις αιτήσεις των 
ενδιαφερόµενων, σχετικά µε την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 

• Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατ’ αρχήν εξετάζει και παραπέµπει στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο θέµατα που έχουν σχέση µε την αναδιατύπωση, συµπλήρωση ή τροποποίηση 
του παρόντος Κανονισµού. 

• Η Τριµελής Επιτροπή Καταλήψεων Κοινόχρηστων Χώρων πραγµατοποιεί ελέγχους κατά 
τακτά χρονικά διαστήµατα ως προς την τήρηση των όρων παραχώρησης χρήσης των 
κοινόχρηστων χώρων και διαπιστώνει τις παραβάσεις και τις αυθαίρετες καταλήψεις καθ΄ 
όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ πιστοποιεί τα τέλη και τα πρόστιµα στην περίπτωση 
αυθαιρεσιών. 

• Για θέµατα που έχουν οικονοµικό αντικείµενο (π.χ. επιβολή τελών) την ειδική αρµοδιότητα 
έχει η Οικονοµική Επιτροπή. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
Ο προτιθέµενος να χρησιµοποιήσει τους κοινόχρηστους χώρους, υποβάλλει πριν από την 
χρήση σχετική αίτηση στο ∆ήµο Καισαριανής, όπου αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο ή η 
επωνυµία του αιτούντος, το είδος, η διεύθυνση της ασκούµενης επιχείρησης, η θέση, η 
έκταση και το είδος του αιτούµενου προς χρήση χώρου, καθώς και η χρονική διάρκεια για την 
οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού (άρθρο 13 παρ.6 του Β.∆.24-9/20-10-1958, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ.4 του Ν.3254/04).  
Σε περίπτωση που το κατάστηµα είναι υγειονοµικού ενδιαφέροντος απαιτείται η κατάθεση της 
άδειας λειτουργίας του καταστήµατος στην οποία ορίζεται και ο αριθµός των 



εξυπηρετούµενων ατόµων που προβλέπονται στον κοινόχρηστο χώρο. Ο αριθµός των 
εξυπηρετούµενων ατόµων συνοδεύεται από την έγκριση της υγειονοµικής υπηρεσίας και της 
πυροσβεστικής και σε καµία περίπτωση ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος δεν µπορεί 
να υπερβαίνει σε επιφάνεια τον εγκεκριµένο από τις παραπάνω υπηρεσίες υπαίθριο χώρο 
του καταστήµατος. Όµως ο εγκεκριµένος αριθµός εξυπηρετούµενων ατόµων δεν είναι 
δεσµευτικός για τις υπηρεσίες του ∆ήµου Καισαριανής, οι οποίες για λόγους λειτουργικότητας 
και αισθητικής των παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων, σεβασµού στα ιστορικά 
µνηµεία, του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και της εύρυθµης λειτουργίας των 
γειτονιών, µπορούν να παραχωρήσουν µικρότερο από τον εγκεκριµένο, κοινόχρηστο χώρο.  
Σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. σε άλλο πρόσωπο 
είναι δυνατή και η αντικατάσταση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου χωρίς την τήρηση 
της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας. Για την αντικατάσταση άδειας χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου, υποβάλλονται αίτηση και το προβλεπόµενο τέλος κατάληψης του 
χώρου. Η αντικατάσταση γίνεται εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών. Αν η προαναφερόµενη 
προθεσµία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί. Ο ενδιαφερόµενος 
µπορεί µε αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήµο. (άρθρο 6 
ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’)  
 
5.1. Σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν.3463/2006 (∆. Κ. Κ.) απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε µορφής άδειας είναι η µη ύπαρξη εις βάρος του 
ενδιαφερόµενου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς αυτούς, µε εξαίρεση τις 
περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών σύµφωνα µε τη σχετική 
νοµοθεσία (άρθρο 285 ∆ΚΚ). 
 
5.2. Οι οποιεσδήποτε τυχόν κατασκευές στους κοινόχρηστους χώρους θεωρούνται ∆ηµοτικό 
έργο κατασκευασµένο µε δαπάνες των ιδιωτών. 
 
5.3. Οι τυχόν διαµορφώσεις που πρέπει να γίνουν προκειµένου να υλοποιηθεί ο παρών 
Κανονισµός αναλογικά θα βαρύνουν τους επαγγελµατίες που εκµεταλλεύονται τον 
κοινόχρηστο χώρο. 
 
5.4. Οι χρήστες των παραχωρηµένων χώρων οφείλουν να φροντίζουν µε δικά τους µέσα για 
την καθαριότητα, τη συντήρηση και γενικά την καλή κατάστασή τους. 
 
5.5. Όλοι οι καταστηµατάρχες οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα µπορούσε να 
προκαλέσει οποιασδήποτε µορφής και έκτασης υποβάθµιση του περιβάλλοντος και της 
αισθητικής που αρµόζει στην ιστορία και τον πολιτισµό του δήµου, στο ήθος των κατοίκων και 
στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν 
γένει συµπεριφοράς, όπως επίσης να συµµορφώνονται γενικά µε τις διατάξεις των νόµων, 
Π.∆., εγκυκλίων και οδηγιών όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και µε τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισµού. 
 
5.6. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε επέµβαση στα δέντρα που υπάρχουν στους κοινόχρηστους 
χώρους (κλάδεµα, κόψιµο κ.λπ.). Για οποιοδήποτε τέτοιο αίτηµα αρµόδιες είναι οι υπηρεσίες 
πρασίνου του ∆ήµου Καισαριανής. 
 
5.7. ∆εν επιτρέπεται στον παραχωρηµένο κοινόχρηστο χώρο καµία αυθαίρετη µόνιµη 
κατασκευή ή επέµβαση. Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσµατα δεν 
συµπεριλαµβάνει την αυθαίρετη τοποθέτηση άλλων στοιχείων, δαπέδων, σκιαδίων, 
διακοσµητικών στοιχείων κλπ. Με την αίτηση για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα 
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήµατος µε την οποία αυτός 
παρέχει στον ∆ήµο ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ο ∆ήµος Καισαριανής δια των 
αρµοδίων οργάνων του, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη 
κοινόχρηστου χώρου είτε µε σταθερές κατασκευές είτε µε κινητά αντικείµενα, να τα καθαιρεί 
και να τα αποµακρύνει µε συνεργεία ευθύνης του ∆ήµου Καισαριανής. Η προκύπτουσα 
δαπάνη επιβάλλεται σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήµατος. 
 
5.8. Για την τοποθέτηση άλλων στοιχείων, (δαπέδων, σκιαδίων, πάγκων, διαχωριστικών κλπ) 
συνυποβάλλεται µαζί µε την αίτηση για χορήγηση αδείας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, 



σχεδιάγραµµα και τεχνική έκθεση µε περιγραφή των παραπάνω στοιχείων για τα οποία θα 
πρέπει να γνωµοδοτήσει µετά από έλεγχο η Τεχνική Υπηρεσία.  

• Οι στηρίξεις των στοιχείων (πάγκοι, ζαρντινιέρες, σκιάδια, διαχωριστικά κλπ) πρέπει 
να γίνονται µε τρόπο που να εξασφαλίζουν την σταθερότητά τους. Εφόσον απαιτείται 
σταθερή στερέωση επί του δαπέδου του κοινόχρηστου χώρου, αυτή πρέπει να γίνεται 
µε τρόπο που να µην προξενεί εκτεταµένη φθορά στη δαπεδόστρωση. Στην 
περίπτωση αποµάκρυνσης αυτών των στοιχείων δεν πρέπει να εξέχουν επικίνδυνα 
στοιχεία στήριξης και η αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς του κοινόχρηστου 
χώρου θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη του καταστήµατος. 

• ∆εν επιτρέπεται η σύνδεση των στοιχείων που τοποθετούνται στον κοινόχρηστο 
χώρο µε δίκτυα ύδρευση και αποχέτευσης. 

• Για την εγκατάσταση γραµµών και παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος από το κατάστηµα 
στον κοινόχρηστο χώρο, απαιτείται η έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθώς η 
εγκατάσταση πρέπει να κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους κανόνες ασφάλειας για τις 
ηλεκτρικές παροχές στους υπαίθριους δηµόσιους χώρους. 

• Επιτρέπεται η τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων (deck) στην παραχωρούµενη και µόνο 
επιφάνεια του κοινόχρηστου χώρου, ύψους έως 15 εκατοστά από τη στάθµη του 
πεζοδροµίου ή της πλατείας. Πρέπει να είναι ασφαλής κατασκευή και να 
εξασφαλίζεται η πρόσβαση για αµεα, και να µην παρεµποδίζει την οµαλή αποχέτευση 
οµβρίων υδάτων. Σε όποια περίπτωση η άδεια για τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου θα 
παρέχεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έπειτα από την έγκριση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας εφόσον κατατεθεί µελέτη από τον ενδιαφερόµενο για την κατασκευή.  

• Για την τοποθέτηση σταθερών κατασκευών και στοιχείων σε κοινόχρηστο χώρο θα 
καταβάλλεται εγγυητική επιστολή αξίας 40,00€/µ² κατάληψης χώρου, η οποία θα 
εκπίπτει υπέρ ∆ήµου σε περίπτωση που οι στηρίξεις των κατασκευών προκαλέσουν 
φθορές στον κοινόχρηστο χώρο. Το ανώτατο ύψος της αξίας της εγγυητικής θα είναι 
500,00€. Η χρήση του ποσού της εκπεσούσης εγγυητικής θα γίνεται αποκλειστικά για 
την αποκατάσταση των φθορών αυτών και δεν θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
άλλους σκοπούς.  

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
6.1. ∆εν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στις πλατείες των Ιερών Ναών. 
Συγκεκριµένα σε: 

• Πλατεία Αγ. Νικόλαου, 
• Πλατεία Κιουπετζόγλου, 
• Πλατεία Κοιµήσεως Θεοτόκου στο τµήµα µε πρόσοψη επί της λεωφόρου Εθν. 

Αντίστασης, 
• Πλατεία Τριών Ιεραρχών. 

Ειδικότερα για την πίσω τµήµα της πλατείας Κοιµήσεως Θεοτόκου (πίσω από τον 
Ιερό Ναό) επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων µόνο στους χώρους όπως 
φαίνονται στα συνηµµένα τοπογραφικά διαγράµµατα (Τ1 & Τ2) που συνοδεύουν την 
παρούσα απόφαση. 

 
6.2. ∆εν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στις βασικές οδεύσεις προς και στα 
πεζοδρόµια γύρω από τα σχολικά συγκροτήµατα, τους παιδικούς σταθµούς τις παιδικές 
χαρές και τους δηµοτικούς αθλητικούς χώρους.  
Βάσει αυτού –όπως φαίνεται στο συνηµµένο διάγραµµα (Τ1)- δεν επιτρέπονται τα 
τραπεζοκαθίσµατα στις οδούς: 

• Ηρώς Κωνσταντοπούλου στο διαπλατυσµένο πεζοδρόµιο µπροστά από τα σχολικά 
συγκροτήµατα από την οδό Σουκατζίδη µέχρι την οδό Νέας Εφέσου. Ειδικότερα στο 
τµήµα από την οδό Ναυπακτίας έως την οδό Νέας Εφέσου (Ο.Τ. 206 & 208) δεν 
επιτρέπεται και στα δύο πεζοδρόµια της οδού. 

• Ηρώων Πολυτεχνείου στο δεξί πεζοδρόµιο της ανόδου από την πλατεία Αναγέννησης 
έως την οδό Οδεµησίου.  

• Στα πεζοδρόµια που περιβάλλουν το Οικοδοµικό Τετράγωνο 128α (Νήαρ Ηστ), επί 
των οδών Εθν. Αντίστασης, Φιλαδελφείας, και Οδεµησίου. 



• Στα πεζοδρόµια του Οικοδοµικού Τετραγώνου 51 (∆ηµαρχείο και Α΄ Βρεφονηπιακός 
Σταθµός) επί των οδών Βρυούλων, Κλαζοµενών και Μιχ. Καραολή. 

• Στα πεζοδροµηµένα τµήµατα της οδού Φιλαδελφείας.  
• Στα πεζοδρόµια του Οικοδοµικού Τετραγώνου 52 (σχολικό συγκρότηµα Βενιζέλου)  
• Στο αριστερό πεζοδρόµιο της οδού Χίου κατά την πορεία των οχηµάτων, από την οδό 

Υµηττού έως την Ανδρ. ∆ηµητρίου. 
• Στα πεζοδρόµια της οδού Μανωλίδη στο τµήµα από την οδό Υµηττού έως το πάρκο 

Αλεξάνδρου. 
• Στα πεζοδρόµια που περιβάλλουν το ∆ηµοτικό Στάδιο «Κρητικόπουλος» 
• Στα πεζοδρόµια του Οικοδοµικού Τετραγώνου 33 (∆΄ Βρεφονηπιακός Σταθµός) επί 

των οδών Νέας Εφέσου, Ανδρ. ∆ηµητρίου και Μοσχονησίων. Επίσης στο 
πεζοδροµηµένο τµήµα της οδού Τσάφου που είναι όµορο του Βρεφονηπιακού 
Σταθµού. 

• Στο πεζοδρόµιο της οδού Σµύρνης επί του Οικοδοµικού Τετραγώνου 13,  µεταξύ των 
οδών Βρυούλων και Ηρ. Πολυτεχνείου. 

 
6.3.  ∆εν επιτρέπεται επίσης η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων: 

• Στα πεζοδρόµια όπου η όδευση Αµεα και οι υποχρεωτικές αποστάσεις από αυτήν δεν 
επιτρέπουν την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων.  

• Στους ποδηλατόδροµους ή στα πεζοδρόµια µε µικτή χρήση για διέλευση πεζών ή 
ποδηλάτων όπου υπάρχουν ή κατασκευαστούν. 

• Στις νησίδες των λεωφ. Υµηττού, Εθν. Αντίστασης και Α. Τσάφου. 
• Στους χώρους πρασίνου. 
• Στα πάρκα αλλά και στα πεζοδρόµια που τα περιβάλλουν: Σκοπευτηρίου, Αη Γιάννη, 

Ειρήνης (2ας Μάη) και Αλεξάνδρου από την οδό Πριήνης έως την Ευφρονίου, εκτός 
αν πρόκειται για εκµετάλλευση από τον ∆ήµο Καισαριανής. 

• Σε όλη την οδό Καραµολέγκου 
• Στο αριστερό πεζοδρόµιο της ανόδου της οδού Γρ. Θεολόγου που βρίσκονται οι 

προσφυγικές πολυκατοικίες. 
 
6.4. Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε πεζοδρόµια µε πλάτος µεγαλύτερο των 
2,00µ. Τα τραπεζοκαθίσµατα θα αναπτύσσονται σε επαφή µε την πρόσοψη του 
καταστήµατος µε την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται τµήµα πεζοδροµίου τουλάχιστον 1,20µ 
προς την πλευρά του κρασπέδου για την κίνηση των πεζών. Σε πεζοδρόµια µε πλάτος 
µικρότερο των 2,00µ. επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός µόνο µικρού τραπεζιού για προσωπική 
χρήση των εργαζοµένων στο κατάστηµα, το οποίο θα τοποθετείται σε επαφή µε το 
κατάστηµα, ή πάγκο εξυπηρέτησης όρθιων πελατών ο οποίος θα προεξέχει αυστηρά µόνο 40 
εκ. από την ρυµοτοµική γραµµή του οικοπέδου. Σε καµία περίπτωση το ελεύθερο πλάτος για 
την διέλευση των πεζών δεν θα είναι µικρότερο του 1,20µ. 
 
6.5. Στα εσωτερικά των προσφυγικών τετραγώνων επιτρέπεται η τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων κατόπιν ειδικής εξέτασης του αιτήµατος και εφόσον υπάρχει συναίνεση 
ικανού αριθµού περιοίκων (άνω του 70% των άµεσα προσβαλλόµενων από την λειτουργία 
του καταστήµατος) των περιοίκων και µετά από ειδική δέσµευση µε υπεύθυνη δήλωση του 
καταστηµατάρχη ότι θα τηρεί τους όρους που θα τίθενται, σε σχέση µε το ωράριο και τον 
αριθµό των εξυπηρετούµενων πελατών στον κοινόχρηστο χώρο. 
 
6.6. Στα διατηρητέα κτίρια αλλά και σε αυτά που περιγράφονται στην από 23-9-2005 
Αιτιολογικής Έκθεσης για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης του Τµήµατος Παραδοσιακών 
Οικισµών της ∆/νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ισχύουν οι όροι και οι 
περιορισµοί που περιγράφονται για τα διατηρητέα της πλατείας Αναγέννησης (βλέπε 
παρακάτω). Συγκεκριµένα, δεν επιτρέπεται καµία κατασκευή που κρύβει ή αλλοιώνει την όψη 
του κτιρίου. Οι πινακίδες των καταστηµάτων πρέπει να είναι διακριτικές µε παραδοσιακά 
υλικά και ύφος και να σέβονται τη µορφή του κτιρίου. Οποιαδήποτε προσθήκη τέντας ή άλλης 
κατασκευής, θα επιτρέπονται µόνο εφόσον υπάρχει η έγκριση των αρµόδιων Υπηρεσιών της 
αρµόδιας Υπηρεσίας για τα διατηρητέα κτίρια. 
 
6.7. Ειδικότερα για τις παρακάτω οδούς οι οποίες αποτελούν τους εµπορικούς άξονες της 
πόλης θα ισχύουν συγκεκριµένοι όροι προκειµένου η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων να 



µην εµποδίζει την λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων και να εξυπηρετείται η 
απρόσκοπτη κίνηση των πεζών.  
Οι οδοί αυτοί είναι: 

1. Λεωφόρος Εθν. Αντίστασης (για το τµήµα από την Λεωφ. Υµηττού έως την οδό 2ας 
Μάη) 

2. Λεωφόρος Υµηττού 
3. Φορµίωνος 
4. Ευφρονίου 
5. Φιλολάου 
6. Μισούντος 

Στα πεζοδρόµια των παραπάνω οδών επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων µε την 
προϋπόθεση ότι το εναποµείναν τµήµα του πεζοδροµίου έχει πλάτος τουλάχιστον 1,60µ. Τα 
τραπεζοκαθίσµατα αναπτύσσονται στο τµήµα του πεζοδροµίου προς το κράσπεδο σε 
απόσταση 40εκ. από την άκρη του κρασπέδου αφήνοντας ελεύθερο για διέλευση το τµήµα 
προς την ρυµοτοµική γραµµή των οικοδοµικών τετραγώνων.  
Επιτρέπονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις και την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Καισαριανής: 

• η τοποθέτηση κινητών οµπρελών για σκίαση, που να πληρούν τις κατάλληλες 
προδιαγραφές ασφαλείας και που καλύπτουν µόνο το τµήµα του κοινόχρηστου 
χώρου που έχει παραχωρηθεί, 

• η τοποθέτηση σταθερών διαχωριστικών µε συµπαγές κάτω τµήµα και 
κρύσταλλα securit στο πάνω, µε µέγιστο ύψος 1,80µ για προστασία από τον 
άνεµο. Μόνο στην περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών θα επιτρέπεται η 
προσθήκη κρυστάλλων ή πλαστικών κουρτινών για την κάλυψη από τα 
διαχωριστικά µέχρι την στέγαση του χώρου, 

• η τοποθέτηση ζαρντινιέρων εις βάρος του παραχωρηµένου χώρου για την 
οριοθέτηση της κατάληψης, 

• η τοποθέτηση κινητών θερµαντικών σωµάτων εξωτερικού χώρου εφόσον 
πληρούνται τα µέτρα ασφαλείας, 

• η τοποθέτηση πάγκου επί της προσόψεως των καταστηµάτων για εξυπηρέτηση 
όρθιων πελατών ο οποίος θα προεξέχει αυστηρά µόνο 40 εκ. από την 
ρυµοτοµική γραµµή. Σε αυτήν την περίπτωση ο απαιτούµενος χώρος για την 
κίνηση των πεζών -όπως ορίζεται για κάθε περιοχή- θα µετατοπίζεται και θα 
διατηρεί το πλάτος του, όπως ορίζεται στις προδιαγραφές, 

• η τοποθέτηση σκιάστρων και τεντών ηλιοπροστασίας επί της πρόσοψης του 
καταστήµατος, µε στήριξη µόνο στον τοίχο του κτιρίου χωρίς κατακόρυφα 
σταθερά στοιχεία στο πεζοδρόµιο και µε άδεια από τον αρµόδιο φορέα όπου 
απαιτείται, όπως ορίζεται στον Οικοδοµικό Κανονισµό. 

• ∆εν επιτρέπονται οι µόνιµες σταθερές κατασκευές επί του πεζοδροµίου, οι 
τέντες, τα νάιλον, οι διαφηµιστικές πινακίδες κλπ. 

Οι παραπάνω κατασκευές θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου πριν τοποθετηθούν, ώστε να υπάρξει οµοιοµορφία.  
 
6.8. Πλατεία Αναγέννησης: 
Η πλατεία Αναγέννησης που αποτελεί το κεντρικό και πιο σηµαντικό σηµείο συνεύρεσης και 
αναψυχής των κατοίκων της πόλης. Λόγω του υπερτοπικού χαρακτήρα που έχει αποκτήσει 
παρουσιάζει εικόνα υπερ-κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων και υποβάθµισης 
περιβαλλοντικής και αισθητικής λόγω των διάφορων αυθαίρετων και ανοµοιόµορφων 
κατασκευών που υπάρχουν. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η ύπαρξη των διατηρητέων κτιρίων που 
έχουν πρόσοψη στην πλατεία, τα οποία αυτή τη στιγµή κρύβονται και αλλοιώνονται από τις 
κατασκευές που τοποθετούνται µπροστά τους. Επειδή ακριβώς η ύπαρξη των κτιρίων αυτών 
δίνει και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πλατείας ο οποίος προσελκύει δηµότες και µη να την 
επισκέπτονται, η προστασία τους εκτός από επιβεβληµένη λόγω της ιστορικής και 
αρχιτεκτονικής αξίας τους, θα διατηρήσει την επισκεψιµότητα και θα αυξήσει την 
εµπορικότητα της περιοχής.  
Σύµφωνα µε τη µελέτη ανάπλασης της πλατείας Αναγέννησης στην οποία προβλέπονται 
διαµορφώσεις για τους προς εκµετάλλευση χώρους από τα καταστήµατα, οι ζώνες 
παραχώρησης εκατέρωθεν του κεντρικού τµήµατος της πλατείας έχουν ισοδύναµες 
επιφάνειες αποβλέποντας στην τήρηση των κανόνων ανταγωνιστικότητας. Επίσης 



προβλέπονται κατασκευές στήριξης ξύλινης πέργκολας µε δυνατότητα προσθήκης τεντών για 
τον ήλιο αλλά και την βροχή και κατασκευή υπερυψωµένων κατά 15 εκ. δαπέδων στο 
παραχωρηµένο τµήµα ώστε να οριοθετείται η κατάληψη. 
Μέχρι την ανεύρεση χρηµατοδότησης για την ανάπλαση της πλατείας και προκειµένου να µην 
επιβαρυνθούν οι καταστηµατάρχες για τη συµµόρφωση των χώρων που τους έχουν 
παραχωρηθεί µε τους όρους της Κανονιστικής Απόφασης και την µελέτη ανάπλασης της 
πλατείας, προτείνεται η διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης των κατασκευών της 
πλατείας. Αυτό αφορά στις σταθερές κατασκευές, υποχρεούνται όµως οι καταστηµατάρχες να 
αποµακρύνουν όλα τα άλλα στοιχεία που έχουν τοποθετηθεί εκτός του παραχωρηµένου 
χώρου όπως και τα στοιχεία εκείνα που έχουν τοποθετηθεί στις σταθερές κατασκευές και 
δηµιουργούν κλειστούς χώρους. Αυτά τα στοιχεία είναι πχ. τα κατακόρυφα υαλοστάσια ή τα 
νάιλον πετάσµατα και ότι άλλο υλικό χρησιµοποιείται για κατακόρυφο πέτασµα. 
Επίσης δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα διατηρητέα κτίρια της πλατείας Αναγέννησης τα οποία 
έχουν υπστεί αλλοιώσεις λόγω των προσθηκών διακοσµητικών και άλλων στοιχείων από τα 
καταστήµατα. Μετά από έλεγχο της Επιτροπής Ελέγχου Καταλήψεων Κοινόχρηστων Χώρων 
θα προταθούν οι παρεµβάσεις που πρέπει  να γίνουν ώστε να αποκτήσουν τα κτίρια ξανά τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. 
Προτείνεται λοιπόν µία µεταβατική περίοδος προκειµένου να βρεθούν πόροι για την 
υλοποίηση του σχεδίου ανάπλασης και στην οποία τα καταστήµατα της πλατείας θα 
συνεχίσουν να λειτουργούν στους παραχωρηµένους κοινόχρηστους χώρους όπως έχουν 
σήµερα, µε προϋπόθεση να σεβαστούν τα όρια κατάληψης και τις υποδείξεις που αφορούν 
στην αισθητική των χώρων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου.      
 
 
Η πρόταση αποβλέπει στην τήρηση των κανόνων ανταγωνιστικότητας, κατανέµοντας το προς 
παραχώρηση τµήµα της πλατείας σε ίσα τµήµατα και στις δύο πλευρές της πλατείας. 
Ειδικότερα: 

• Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων µόνο στους χώρους της πλατείας 
που προβλέπονται για αυτό όπως φαίνεται στο συνηµµένο σχεδιάγραµµα (Τ2). Το 
ποσοστό του χώρου που διατίθεται για παραχώρηση είναι λιγότερο από το 25% της 
έκτασης της πλατείας.  

• ∆εν επιτρέπονται τα τραπεζοκαθίσµατα στο κεντρικό τµήµα της πλατείας και στους 
εγκάρσιους διαδρόµους αυτής, όπως επίσης και η τοποθέτηση διαφηµιστικών 
πινακίδων, φωτιστικών σωµάτων κα.  

• Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπονται οι κλειστές σταθερές κατασκευές σε κανένα 
τµήµα της πλατείας. 

• ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, διαφηµιστικών πινακίδων ή 
οποιασδήποτε άλλης κατασκευής στα παρτέρια και στους χώρους πρασίνου. Επίσης 
τα δέντρα πρέπει να προστατεύονται, να έχουν τον απαιτούµενο χώρο, χώµα και 
ηλιασµό και να µην χρησιµοποιούνται οι κορµοί για στήριξη κατασκευών. 

• Σε επαφή µε τις προσόψεις των καταστηµάτων δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων. Επιτρέπεται µόνο η τοποθέτηση ενός τραπεζιού για προσωπική 
χρήση. Αφήνεται υποχρεωτικός διάδροµος για την κίνηση των πεζών πλάτους 4,50µ. 
από τις προσόψεις των κτιρίων, ώστε να είναι απρόσκοπτη η θέα προς τα διατηρητέα 
κτίρια. 

• Στους καθορισµένους προς παραχώρηση χώρους επιτρέπεται η τοποθέτηση 
στεγάστρων µε καλής ποιότητας ξύλινο σκελετό στο φυσικό χρώµα, µε ελαφρά 
επικλινή οροφή. Τα στέγαστρα επικαλύπτονται µε υπόλευκο ειδικό αδιάβροχο PVC 
υλικό που φέρει φιλµ που απωθεί τη ζέστη. Ο προτεινόµενος τύπος είναι µεγάλης 
αντοχής στον αέρα και τη βροχή και θα στεγανοποιεί ιδανικά το χώρο. Τα σκίαστρα 
θα είναι ανοιγόµενα µε ηλεκτρικά µοτέρ  ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα 
και να επιτυγχάνεται ο δροσισµός τους καλοκαιρινούς µήνες και να αποτρέπεται το 
φαινόµενο της «γάστρας». Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος των στεγάστρων θα είναι 
2,20µ.  

• Για την προστασία από τον άνεµο επιτρέπεται η τοποθέτηση σταθερών 
διαχωριστικών µε συµπαγές κάτω τµήµα από µέταλλο, και άθραυστα κρύσταλλα στο 
πάνω τµήµα, µε µέγιστο ύψος 1,80µ. ∆εν επιτρέπονται κατακόρυφα πλαστικά, νάιλον 
ή άλλα στοιχεία στα πλαϊνά των στεγάστρων. 



• ∆εν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισµάτων, οµπρελών, σκιαδίων ή λοιπών 
στοιχείων που φέρουν επιγραφές ή διαφηµίσεις. Επιτρέπεται µόνο η διακριτική 
εκτύπωση της επωνυµίας του καταστήµατος στα παραπάνω στοιχεία. 

• Επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση ζαρντινιέρων εις βάρος του παραχωρηµένου 
χώρου για την οριοθέτηση της κατάληψης . 

• Επιτρέπεται η τοποθέτηση διακριτικών κινητών θερµαντικών σωµάτων εξωτερικού 
χώρου, εφόσον πληρούνται τα µέτρα ασφαλείας. 

• Στα διατηρητέα κτίρια της πλατείας, δεν επιτρέπεται καµία κατασκευή που κρύβει ή 
αλλοιώνει τις όψεις τους. Οι πινακίδες των καταστηµάτων πρέπει να είναι διακριτικές 
µε παραδοσιακά υλικά και ύφος και να σέβονται τη µορφή του κτιρίου. Οποιαδήποτε 
προσθήκη τέντας ή άλλης κατασκευής, θα επιτρέπεται µόνο εφόσον υπάρχει η 
έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας για τα διατηρητέα κτίρια. 

 
Για την εφαρµογή του παρόντος πεδίου αυτής της Απόφασης, θα γίνουν από τον ∆ήµο 
Καισαριανής µικρές τροποποιήσεις στα υφιστάµενα παρτέρια προκειµένου να 
αναδιαµορφωθεί ο προς παραχώρηση χώρος και στις δύο µεριές της πλατείας και να 
αποκτήσουν ισότιµα δικαιώµατα ανάλογα µε το πρόσωπό τους, όλα τα καταστήµατα που 
βρίσκονται εκεί. 
 
Στην περίπτωση που ο ∆ήµος Καισαριανής ενταχθεί σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης για την 
υλοποίηση της ολικής ανάπλασης της πλατείας Αναγέννησης & της πλατείας Κοιµήσεως 
Θεοτόκου, οι παραπάνω όροι και διαµορφώσεις θα ενταχθούν στο σχέδιο ανάπλασης ώστε οι 
καταστηµατάρχες να έχουν την µικρότερη δυνατή επιβάρυνση από τις παραπάνω 
διαµορφώσεις. 
 

 
6.9. Πλατεία Κοιµήσεως Θεοτόκου (Παναγίτσα) επί της οδού Χρυσοστόµου Σµύρνης 
Ισχύουν οι ίδιοι όροι και οι προϋποθέσεις µε την Πλατεία Αναγέννησης στα προκαθορισµένα 
µέρη που φαίνονται στο συνηµµένο σχεδιάγραµµα (Τ2). 

 
6.10. Σε ειδικές χρήσεις καταστηµάτων όπως συνεργεία αυτοκινήτων, βενζινάδικα κλπ, όπου 
απαιτούνται ειδικές κατασκευές (στέγαστρα, ράµπες κλπ), αυτές θα γίνονται µετά από την 
έγκριση των Υπηρεσιών του ∆ήµου και χωρίς σε καµία περίπτωση αυτές να δυσχεραίνουν 
την κίνηση των πεζών στα πεζοδρόµια. Οι κατασκευές αυτές πριν την τοποθέτησή τους θα 
ελέγχονται και θα εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.  
 
6.11. Στις περιοχές  

• Στην οδό Αντήνορος (περιοχή Κάραβελ) 
• Στην οδό Βασ. Αλεξάνδρου στο τµήµα µεταξύ της λεωφ. Εθν. Αντίστασης και Λεωφ. 

Υµηττού 
• Στην λεωφ. Εθν. Αντίστασης στο τµήµα από την οδό 2ας Μάη έως στο δηµοτικό 

χώρο στάθµευσης απέναντι από το πάρκο του Αη Γιάννη. 
• Σε σηµεία της πόλης όπου το διαµορφωµένο ή το προς διαµόρφωση πεζοδρόµιο έχει 

πλάτος µεγαλύτερο των 5,00 µέτρων (πχ. το προς διαµόρφωση πεζοδρόµιο της 
οδού Χαλκηδώνος στην συµβολή του µε την λεωφόρο Υµηττού. 

Σε αυτές τις περιοχές δύναται µετά από έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η 
τοποθέτηση κατασκευών σταθερών στο πεζοδρόµιο –σύµφωνα µε τους όρους των 
παραγράφων του άρθρου 5-, στο παραχωρηµένο τµήµα, όπως αυτές περιγράφονται για την 
πλατεία Αναγέννησης και ύστερα από έγκριση της κατασκευής από την Τεχνική Υπηρεσία και 
την Ε.Π.Ζ. 
 
Σηµειώνεται ότι αυτήν την στιγµή λειτουργούν καταστήµατα στην πόλη της Καισαριανής όπου 
στον παραχωρηµένο κοινόχρηστο χώρο έχουν διαµορφωθεί κλειστοί χώροι µε σταθερές 
κατασκευές και συγκεκριµένα στα παρακάτω σηµεία: 

• Στην οδό Αντήνορος (περιοχή Κάραβελ) 
• Στην οδό Βασ. Αλεξάνδρου στο τµήµα µεταξύ της λεωφ. Εθν. Αντίστασης και Λεωφ. 

Υµηττού 
• Στην λεωφ. Εθν. Αντίστασης στο τµήµα από την οδό 2ας Μάη έως στο δηµοτικό 

χώρο στάθµευσης απέναντι από το πάρκο του Αη Γιάννη. 



Για όποιες κατασκευές υπάρχουν εκθέσεις αυθαιρέτων από το αρµόδιο πολεοδοµικό γραφείο 
θα ακολουθηθεί η νόµιµη διαδικασία. 
Ειδικότερα στην οδό Αντήνορος η συγκεκριµένη περιοχή διαφοροποιείται από την υπόλοιπη 
Καισαριανή λόγω του τουριστικού και υπερτοπικού χαρακτήρα της, της πυκνής δόµησης και 
της άµεσης γειτνίασης µε τον ∆ήµο Αθήνας. Επίσης οι πολυκατοικίες που υπάρχουν εκεί δεν 
έχουν κάποιο ιδιαίτερο µορφολογικό χαρακτηριστικό προς προστασία και ανάδειξη. Με 
δεδοµένο ότι οι κατασκευές αυτές όπου υπάρχουν δεν παρεµποδίζουν την κίνηση των πεζών 
και προκειµένου να µην διαταραχτεί η λειτουργία των καταστηµάτων στην τουριστική ζώνη 
της πόλης, οι κατασκευές αυτές µπορούν να διατηρηθούν, µε την δέσµευση ότι σε περίπτωση 
αντικατάστασης ή έκδοσης νέας άδειας λειτουργίας για τα συγκεκριµένα καταστήµατα ο νέος 
ιδιοκτήτης θα υποχρεούται να αποξηλώσει τις παραπάνω κατασκευές και να επαναφέρει τον 
κοινόχρηστο χώρο στην αρχική του µορφή σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου.*  
 
*Στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης δεν προβούν στην αποξήλωση αυτών 
των κατασκευών και συνεχίζουν να τις διατηρούν, τα τέλη χρήσης του κοινόχρηστου χώρου 
θα είναι διπλάσια. 
 
6.12. Υπάρχει η δυνατότητα τοπικών παρεκκλίσεων από την παρούσα Κανονιστική 
Απόφαση εγκεκριµένων από την Τεχνική Υπηρεσία, σχετικά µε τα σηµεία 
παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων, σε περιπτώσεις που η ανάγκη για την 
απρόσκοπτη διέλευση των πεζών υπαγορεύει µικρές τροποποιήσεις.   
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 - ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 
 
Τα περίπτερα αποτελούν χαρακτηριστικές κατασκευές των κοινόχρηστων χώρων. Στην πόλη 
της Καισαριανής παρατηρούνται προβλήµατα κατά την λειτουργία των περιπτέρων µε 
αυθαίρετες καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων που υποβαθµίζουν την αισθητική της πόλης και 
την ασφάλεια της κίνησης πεζών και Αµεα. Στην παρούσα απόφαση θα προσδιοριστούν µε 
σαφήνεια οι επιτρεπόµενες επιφάνειες κατάληψης χώρου για τη λειτουργία των περιπτέρων 
και οι ειδικές διαδικασίες προκειµένου οι πεζοί να διευκολύνονται στην κίνησή τους αλλά και οι 
περιπτερούχοι να διευκολύνονται κατά την εργασία τους. Κρίνεται απαραίτητο να τεθεί 
ανώτατο όριο στις προς παραχώρηση επιφάνειες πεζοδροµίων για την τήρηση των κανόνων 
ασφαλούς διέλευσης και χρηστής διοίκησης του ∆ήµου. Επίσης θα θέσει κανόνες σε  
περίπτωση υπέρβασης ή τροποποίησης της χορηγηθείσας άδειας.  
Για τα νέα περίπτερα των οποίων οι θέσεις θα καθοριστούν µε απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 76 του 
Ν.4527.1 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τ.Α΄).  
Για τα υφιστάµενα περίπτερα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 10  του ίδιου νόµου, 
χρεώνονται τα τετραγωνικά κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από το περίπτερο, τα 
συνοδευτικά ψυγεία και πάγκους που χρησιµοποιούνται και τους διαδρόµους κίνησης των 
πελατών ανάµεσα στα ψυγεία κλπ. 
  
Οι γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων είναι οι εξής: 
7.1.  Ορίζονται τα 12,00µ² σαν την µέγιστη επιτρεπόµενη επιφάνεια κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου για χρήση περιπτέρου. Στην επιφάνεια αυτήν συνυπολογίζονται και οι διάδροµοι για 
την κίνηση και εξυπηρέτηση των πελατών των περιπτέρων. Η επιφάνεια του κουβουκλίου του 
περιπτέρου υπολογισµένο από το περίγραµµα των ρολών ασφαλείας δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 5,00µ²  
7.2. Θα πρέπει υποχρεωτικά να διασφαλίζεται διάδροµος διέλευσης πεζών 1,50µ. µπροστά ή 
πίσω από το περίπτερο για την κίνηση των πεζών. Εφόσον το πλάτος του πεζοδροµίου δεν 
επιτρέπει αυτή την πρόσβαση θα καθορίζεται ο µέγιστος δυνατός ελεύθερος χώρος.  
7.3. ∆εν επιτρέπεται η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. 
7.4. ∆εν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή επί του κοινόχρηστου χώρου (παγκάκια, 
ζαρντινιέρες υποστυλώµατα κλπ). 



7.5. Επιτρέπεται η χρήση τέντας µε στήριξη στο πάνω µέρος του περιπτέρου, χωρίς 
κατακόρυφα στηρίγµατα που θα προεξέχει περιµετρικά 1,50µ από το περίγραµµα του 
περιπτέρου και σε ύψος τέτοιο (τουλάχιστον 2,50µ), που να µην παρεµποδίζει την κίνηση των 
πεζών και σε καµία περίπτωση δεν θα έχει κατακόρυφη προβολή επί του οδοστρώµατος. 
7.6. Επιτρέπεται η χρήση διάφανων στοιχείων (τέντες ή νάιλον) µόνο σε έντονες καιρικές 
συνθήκες (βροχές και άνεµοι) για την προστασία του εργαζόµενου και των εµπορευµάτων.  
7.7. Eπιτρέπονται οι φωτεινές διαφηµίσεις όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α 52138/03 και τον 
Ν.2946/2001 “Περί υπαίθριας διαφήµισης”. 
7.8. Επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων για τις ενεργειακές ανάγκες του 
περιπτέρου. Σε αυτήν την περίπτωση οι ειδικοί όροι για το µέγεθος και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των “ηλιακών” περιπτέρων καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης, Έθν. Άµυνας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 
7.9. Η τοποθέτηση πιστοποιηµένων παιχνιδιών ή παιχνιδοµηχανών δίπλα στα περίπτερα θα 
εξετάζεται ξεχωριστά και θα εγκρίνεται µετά τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής µετά από εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
7.10. Για τις περιπτώσεις που το πλάτος του πεζοδροµίου δεν επιτρέπει την ανάπτυξη των 
περιπτέρων σύµφωνα µε τους παραπάνω όρους, είτε βρίσκονται µπροστά από εµπορικά 
καταστήµατα ή γενικότερα εµποδίζουν τη πρόσοψη άλλων καταστηµάτων, η επιφάνεια της 
παραχώρησης και η διάταξη των ψυγείων θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής µετά από εισήγηση και σχετικό σχεδιάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Καισαριανής. 
7.11. Για την έκδοση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει 
µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου του κάθε έτους να έχουν καταθέσει στο γραφείο Εσόδων του ∆. 
Καισαριανής όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια χρήσης του επόµενου έτους. 
Στα δικαιολογητικά συµπεριλαµβάνεται και σχέδιο κάτοψης όπου απεικονίζεται ο υπό 
κατάληψη κοινόχρηστος χώρος µε τα λειτουργικά του στοιχεία, υπογεγραµµένο από τον 
ενδιαφερόµενο. Στην άδεια θα αναγράφεται η τοποθεσία και η έκταση του παραχωρουµένου 
χώρου, το είδος και η διάρκεια της χρήσης καθώς και το τέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 76 του Ν.4527.1 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τ.Α). 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΝΤΙΝΕΣ 
 
Οι σταθερές καντίνες και βάσει προηγούµενων αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Καισαριανής, δεν επιτρέπονται. Από την παρούσα εξαιρείται η άδεια που έχει δοθεί και 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε προηγούµενο έτος, για την τοποθέτηση καντίνας στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου, επί της οδού Ούλοφ Πάλµε µπροστά από την περίφραξη του 
Πανεπιστηµίου.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 9 – ΚΥΡΩΣΕΙΣ / ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
 
Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια του ∆ήµου, 
καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας 
άδειας είτε αυτοί αφορούν στο είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρουµένου 
χώρου, είτε στην διάρκεια της άδειας. 
 
Η έγκαιρη αίτηση έκδοσης και ανανέωσης της απαιτούµενης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου, αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη του καταστήµατος. 
 
Οι απαιτούµενες άδειες πρέπει να βρίσκονται στο κατάστηµα ώστε να επιδειχθούν σε 
οποιοδήποτε έλεγχο από τα αρµόδια όργανα. 

9.1. Ανάκληση Άδειας 

9.1.α Χορηγηθείσα άδεια χρήσεως των χώρων ανακαλείται υποχρεωτικώς από το δήµαρχο ή 
πρόεδρο της κοινότητας εντός δεκαηµέρου από την έγγραφη ειδοποίηση του από την 
αστυνοµική αρχή, ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων ή 



ένεκα ληφθέντων µέτρων παρά δηµοσίας, δηµοτικής ή κοινοτικής αρχής. Αυτή η ανάκληση 
συνεπάγεται επιστροφή µόνο του καταβληθέντος ποσού τέλους που αντιστοιχούσε στη 
χρονική περίοδο για την οποία ανακλήθηκε η χορηγηθείσα άδεια, καθοριζοµένου µε απόφαση 
του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου (άρθρο 13 παρ.7 του Β.∆ 24-9/20-10-1958, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80.) 

9.2.β Η εκπρόθεσµη καταβολή ή µη καταβολή έστω και µίας εκ των δόσεων που 
προβλέπονται στην παρ.3γ του άρθρου 13 του Β.∆.24-9/10-10-1958, όπως συµπληρώθηκε 
µε την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) συνεπάγεται 
αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη 
χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ µέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις 
δεν επιστρέφονται. (άρθρο 13 παρ.3γ του Β.∆ 24-9/20-10-1958, όπως συµπληρώθηκε µε την 
παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) 

9.2. Αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου- Κυρώσεις  

9.2.α Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων των οποίων έχει επιτραπεί η 
παραχώρηση της χρήσης, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη µε απόφαση του δηµάρχου, 
εκτός από το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιµο, ανεξάρτητα από το διάστηµα της 
αυθαίρετης χρήσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1828/89. 

9.2.β Με όµοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιµο, σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε 
αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο 
µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε µε 
απόφαση του οικείου συµβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η 
παραχώρηση για όµοια χρήση. 

Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από το δήµο ή τις αστυνοµικές αρχές. Σε περίπτωση που 
γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή, τα ανωτέρω πρόστιµα επιβάλλονται 
µέχρι και δύο φορές και αν διαπιστωθεί για τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο δήµος µε 
συνεργείο του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειµένων, δυνάµενος να ζητήσει για 
το σκοπό αυτόν τη συνδροµή της οικείας αστυνοµικής αρχής. Τα αντικείµενα καταγράφονται 
σε ειδική κατάσταση που υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου και δεν 
επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και 
αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για τους 
χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Αν το ανωτέρω ειδικό 
πρόστιµο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ηµέρα της 
αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να 
καταστρέφονται από το δήµο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 199 του ν. 3463/2006. (άρθρο 13 
παρ.8 του Β.∆ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και 
στη συνέχεια αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 5 του άρθρου 26 Ν. 1828/1989, ΦΕΚ 
2/1989 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από το το άρθρο 6 του Ν. 1900/1990, ΦΕΚ 125/1990 
τεύχος Α', και αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/14)   
 
Οφειλές από πρόστιµα της ανωτέρω παραγράφου που έχουν επιβληθεί από 1.1.2010 και 
µέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4257/14 (ηµερ. έναρξης 14.04.2014) καταβάλλονται µειωµένα 
κατά ποσοστό 50% ανεξαρτήτως άλλων τυχόν µειώσεων. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν 
επιστρέφονται. (παρ.3 του άρθρου 50 του Ν.4257/14) 
 
Σηµειώνεται ότι οι οφειλές από τα ανωτέρω πρόστιµα που αποµένουν κατόπιν της εν λόγω 
µείωσης, δύνανται, εφόσον αυτά έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµα, να υπαχθούν στις διατάξεις 
του άρθρου 51 του Ν.4257/14 περί ρύθµισης οφειλών. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 36/23334/06.06.2014) 
 
Ο άνευ άδειας ποιούµενος χρήση των κοινοχρήστων χώρων, τιµωρείται µε τις ποινές του 
άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Με αυτές τις ποινές τιµωρείται και ο καθ' υπέρβαση της 
χορηγηθείσης σε αυτόν άδειας ποιούµενος χρήση αυτών των χωρών, καθώς και όποιος 
χορηγεί άδεια χρήσεως των χώρων αυτών, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου. Η αστυνοµική αρχή, είτε αυτεπαγγέλτως επιλαµβανοµένη είτε κατόπιν αιτήσεως του 
δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητος, υποχρεούται να απαγορεύει την άνευ άδειας χρήση 



των χώρων των οποίων απαγορεύεται. Η αποµάκρυνση των αυθαιρέτως τοποθετουµένων 
αντικειµένων και κατασκευών ενεργείται από τους υπόχρεους για αυτό, κατόπιν εντολής προς 
αυτούς της αστυνοµικής αρχής και σε περίπτωση άρνησης αυτών από όργανα του δήµου µε 
τη συνδροµή της αστυνοµικής αρχής. (άρθρο 13 παρ.15 του Β.∆ 24-9/20-10-1958, όπως 
αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν.1080/80.) 

Εάν ο τυχόν άδειας χρήσεως πεζοδροµίων, πλατειών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων ή του 
υπεδάφους αυτών, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, στερηθεί της χρήσεως ταύτης εν 
όλω ή εν µέρει λόγω µέτρων ληφθέντων παρά δηµοσίων, δηµοτικών ή κοινοτικών αρχών, 
δικαιούται σε επιστροφή µόνο του αναλογούντος τέλους. (άρθρο 13 παρ.16 του Β.∆ 24-9/20-
10-1958, όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν.1080/80.) 

9.3. Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσµητικά, που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους 
παραχωρηµένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή-
κατάληψη. 
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου µε σταθερές 
κατασκευές ή κινητά αντικείµενα που δεν αναφέρονται στην σχετική άδεια Κ.Υ.Ε. ή καθ΄ 
υπέρβαση της χορηγηθείσης σχετικής άδειας, η αρµόδια ∆/νση θα προβαίνει στην άµεση 
ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου και όλων των σχετικών 
εγκρίσεων, τα δε καταβληθέντα τέλη τα σχετικά µε την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου 
δεν επιστρέφονται ακόµα και στην περίπτωση που η ανάκληση της άδειας γίνεται πριν από 
την λήξη της. Επίσης η αρµόδια ∆/νση θα εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την 
αφαίρεση της άδειας και λειτουργίας του καταστήµατος, σύµφωνα µε την Υ1γ/Γ.Π./οικ 96967 
(ΦΕΚ 2718/Β΄/2012) Υγειονοµική ∆ιάταξη και την εγκύκλιο 2 µε αρ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 
4476/14.01.2013 του Υπουργείου Υγείας, λόγω επέκτασης και ουσιώδους τροποποίησης των 
υγειονοµικών όρων λειτουργίας του καταστήµατος. Οι άδειες θα δύναται να 
επαναχορηγηθούν µόνο κατόπιν της διαπιστωµένης συµµόρφωσής του σύµφωνα µε την 
άδεια λειτουργίας του καταστήµατος. Σε περίπτωση προσωρινής αφαίρεσης της άδειας δύο 
(2) φορές, η αρµόδια Υπηρεσία θα δύναται να εισηγηθεί οριστική αφαίρεση της άδειας 
λειτουργίας του καταστήµατος. 
 
Σε περίπτωση διαπιστωµένης αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µε σταθερές 
κατασκευές ή κινητά αντικείµενα, αυτά καθαιρούνται και αποµακρύνονται µε συνεργεία 
ευθύνης του ∆ήµου Καισαριανής και η προκύπτουσα δαπάνη βαρύνει τον ιδιοκτήτη του 
καταστήµατος, σύµφωνα µε την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήµατος ο οποίος 
χορηγεί ανέκκλητη εντολή στον ∆ήµο Καισαριανής να προβεί σε αυτήν την ενέργεια. 
 
Για την εφαρµογή των παραπάνω, θα λαµβάνονται υπόψη εκτός των ελέγχων της ∆/νσης 
Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού 
Τοµέα Αθηνών και οι έλεγχοι από την Ελληνική Αστυνοµία καθώς επίσης και των υπαλλήλων 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής και της Επιτροπής Καταλήψεων 
Κοινόχρηστων Χώρων. 
 
Η επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων δεν αποκλείει την επιβολή κυρώσεων ή τη λήψη µέτρων 
που προβλέπονται από άλλα νοµοθετήµατα µη αποκλειόµενης της ποινικής ευθύνης. 
 
Οι θέσεις των παραχωρηµένων κοινόχρηστων χώρων για κάθε επιχείρηση θα διαβιβαστούν 
στο αστυνοµικό τµήµα, ώστε να είναι σε θέση κάθε φορά στην περίπτωση υπερ-κατάληψης 
των κοινοχρήστων χώρων να βεβαιώνει παράβαση και να ενηµερώνει τον ∆ήµο Καισαριανής. 
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
Για τον έλεγχο των καταλήψεων των κοινόχρηστων χώρων και την πιστοποίηση των τελών 
και των προστίµων θα είναι η ορισµένη µε απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου τριµελής επιτροπή που 
θα αποτελείται από έναν υπάλληλο του γραφείου καταστηµάτων, έναν υπάλληλο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας και έναν αιρετό ∆ηµ. Σύµβουλο. Αρµοδιότητες της επιτροπής καταλήψεων 
κοινόχρηστων χώρων θα είναι:   

• Η τήρηση των αρχείων µε τους παραχωρούµενος ανά έτος κοινόχρηστους χώρους 
του ∆ήµου 



• Θα παραλαµβάνει τις καταγγελίες σχετικά µε τις οχλήσεις που πιθανόν 
δηµιουργούνται από τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου από τα καταστήµατα και θα 
τις διαβιβάζει στα αρµόδια τµήµατα. 

• Θα ελέγχει κατά τακτά χρονικά διαστήµατα την τήρηση των όρων παραχώρησης 
χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και θα διαπιστώνει τις παραβάσεις και τις 
αυθαίρετες καταλήψεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Θα ενηµερώνει το γραφείο 
καταστηµάτων και το γραφείο εσόδων ώστε να πιστοποιούν τα τέλη και το αρµόδιο 
τµήµα της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά µε τις αυθαίρετες καταλήψεις και κατασκευές 
που διαπιστώνονται, ώστε αυτή να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες 
προκειµένου να αίρονται οι αυθαιρεσίες. 

                                                                                                

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 

Αρχιτεκτονικού Τμήματος 

 

 

Η Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών 

Χαρίτου Ελιάνα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Κωνσταντοπούλου Βασιλική 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Επιτροπή 
Ποιότητα Ζωής. 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
     Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την  πιο πάνω εισήγηση 
                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Να σταλεί ηλεκτρονικά από την Τεχνική Υπηρεσία  στα µέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και   βάσει των  παρατηρήσεων οι οποίες θα προκύψουν  από τα  
µέλη της Επιτροπής, να συνταχθεί νέο κείµενο για το ανωτέρω θέµα,  και το τελικό 
κείµενο  να   σταλεί  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.  
 
   Γι’αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                                 1.Περρής Ιωάννης 
                                                                                 2.Παπαγιάννης Ιωάννης 
                                                                                 3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
                                                                                 4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
                                                                                 5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
                                                                                 6.Λυκούδης Αλεβίζος 
 
  ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                                             Καισαριανή 9/7/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                   
 

 
                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 


