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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                       

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της  18/22-12-2020 τακτικής 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου 

μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

 
 

ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 118/2020

                     
 
 

 

 

 

 

 

Στη Μύκovo σήμερα τηv  22α του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα 

της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω 

τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από 18/12/2020 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου κ. Γεωργίου Ρουσουνέλου, η οποία νόμιμα επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό 

Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.  

 

Αφού διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι 

επτά (27) μελών, δήλωσαν  παρόντα τα εικοσιπέντε (25) μέλη, ως κάτωθι:  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος  Π. Κουκάς 

 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» 

1. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

2. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

3. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΑΚΩΒΟΥ  

4. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  

5. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

6. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

7. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

8. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

9. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ 

10. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

11. ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Λήψη απόφασης 

τροποποίησης- διόρθωσης άρθρων του 

Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων 

Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Μυκόνου, ο 

οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 77/2020 

προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Μυκόνου.  
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12. ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

13. ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

14. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 

15. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

16. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ  

17. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ  

18. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

19. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

20. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ (συζ)  

21. ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΑΡΚΟΥ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ» 

22.  ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

23. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

24. ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

25. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ» 

1. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (αδικαιολ.απών) 

2. ΛΟΪΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (αδικαιολ.απών) 

      

 

Παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κος Δ. Τζάνος,  ενώ δεν συμμετείχαν 

οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δ.Σ. : 

 

 

- Την υπ’ αριθ. 77/2020 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση 

του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Μυκόνου 

- Το υπ’ αριθ. 53714/19-11-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 77/2020 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου», με το οποίο ζητείται η αποστολή εκ νέου του 

ανωτέρω Κανονισμού με τις απαιτούμενες διορθώσεις που αναφέρονται σε αυτό 

προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.  

- Την υπ’ αριθ. 18412/16-12-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του 

Δήμου Μυκόνου, η οποία έχει ως εξής: 
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ΘΕΜΑ :  «Εισήγηση για την λήψη απόφασης τροποποίησης – διόρθωσης άρθρων 
του Κονονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου 
Μυκόνου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 77/2020 προηγούμενη απόφαση του 
Δ.Σ. Μυκόνου».  
 
 
 Σχετ.:  1. Η υπ΄αριθμ. 77/2020 απόφαση ΔΣ.  
              2. Το με ΑΠ 53714/19-11-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΠ 
Δήμου Μυκόνου 16681/20-11-2020). 

  

Σε συνέχεια του ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 2 σχετικού εγγράφου της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και προκειμένου για την ολοκλήρωση του 

ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμ. 77/2020 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου για την έγκριση του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων 

Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Μυκόνου, εισηγούμαι: 

Α. Την αναρίθμηση στο ορθό των άρθρων του Κανονισμού καθώς εκ 

παραδρομής παραλήφθηκε το ΑΡΘΡΟ 7 και συνεπώς μετά το άρθρο 6 η 

αρίθμηση γίνεται ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 11 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 12  

Β. την τροποποίηση –διόρθωση – συμπλήρωση των κάτωθι άρθρων 

σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου και συγκεκριμένα:  

Το άρθρο 6 παρ. 6 του Κανονισμού θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής 

: 
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Καμμία εργασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την άδεια της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου και την θεώρησή της πριν την 

έναρξη των εργασιών από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 2696/1999, όπως ισχύει.  

Θα πρέπει οι εργασίες να γίνουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 

Εγκύκλιο 47/22-12-08 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και µε την κείµενη 

Νοµοθεσία και θα υποβάλλεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, µε 

ταυτόχρονη περιγραφή του είδους τους και των προδιαγραφών τους οι οποίες 

και θα τελούν υπό τον συνεχή έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα προστασίας και να γίνεται πλήρης και έντεχνη 

αποκατάσταση των επεµβάσεων στην αρχική τους µορφή εντός (10) ηµερών 

από το περάς των εργασιών σε κάθε τµήµα. 

Μετά το πέρας των εργασιών οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα προβούν σε 

έλεγχο για τη έγγραφη διαπίστωση της έντεχνης αποκατάστασης όλων των 

τοµών. 

Σε περίπτωση που η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει ότι το αποτέλεσµα της 

αποκατάστασης δεν είναι ικανοποιητικό, τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δήμου υποχρεούνται μετά την παρέλευση της προθεσμίας, να αποκαθιστούν 

τις γενόμενες φθορές και να καταλογίζουν τη σχετική δαπάνη σε βάρος του 

οργανισμού, της επιχείρησης ή του προσώπου που εκτελεί ή για λογαριασμό 

του οποίου εκτελείται το έργο.  

Για την πρόληψη ατυχημάτων οι υπεύθυνοι του έργου θα πρέπει να 

λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 
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Το άρθρο 7 του Κανονισμού [μετά την αναρίθμηση] θα πρέπει να 

τροποποιηθεί ως προς τον προσδιορισμό της επιβολής των προστίμων για 

τη διαπιστωθείσα αυθαίρετη χρήση ως εξής :  

«Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του 

υπόχρεου µε απόφαση του ∆ηµάρχου και σύµφωνα και µε τις διατάξεις του 

Ν. 1900/90, εκτός από το αναλογούν τέλος: 

• Σε χώρους για τους οποίους έχει παραχωρηθεί άδεια, επιβάλλεται 

χρηματικό πρόστιµο ισόποσο προς το αναλογούν τέλος χρήσης. 

• Σε χώρους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια 

επιβάλλεται χρηματικό πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο του 

μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο που έχει 

προσδιοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου για 

περιπτώσεις χώρων που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. 

• Εάν παρόλη την ειδοποίηση του χρήστη κοινοχρήστου χώρου 

άνευ αδείας, αυτός συνεχίζει να καταλαμβάνει κοινόχρηστο 

χώρο τότε επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο έως δύο διαπιστώσεις 

(φορές) μετά από επιτόπια αυτοψία της αρμόδιας αρχής.  

• Αν εξακολουθεί η παράβαση πέραν των δύο ανωτέρω 

διαπιστώσεων, τότε, μετά από την επιτόπια αυτοψία και τη 

σύνταξη έκθεσης αυτοψίας της αρμόδιας αρχής για την 

αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου, αφαιρείται η 

χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου για χρονικό 

διάστημα 12 μηνών και ο ∆ήµος µε τα συνεργεία του προβαίνει 

στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου, της οικείας Αστυνομικής Αρχής 

και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και 

αποθήκευσης, ίσο µε το διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά 

τετραγωνικό μέτρο, που καθορίστηκε µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η 

παραχώρηση της χρήσης. 
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• Αφαιρείται πλήρως η παράγραφος για τις ποινικές ευθύνες του 

παραβάτη καθώς το άρθρο 458 ΠΚ έχει καταργηθεί με το Ν. 

4619/2019  

 

 Το άρθρο 8Α του Κανονισμού [μετά την αναρίθμηση] θα πρέπει να 

τροποποιηθεί ως προς τον προσδιορισμό της επιβολής των προστίμων για τη 

διαπιστωθείσα αυθαίρετη χρήση ως εξής : 

 

 «Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν διαπιστωθούν παραβάσεις, θα 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν. 1828/89 & 1900/90, σύµφωνα µε τις οποίες 

επιβάλλεται πρόστιµο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση 

κοινόχρηστου χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, 

ίσο µε το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο συντελεστή που 

καθορίστηκε µε απόφαση του οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους 

οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης». 

 

 Ακολουθεί το κείμενο του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων 

Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Μυκόνου [Παράρτημα Α] όπως αυτό 

διαμορφώνεται μετά τις ανωτέρω αλλαγές – συμπληρώσεις προεκιμένου να 

τεθεί προς ψήφιση η έγκρισή του 

 

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μυκόνου 

Δημήτριος Η. Τζάνος 

 

 

 

 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να γνωμοδοτήσουν σχετικά. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω το Δ.Σ., μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – 

ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  
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3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) 

4. Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του 

ΥΠΕΣ «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων 

των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού» 

5. Την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 (ΦΕΚ 4899/Β΄/ 06-11-2020) ΚΥΑ . 

6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30-11-2020 -24η  ΕΓΚΥΚΛΙΟ του 

ΥΠΕΣ με ΑΔΑ: ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1.  

7. Την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:78363 (ΦΕΚ 5350/Β΄/ 05-12-2020) ΚΥΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 

 

 

Α.   Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 77/2020 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Μυκόνου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και εγκρίνει ως 

κάτωθι, εκ νέου, τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Μυκόνου: 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

∆ΗΜΟΥ Μυκόνου 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισµού 

 

Αντικείμενο της παρούσας κανονιστικής πράξης είναι η καθιέρωση ενός 

πλαισίου γενικών προδιαγραφών και κανόνων που θα διέπει την παραχώρηση 

ή μη της χρήσης τμημάτων των πάσης φύσεως κοινοχρήστων χώρων του Δήμου 

Μυκόνου, οι οποίοι θα δεσμεύουν τη διοίκηση του Δήμου, τις δημοτικές 

υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.  

    Σκοπός της κατάρτισης του παρόντος Κανονισμού είναι:   

     1. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς διέλευσης των 

πεζών και δη των ΑΜΕΑ   

     2. Η μη παρεμπόδιση της πρόσβασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης 

(ασθενοφόρα, πυροσβεστικά κ.τ.λ.)  
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     3. Η αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής των 

παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του 

νησιού και τα Π.Δ. που την διέπουν με σεβασμό στο φυσικό και δομημένο 

περιβάλλον και πάντως η μη υποβάθμισή της.  

     4. Η διασφάλιση της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης αιτημάτων 

παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου ή άδειας χρήσης του, υπό συγκεκριμένους 

όρους.  

     5. H αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των 

επισκεπτών του Δήμου Μυκόνου.  

      

Περαιτέρω το καθοριζόμενο πλαίσιο γενικών κανόνων αποβλέπει στην 

αξιοποίηση της θετικής συμβολής που μπορεί να έχει η ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων στη διατήρηση της παραδοσιακής ταυτότητας, και της 

ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του νησιού, εφόσον όμως παράλληλα 

διασφαλίζονται:  

Ο βασικός προορισμός των κοινόχρηστων χώρων και η ανεμπόδιστη 

χρήση τους από όλους τους πολίτες.   

Η προστασία των δομικών στοιχείων, της φύτευσης και του εξοπλισμού 

των κοινόχρηστων χώρων.  

  

Άρθρο 2 

Νοµικό Πλαίσιο 

 

 Ο παρών Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του 

Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-

2006) & των άρθρων 73 & 94 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ τευχ. Α΄/87/07.06.2010), 

αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού Νόμου. 

Επιπλέον, στο άρθρο 13 παρ. 14 του από 24-9/20-10-1958 Β.∆/τος « Έσοδα 

δραστηριοτήτων κ.λ.π. Ο.Τ.Α.» [Φ.Ε.Κ. τ.Α΄171/1958], ορίζεται ότι «ουδεμία 

άλλη αρχή ή νομικόν πρόσωπον ή ίδρυμα έχει αρμοδιότητα να εκδίδει αδείας 

χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, αλσών ανηκόντων εις δήμους ή 
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κοινότητας ή παραχωρηθέντων εις αυτούς προς εκµετάλλευσιν, στοών και 

κοινοχρήστων χώρων εν γένει, πλην του δήμου ή της κοινότητος». 

 Ο κανονισμός  βασίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και στις 

διατάξεις του Κανονισμού εμπεριέχονται  ρυθμίσεις : 

 Των άρθρων 5 παρ. 1, 21, 24 παρ. 1 και 2 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος. 

 Του Β.Δ.24-9/20.10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον 

Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και 

κοινοτήτων», άρθρο 13 «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών 

κοινόχρηστων χώρων» 

 Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980) άρθρο 3 «Περί τροποποιήσεως 

και συμπληρώσεως διατάξεων  τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων».  

 Του Ν. 1337/1983«Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική 

ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις». 

Του Ν.1416/84 (18 Α’/21.02.1984) «Τροποποίηση και συμπλήρωση 

διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της 

Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», άρθρο 54 

«Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ.». 

Του Ν.4067/12 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός , ΦΕΚ 79Α) όπως ισχύει. 

Του ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία δομημένου περιβάλλοντος και 

άλλες διατάξεις». 

Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989) «Αναμόρφωση της φορολογίας 

εισοδήματος και άλλες διατάξεις», άρθρο 26 «Τροποποιήσεις της νομοθεσίας 

για τα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων».  

Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990) «Τροποποίηση και συμπλήρωση 

διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/1989), 

δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν.1622/86), εσόδων δήμων και 

κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», άρθρο 6 «Συνέπειες αυθαίρετης κατάληψης 

κοινόχρηστων χώρων»... 

Του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α/94). 
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Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές 

μεγεθών & υλικών κύριας για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ» ΦΕΚ 

517Β/98. 

Του Ν. 3734/09, άρθρο 34 παρ. 2 «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή 

περισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας ... & άλλες διατάξεις». 

Του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

Του Ν.3731/08 (263 Α’) άρθρο 21, παρ.2 «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής 

Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών». 

Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

Της υπ’αρ. 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/Β/2009) απόφασης της Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθµίσεις για την 

εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που 

προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 

Του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222Α) παρ. ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (περίπτερα), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 

του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ τ’. Α΄/93/14.04.2014). 

Του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ τ’. Α΄/107/31-07-2017) άρθρα 55 & 66. 

Του Ν.4178/13 (174 Α’/08.08.2013) σε συνδυασμό με τον εκάστοτε 

ισχύοντα σχετικό νόμο όπως εν προκειμένω ο Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α’/3-11-

2017) περι «Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό 

Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», με την παρ. 16 του άρθρου 23, του οποίου 

ρυθμίζεται η ενιαία αντιμετώπιση μορφολογικών στοιχείων κατασκευών με 

ευθύνη του Δήμου σε χώρους, που έχουν παραχωρηθεί νομίμως για 

συγκεκριμένη εμπορική εκμετάλλευση ή χρήση τραπεζοκαθισμάτων ο  

«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες 

διατάξεις», με την παρ. 16 του άρθρου 23, του οποίου ρυθμίζεται η ενιαία 

αντιμετώπιση μορφολογικών στοιχείων κατασκευών με ευθύνη του Δήμου σε 
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χώρους, που έχουν παραχωρηθεί νομίμως για συγκεκριμένη εμπορική 

εκμετάλλευση ή χρήση τραπεζοκαθισμάτων». 

Του Ν.4264/14 (118 Α’/15.05.2014) «Άσκηση Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις». 

Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ τ’. Α΄/171/13-11-2017). 

Του Ν.∆. 1044/71 «περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων 

Πολέµου Οπλιτών & Θυµάτων Πολέµου» όπως τροποποιήθηκε & ισχύει 

σήμερα. 

Του Ν. 2946/2001 & την Κ.Υ.Α. 52138/2003, όπως τροποποιήθηκε με την 

Κ.Υ.Α. 18801/2006. 

Του Ν. 2696/1999 άρθρο 34 παρ. 2: «η στάση ή στάθμευση οχήματος 

απαγορεύεται …..ε) σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που 

προορίζονται, για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν επιτρέπεται σε 

αυτούς η στάθμευση µε ειδική σήμανση», ενώ στην παρ. 1 του άρθρου 48 του 

ιδίου νόμου προβλέπεται ότι «η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τµήµατος του 

οδοστρώματος µε εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν µε 

αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση 

οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς». 

Επιπλέον, στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι «αυτοί 

που ανεγείρουν οικοδομές µέσα σε κατοικημένες περιοχές ή εκτελούν άλλα 

έργα & καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο μπροστά από τη οικοδομή ή 

το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν 

άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών». Προσθέτως, 

δυνάμει της παρ. 5 της τελευταίας διατάξεως, απαγορεύεται η κατάληψη 

επιφάνειας πεζοδρόμου (άρα & η τοποθέτηση εμποδίων οποιασδήποτε μορφής 

σε οποιοδήποτε σηµείο του), εφόσον µε αυτήν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία 

των πεζών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων µε αναπηρίες. 

Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ).  

Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001).  

Της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 

2831/2000.  
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Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004) «Ρύθμιση θεμάτων των 

Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις», 

άρθρο 16 «Ρυθμίσεις θεμάτων παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων». 

ΦΕΚ 2621 Β ́/31-12-09, «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων 

με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για 

την κυκλοφορία πεζών.»  

Κατά την ενδεικτική απαρίθμηση στο άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα των 

κοινοχρήστων πραγμάτων, περιλαμβάνονται σε αυτά & οι δρόμοι ανεξάρτητα 

αν πρόκειται για εθνικούς, επαρχιακούς, δημοτικούς ή κοινοτικούς. Ως 

τμήματα των δρόμων & ως κοινόχρηστα λογίζονται & τα πεζοδρόμια, όπως 

προκύπτει από το άρθρο 13 παρ. 1 του από 24-9/20.10.1958 Β.∆., από το την 

παρ.39, του άρθρου 2, του ν.4067/12 (ΝΟΚ) & τα άρθρα 2 & 47 του ισχύοντος 

ΚΟΚ [Ν. 2696/1999 και Ν. 3904/2010].  

Το δικαίωµα στην κοινή χρήση ή άλλως το δικαίωµα χρήσης των κοινών 

τοις πάσι, απορρέον από το αυτοτελές δικαίωµα στην προσωπικότητα, 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Επιχειρώντας την 

οριοθέτηση της έννοιας & του περιεχομένου του ανήκοντος, αδιακρίτως σε 

κάθε άτομο δικαιώματος στην κοινή χρήση, θεωρείται ότι αυτό περιλαμβάνει 

τη δυνατότητα διέλευσης του κοινού µε οποιαδήποτε τρόπο & οποτεδήποτε, 

πλην µόνο παροδικά από τους κοινόχρηστους χώρους. 

Σημειωτέον δε ότι βάσει του άρθρου 21 του Συντάγματος υφίσταται 

υποχρέωση υλοποιήσεως, από τον διοικητικό μηχανισμό, όλων των αναγκαίων 

υποδομών που θα διασφαλίσουν την αυτόνομη, ανεμπόδιστη & ασφαλή χρήση 

των κοινοχρήστων χώρων από τα ΑΜΕΑ αλλά & γενικότερα από τα 

εμποδιζόμενα άτομα, η δε Οδηγία 2000/78/ΕΚ [Ν. 3304/2005] εισάγει την 

έννοια των αναγκαίων προσαρμογών για τη θεμελίωση µη διάκρισης σε βάρος 

των ΑΜΕΑ. 

Του Ποινικού Κώδικα άρθρα 292 παρ. 1. 

Της υπ’αρ. 3447/2007 Απόφασης του ΣτΕ.  

Της υπ’αρ.6952/16-03-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης [Φ.Ε.Κ. τ. 

Β΄420/2011], με την οποία τίθενται υποχρεώσεις & µέτρα για την ασφαλή 
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διέλευση των πεζών [όπου στην προαναφερόμενη απόφαση αναφέρεται ο όρος 

«πεζοί» συμπεριλαμβάνει & τα άτομα µε αναπηρία] κατά την εκτέλεση των 

εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων & οικισμών που προορίζονται για 

την κυκλοφορία πεζών.  

Της υπ’ αριθμ. 3046/304/30-1/03.02.1989 (59 Δ') απόφασης 

«Κτιριοδομικός Κανονισμός», άρθρο 24 «Πεζοδρόμια». 

Της υπ’ αριθμ. οικ. 52716/01 (1663 Β’) «Κατασκευές και εγκαταστάσεις 

στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια 

οικοδομής». 

Της υπ’ αριθμ. 6952/11 (420 Β’/16.03.2011) Κ.Υ.Α. «Υποχρεώσεις και 

μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών, κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την 

κυκλοφορία πεζών» 

Τα Π.Δ.  336/Δ΄/1976, 594/Δ΄/1978 , 345/Δ΄/1989, 721/Δ΄/1995, 

701/Δ΄/1998 Περι ειδικων ορων και περιορισμών δόμησης παραδοσιακού 

οικισμού Μυκόνου 

Κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο διάταξη 

 

 
Αρθρο 3- Ορισμοί 

 

• Δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, στοές, 

πλατείες, άλση & γενικά οι προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι 

χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του 

οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιοδήποτε άλλο νόμιμο 

τρόπο.  

• Κοινόχρηστοι, επίσης θεωρούνται οι χώροι που σύμφωνα µε το νόμο ή 

τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση & η 

κυριότητα των οποίων ανήκει στο Δήμο Μύκονου. Τα κοινόχρηστα 

αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα µε το άρθρο 970 του 

Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα   μπορούν να 
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αποκτηθούν µε παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, 

ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ’ όσον µε τα δικαιώματα αυτά 

εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση». 

• Δρόμοι είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις, που εξυπηρετούν κυρίως τις 

ανάγκες κυκλοφορίας οχημάτων & πεζών.  

• Πεζόδρομοι είναι οι δρόμοι που προορίζονται αποκλειστικά για την 

εξυπηρέτηση  πεζών.  

• Στοά  (παρόδια ,εσωτερική η διαμπερής) ιδιωτικός χώρος  , με ορισμένο 

πλάτος, εγκεκριμένη από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο και 

υλοποιημένη σύμφωνα με τον Γ.Ο.Κ./1985  , σύμφωνα με τον  οποίο 

πρέπει να είναι προσπελάσιμη από το κοινό. 

• Τέλος είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους 

υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο 

συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου, έργου ή 

υπηρεσίας.  

• Άδεια Χρήσης κοινόχρηστου χώρου είναι ατομική διοικητική πράξη, η 

οποία υπόκειται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού 

δικαίου & του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας & κατά τις ειδικές 

διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε & 

συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα & ιδίως καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία 

αυτών.  

• Ανάκληση άδειας είναι ατομική δυσμενής διοικητική πράξη µε την 

οποία αίρεται η ισχύς µιας άλλης διοικητικής πράξης. Αποσκοπεί όχι 

στην ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στην συμμόρφωση του 

υπόχρεου προς τις ρυθµίσεις του νόμου & του παρόντος Κανονισµού. 

• Αυθαίρετη χρήση θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς 

την προηγούμενη άδεια του Δήμου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η 

χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της 
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χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης & τη θέση 

ή έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας. 

 

Άρθρο 4- Αρμοδιότητες 

 

Εκτός του Δήμου Μυκόνου, καµία άλλη αρχή ή νοµικό πρόσωπο ή 

ίδρυµα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων 

που ανήκουν στο ∆ήμο Μυκόνου ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν για 

εκμετάλλευση. 

Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω 

αρμοδιότητες: 

1. Η διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών χορηγεί σύµφωνα µε 

το Νόµο όλες τις απαραίτητες άδειες. 

2. Ελεγκτικός μηχανισμός του Δήμου ελέγχει την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισµού. 

3. Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους 

εγκρίσεις στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας, για τα 

λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία που τοποθετούνται στο 

κοινόχρηστο χώρο. 

4. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επιλύει κάθε διαφορά που 

ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισµού και παραπέµπει στο 

∆ηµοτικό Συμβούλιο θέµατα που έχουν σχέση µε την αναδιατύπωση και 

συμπλήρωση του παρόντα κανονισµού. 

 

Άρθρο 5 

Γενικές Αρχές Και Απαγορεύσεις 

 

1. Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η 

παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου.   
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2. Ο ενδιαφερόμενος πριν προβεί σε οποιαδήποτε χρήση ή 

κατάληψη κοινόχρηστου χώρου υποχρεούται, κατόπιν αιτήσεώς 

του, να έχει προμηθευτεί την ανάλογη άδεια από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Δήμου. 

3. Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επιτρέπεται εφόσον 

για τον συγκεκριμένο χώρο δεν υπάρχει περιορισμός από 

πολεοδομικές διατάξεις ή από αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου που για ειδικούς λόγους το απαγορεύει. 

4. Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου ισχύει έως 31 

Δεκεμβρίου κάθε έτους, και δεν θα αναπτύσσονται 

τραπεζοκαθίσματα πριν χορηγηθεί η σχετική άδεια από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες. 

5. Σε  κάθε περίπτωση και για τη διασφάλιση της 

νομιμότητας της χρήσης του κοινοχρήστου χώρου, αλλά και προς 

αποφυγή επιβολής προστίμων από ελεγκτικούς μηχανισμούς πρέπει 

να εξασφαλίζεται έγκαιρα και όσον το δυνατόν ταχύτερα από την 

έναρξη του έτους χρήσης, η έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστου 

χώρου 

6. Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, προς αποφυγή των 

ανωτέρω κυρώσεων, δύναται από τη 1 Σεπτεμβρίου έως και τις 31 

Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους να καταθέτουν τη σχετική 

αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου – Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών – Τμήμα Εσόδων –  και κατά τη χορήγηση της άδειας να 

καταβάλουν στο ταμείο του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος χρήσης 

του κοινόχρηστου χώρου όπως αυτό καθορίζεται ετησίως με 

απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικά για φέτος (2020) οι 

αιτήσεις θα παραληφθούν μέχρι 30.04.2020. 

7. Ανεξάρτητα από την περίοδο χρήσης του κοινόχρηστου 

χώρου το καταβαλλόμενο τέλος είναι ετήσιο. 

8. Όποιος επαγγελματίας δεν έχει προμηθευτεί τη σχετική 

άδεια και προβαίνει στη χρήση κοινόχρηστου χώρου, θα του 
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επιβάλλονται τα ανάλογα τέλη και πρόστιμα που προβλέπονται από 

την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό. «Η ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων από τους επαγγελματίες επιτρέπεται μόνο μετά 

την χορήγηση της σχετικής άδειας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η κατάθεση αίτησης για την κατάληψη 

κοινόχρηστου χώρου δεν διασφαλίζει τον επιχειρηματία από την 

επιβολή προστίμου, εφόσον διαπιστωθεί από ελεγκτικό μηχανισμό η 

χρήση του ανωτέρω χώρου, πριν την έκδοση της σχετικής άδειας από 

την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.            

9. Στα εμπορικά καταστήματα και στα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται άδεια χρήσης 

κοινοχρήστου χώρου, μετά από γνώμη του Τμήματος Εσόδων 

κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αισθητικής. 

10. Απαγορεύεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισμάτων και 

λοιπών λειτουργικών στοιχείων εντός του παραχωρούμενου 

κοινόχρηστου χώρου. Τα τραπεζοκαθίσματα και λοιπά λειτουργικά 

στοιχεία θα βρίσκονται  σε πλήρη ανάπτυξη εντός αυτού 

11. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων φέρουν την ευθύνη για 

την πέραν του παραχωρούµενου αυθαίρετη κατάληψη 

κοινοχρήστου χώρου από πελάτες τους και για τη διαφορετική 

χρήση του. 

12. Με τη λήξη των αδειών και σε περίπτωση μη ανανέωσης 

τους με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον 

κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα 

13. Όταν αφαιρείται η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 

σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 4483/2017, ουδεμία άλλη άδεια 

δύναται να χορηγηθεί για κοινόχρηστο χώρο (π.χ. άδεια κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα) για 

όσο έχει αφαιρεθεί η αρχική άδεια. 

14. Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής 

αδειών από το Δήμο Μυκονου είναι η μη ύπαρξη σε βάρος του 
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ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 

Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του 

διακανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία. 

15. Στους πεζοδρόμους εξασφαλίζεται ικανό πλάτος για την 

απρόσκοπτη & συνεχή διέλευση των πεζών και οχημάτων έκτακτης 

ανάγκης (πυροσβεστικό όχημα, ασθενοφόρο), όχημα για είσοδο 

έξοδο σε χώρο στάθμευσης, απορριμματοφόρο κ.λπ., όπου είναι 

εφικτό. 

16. Δεν πρέπει να εμποδίζεται η ανάδειξη & η προβολή των 

µνηµείων της πόλης.  

17. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εξωτερικών βιτρινών 

(προθηκών), σταντ (stand) και κουκλών βιτρίνας επί των 

κοινοχρήστων χώρων. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση 

προθηκών στις πλαϊνές παρειές (τοίχους) των κλιμάκων ανόδου στον 

όροφο και γενικά η χρησιμοποίηση των παρειών αυτών ως βιτρινών 

καταστημάτων. 

18. Δεν επιτρέπεται στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους 

χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστημάτων & των 

επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, 

μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κτλ.).  

19. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται 

από την Αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Κάθε κατάληψη εκτός των 

ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την 

ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήματος. 

20. Σκιάδια: Επιτρέπεται η τοποθέτηση οριζοντίων πετάσσων 

(τεντών) μόνον επί των αυλών των οικοδομών ως και επί των 

κοινοχρήστων πεζοδρόμων και πλατειών. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση οι πέτασσοι δύνανται να φθάνουν μέχρι τον άξονα του 

ως άνω κοινόχρηστου χώρου και για την κατασκευή τους απαιτείται 

σύμφωνη γνώμη του Δήμου. Οι ως άνω τέντες τοποθετούνται επί 
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κινητού (λυόμενου) σκελετού. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση 

σταθερού με την έννοια του μόνιμου σκελετού. Επιβάλλεται δε η 

απομάκρυνση του σκελετού μετά την αφαίρεση της τέντας, 

απαγορευομένης της έστω και εποχιακά παραμονής του. Το μέγιστο 

επιτρεπόμενο ύψος των πετάσσων ορίζεται σε δύο μέτρα και 

σαράντα εκατοστά του μέτρου (2,40 μ.) από την επιφάνεια του 

εδάφους. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κεκλιμένων ή κατακόρυφων 

τεντών καθώς και κάθε άλλου είδους πρόχειρο στέγαστρο γενικώς. 

Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η κατασκευή οριζόντιων σκιαδίων από 

καλαμωτή μόνον εντός αυλών. Το μέγιστο ύψος των σκιαδίων 

ορίζεται σε δύο μέτρα και σαράντα εκατοστά του μέτρου (2,40 μ.). 

Απαγορεύεται η κατασκευή μόνιμων προστεγασμάτων επί των 

όψεων του κτιρίου. Τα υποστηλώματα των πετασσών (τεντών) 

κατασκευάζονται αποκλειστικώς εκ ξύλου. Οι πέτασσοι είναι 

αποκλειστικά από μονόχρωμα υφάσματα χρώματος λευκού. 

21. Οι διάδρομοι που βρίσκονται εντός του χώρου όπου 

τοποθετούνται τραπεζοκαθίσματα και εξυπηρετούν τη λειτουργία 

του καταστήματος, προσµετρώνται κανονικά ως κατάληψη. 

22. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ψυγείων και κάδων στους 

παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους, πλην αυτών που 

αφορούν περίπτερα. 

23. Απαγορεύεται η μορφή και τα υλικά του εξοπλισμού των 

καταστημάτων (τραπέζια, καρέκλες κλπ) να μην είναι σύμφωνα με 

τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού. 

24. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων, επιγραφών ή 

διαφημίσεων οποιουδήποτε είδους πάνω σε δέντρα, κιγκλιδώματα ή 

στύλους, καθώς και σε ιδιοκτησία άλλη από αυτήν που βρίσκεται η 

επιχείρηση, έστω κι ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. 

25. Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό, αεροπανό ή άλλων 

ομοίων αντικειμένων για οποιονδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή 
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άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτιρίων και 

στους ακάλυπτους χώρους 

26. Δεν επιτρέπεται γενικώς η εγκατάστασις «φωτεινών 

επιγραφών» αμέσως ή εμμέσως φωτιζομένων, ανεξαρτήτως είδους 

και σχήματος αυτών. 2. Επιτρέπεται η ανάρτησις επιγραφών κοινών 

(μη φωτεινών) επί των προσόψεων των οικοδομών υπό τους 

ακολούθους ειδικώτερον όρους: α) Αι επιγραφαί τοποθετούνται 

αποκλειστικώς παραλλήλως προς τας όψεις των κτιρίων 

στηριζόμεναι επί των κτιρίων, με μεγίστην προεξοχήν οκτώ 

εκατοστών (0,08) του μέτρου από των όψεων και εις μέγιστον ύψος 

τριών και ήμισυ (3,50) μέτρων από της επιφανείας των κοινοχρήστων 

χώρων. β) Δεν επιτρέπεται η ανάρτησις επιγραφών επί στηθαίων 

εξωστών, κλιμάκων, στηθαίων δωμάτων, καθώς και η τοποθέτησις 

ελευθέρως ισταμένων ικριωμάτων διαφημιστικών ή άλλων 

πινακίδων επί δωμάτων ή αλλαχού. γ) Η μεγίστη επιτρεπομένη 

επιφάνεια εκάστης επιγραφής ορίζεται εις εν (1,00) μέτρον 

τετραγωνικόν απαγορευομένης της τοποθετήσεως περισσοτέρων της 

μιας επιγραφών, δι΄ εκάστην επιχείρησιν ή υπηρεσίαν επί μιας και 

της αυτής όψεως των κτιρίων.   3. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτησις 

επιγραφών και διαφημίσεων παντός είδους εις τους φυσικούς 

σχηματισμούς και χώρους των τριών νήσων (οίον ακρωτήρια, 

κλιτείς, κορυφαί, ακταί κλπ.). 4. Αι επιγραφαί έσονται 

αποκλειστικώς δίχρωμοι, με χαρακτήρας μαύρης ή κυανής 

αποχρώσεως, σχεδιαζομένους δι΄ ελαιοχρώματος επί πινακίδος 

αποχρώσεως λευκής. Οι χαρακτήρες έσονται απλοί (και ουχί 

εξεζητημένοι) κατά τα παραδοσιακά πρότυπα της Μυκόνου. Το 

μέγιστον ύψος των ως άνω χαρακτήρων ορίζεται εις τριάκοντα 

εκατοστά (0,30) του μέτρου. Δεν επιτρέπεται η επικόλλησις 

πλαστικών στοιχείων επί υαλοπινάκων των ανοιγμάτων των όψεων 

ή επί αυτών τούτων των εξωτερικών τοίχων των κτιρίων. Επίσης δεν 

επιτρέπεται η διάταξις μεμονομένων χαρακτήρων (γραμμάτων ή 
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αριθμών) εις απόστασιν απ΄ αλλήλων, προς σύνθεσιν ενιαίας 

επιγραφής, ως και ο φωτισμός των επιγραφών. 5. Αι επιγραφαί δέον 

όπως είναι συντεταγμέναι εις την Ελληνικήν γλώσσαν. Επιτρέπεται 

η μετάφρασις, επεξήγησις εις ξένην ή ξένας γλώσσας ή και η ηχητική 

απομίμησις δια λατινικών χαρακτήρων υπό τους ακολούθως όρους: 

α) Η ξενόγλωσσος μετάφρασις ή επεξήγησις της επιγραφής θα 

αναγράφεται επί της αυτής – με την ελληνικήν επιγραφήν – 

πινακίδος. β) Τα ξενόγλωσσα στοιχεία εκάστης επιγραφής δεν θα 

υπερβαίνουν εις το ύψος και διαστάσεις γενικώς τα αντίστοιχα 

ελληνικά στοιχεία 

27. ∆εν επιτρέπεται καμιά παρέμβαση που να εμποδίζει την 

απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει 

εγκαταστήσει ο ∆ήµος (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, ράμπες, 

στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς κ.τ.λ.). 

28. Η επικάλυψις των πεζοδρόμων και πλατειών προβλέπεται 

αποκλειστικώς κατά τους ακολούθους τρόπους: α) Δια εγχωρίων 

σχιστολίθων, τοποθετημένων είτε επιφανειακώς κατά την έκτασιν 

αυτών (πλακόστρωτα) είτε εσφηνωμένων καθέτως προς το έδαφος 

(καλτερίμι). Αι πλακόστρώσεις δέον όπως αρμολογούνται δια 

σιμεντοκονίας επιχρισμένης δια γαλακτώματος ασβέστου. Πας 

έτερος χρωματισμός ή διακόσμησις των πλακοστρώτων 

απαγορεύεται. β) Δια διαστρώσεως σκυροδέματος ελαχίστου πάχους 

δέκα εκατοστών (0,10) του μέτρου με διαμόρφωσιν αρμών διαστολής 

ανά πέντε (5,00) μέτρα μήκους πεζοδρόμου. γ) Δια διαστρώσεως 

αμμοχαλίκου συμπιεζομένου δια κυλίνδρου. 

29. Απαγορεύονται : 1.1) Να κατεδαφίζονται χαρακτηριστικά 

αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως καμάρες, φούρνοι, πεζούλες, αυλές 

εξωτερικές.  1.2) Το κατέβασμα του δαπέδου, των εσωτερικών χώρων 

και εξωτερικών αυλών, που είναι υπερυψωμένα ως προς τη στάθμη 

του δρόμου 
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30. Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζοδρόμων & άλλων, που δεν 

έχουν παραχωρηθεί δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέµβαση.  

31. Η φύτευση καλλωπιστικών φυτών & δέντρων στις 

πλατείες, τους πεζοδρόμους & τα πεζοδρόμια θα γίνεται µόνο από 

την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήµου & η αποκατάσταση του 

γύρω χώρου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήµου για να µην 

παρατηρείται το φαινόμενο χρήσης ακατάλληλων φυτών & υλικών 

ή κατασκευών που εμποδίζουν την απορροή ομβρίων ή άλλων 

κακοτεχνιών.  

32. Η καθαριότητα του παραχωρηθέντος τμήματος του 

κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του 

καταστήματος. 

33. Όλες οι κατασκευές στους παραχωρούμενους 

κοινόχρηστους χώρους δεν πρέπει να έχουν µόνιµα χαρακτηριστικά.  

 

Άρθρο 6 
 

Κατηγορίες χρήσεων κοινοχρήστων χώρων. 

 

1. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων. 

Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η 

παραχώρηση της χρήσης, καθώς επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους 

ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των 

τραπεζοκαθισμάτων εκδίδεται από το Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ από την 

ημερομηνία έκδοσής της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. Ο 

ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτησή του στην Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών – Τμήμα Εσόδων- προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :  

Α Αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου  

Β Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας 

καταστήματος  
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Γ Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει 

χορηγηθεί 

Δ Δημοτική Ενημερότητα (μη ύπαρξη σε βάρος του ενδιαφερομένου, 

βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο ή νοµίµου ρυθμίσεως 

τους)  

Ε Έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ.  

ΣΤ  Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπογεγραμμένο από μηχανικό όπου 

να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι 

είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, 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.   

Ζ. Φωτογραφίες του καταστήματος και του αιτούμενου κοινόχρηστου 

χώρου 

     Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν χρήσιμο η υπηρεσία για την 

έκδοση της άδειας κοινόχρηστου χώρου. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

   Η Σκίαση των χώρων όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ.22  

• Οι διάδρομοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των 

τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν την λειτουργία του 

καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη. 

• Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που 

αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για 

τον κάθε δρόµο. 

• Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων φέρουν την ευθύνη για την 

πέραν του παραχωρούμενου αυθαίρετη κατάληψη 

κοινοχρήστου χώρου από πελάτες τους και για τη διαφορετική 

χρήση του. 

• Απαγορεύεται η αποθήκευση των τραπεζοκαθισμάτων, και 

άλλων στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοιν. χώρο. 

• Προ της εισόδου κατοικίας δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων. 
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Με τη λήξη των αδειών και µε ευθύνη της επιχείρησης 

απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα 

2   Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου µε 
οικοδοµικά υλικά. 

 

Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η 

παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συμβουλίου και ορίζεται τέλος ημερήσιο , µμηνιαίο ανά τ.µ. ανεξάρτητα 

από το χρόνο χρήσης. 

Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος µετά από αίτησή τους στη ∆/νση 

Οικονομικών του ∆ήµου, λαµβάνουν άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου 

χώρου εάν πρόκειται για κατάληψη πεζοδρομίου, πεζόδρομου ή πλατείας. 

Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχήµατος και ασφάλισης για 

πιθανά ατυχήματα κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ο χώρος κατάληψης 

θα πρέπει να έχει σηµανθεί κατάλληλα ώστε να είναι ορατός και τη νύκτα. 

Σε περίπτωση κατάληψης ολόκληρου του πεζοδρομίου, υποχρεούνται να 

κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα 

µμέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. 

∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση οικοδομικών υλικών σε 

παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους εφόσον δεν εξασφαλίζεται η 

ασφαλής διέλευση πεζών και οχηµάτων(ΥΑ 6952/16-3-2011 ΦΕΚ 

420/Β΄/16-3-11) 

Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε : 

 

i. Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών, που εκδίδεται µε 

την προϋπόθεση ότι  ο κάδος τοποθετείται σε ξύλα για την 

προστασία του κοινόχρηστου χώρου και µε ημερήσιο ή 

εβδομαδιαίο τέλος χρήσης, που πληρώνεται από τον εργολάβο 

εκμετάλλευσης του κάδου . 
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Επιβάλλεται στους υπευθύνους των έργων να εγκαθιστούν ,κατόπιν 

άδειας από την 

∆ιεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών, κάδους περισυλλογής και 

αποκομιδής (ειδικοί κάδοι) ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα της 

περιοχής και να µην ενοχλούνται οι πεζοί και οι περίοικοι .Η άδεια θα 

ισχύει για προκαθορισμένο χώρο και για προσδιορισμένο χρονικό 

διάστηµα η οποία θα ανανεώνεται. 

ii. Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, µε πανί, λαµαρίνα ή 

πλέγµα και µμηνιαίο τέλος Χρήσης. 

Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδομής θα περιφράσσετε 

υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος µε ανθεκτικό και αδιαπέραστο υλικό για 

την αποφυγή κινδύνου διασποράς, διαρροή ή διαφυγής στο περιβάλλον 

δοµικών, αδρανών υλικών και αποβλήτων, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Τα αναγκαία προστατευτικά µέτρα π.χ είδος προστατευτικού 

υλικού θα καθορίζονται από την ∆ιεύθυνση Πολεοδομίας του ∆ήµου. ∆εν 

επιτρέπεται η απόρριψη κάθε είδους υλικών έξω από το περίφραγμα αυτό. 

Όλες οι πραγματοποιούμενες εργασίες πρέπει να εκτελούνται µετά την 

λήψη νόµιµης άδειας από τον ∆ήµο για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου η 

οποία θα πρέπει να υπάρχει στον χώρο του εργοταξίου µαζί µε αντίγραφο 

της θεωρημένης οικοδομικής άδειας και της προβλεπόμενης από τον νόµο 

πινακίδα µε τον αριθµό της άδειας και την ημερομηνία της έκδοσης της. 

iii. Άδεια τοποθέτησης ικριώµατος, µε µμηνιαίο τέλος χρήσης, στην 

περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Ο ενδιαφερόμενος 

καταθέτει την σχετική άδεια οικοδομής  για την έγκριση των 

εργασιών από την αρµόδια ∆/νση του ∆ήµου και υποχρεώνεται : 

• Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασµα ή στοά µε 

σκάφη (όταν γίνεται χρήση ολόκληρου πεζοδρομίου), για την 

προστασία των διερχόμενων πεζών από πιθανή πτώση αντικειμένων. 

• Να τοποθετήσει το ικρίωµα (σκαλωσιά) µε ασφαλή έδραση και 

στήριξη στην οικοδομή. 
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• Να κατασκευάσει το ικρίωµα (σκαλωσιά) µε προστατευτική 

διάταξη (πανί, δίχτυ κ.τ.λ.) για την προστασία των διερχόμενων πεζών 

από πτώση υλικών. 

• Να τοποθετήσει σήµανση που να προειδοποιεί έγκαιρα τους 

πεζούς για την κατάληψη του πεζοδρομίου. 

• Να τοποθετήσει ταινία σήµανσης µε ερυθρό και λευκό χρώµα. 

• Να τοποθετήσει εµπόδια µε φώτα και αντανακλαστικά 

στοιχεία που να λειτουργούν σε όλο το 24ωρο και ιδίως υπό συνθήκες 

νύχτας. 

iv. Άδεια λοιπών περιπτώσεων, που αφορά κατάληψη 

κοινόχρηστου χώρου για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών 

εργασιών, µε ημερήσιο ή µμηνιαίο τέλος κατά ζώνες & κατά 

τετραγωνικό μέτρο. 

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 κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για 

την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών υποβάλλονται στο αρµόδιο Γραφείο 

της ∆ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενες από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά νοµίµως επικυρωμένα, τα οποία είναι: 

 

Α. Σχετική άδεια Οικοδομής µε την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει. 

Β. Σύµφωνη γνώµη της Υ.ΔΟΜ. ή της οικείας Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Γ. Δημοτική Ενημερότητα (μη ύπαρξη σε βάρος του 

ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 

Δήμο  ή νοµίµου ρυθμίσεως 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. 

3.Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για 

Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων 

 

Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για 

την  φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων θα εκδίδονται, 

κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου ,που θα υποβάλλεται τουλάχιστον 

πέντε ηµέρες νωρίτερα . 

Στην αίτηση προς τη ∆/νση Οικονομικών θα αναφέρονται 

υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα 

είδη που θα διακινηθούν, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της διακοπής 

κυκλοφορίας & κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της 

αδείας. 

Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο µε 

δυνατότητα παράτασης, µετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή 

αντίστοιχου τέλους. 

Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση να 

µη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η οµαλή 

κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται 

οι ώρες κοινής ησυχίας. 

Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας 

χορηγούνται µε  την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και 

των κανονισµών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου. 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής από τους ενδιαφερομένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται 

από το Τέλος ∆ιακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το 

τρέχον έτος. 

Οι ιδιοκτήτες µμεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ 

ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες 
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ετοίµου σκυροδέματος, φορτηγά µμεταφοράς µμηχανήματα έργων κ.λ.π.) 

για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας. 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας 

σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω 

έκτακτης ανάγκης. 

 

 4. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου σε    

Περίπτερα Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ( χωρίς ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων ). 

i. Περίπτερα. 

ii. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καταστήματα  

τροφίµων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω απο 

εκείνους διαθέσεως τους π.χ παντοπωλεία, πρατήρια άρτου, 

πρατήρια ζαχαρωδών προϊόντων κλπ). 

Ο χώρος που θα παραχωρείται στα ανώτερο καταστήματα για την 

τοποθέτηση εμπορευμάτων, ψυγείων πώλησης παγωτών και αναψυκτικών 

καθώς και για σταντ πώλησης έντυπων κλπ πρέπει να πλήρη τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 5 του παρόντος.  

Ο μέγιστος αριθμών ψυγείων που επιτρέπεται να τοποθετηθεί, έξω από 

τα καταστήματα καθορίζεται με απόφαση της Κοινότητας και δεν μπορούν 

να υπερβαίνουν τα τρία (3). 

Αίτηση χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση 

ψυγείων και σταντ υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας 

στο αρµόδιο γραφείο της ∆ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, 

συνοδευομένη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νοµίµως επικυρωμένα, 

τα οποία είναι: 

Α.  Αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου  

Β. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας 

καταστήματος  
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Γ. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει 

χορηγηθεί 

Δ.Τοπογραφικό διάγραµµα κάλυψης του καταστήματος και του 

κοινόχρηστου χώρου. 

Ε. Δημοτική Ενημερότητα (μη ύπαρξη σε βάρος του 

ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 

Δήμο  ή νοµίµου ρυθμίσεως τους) 

Ζ. Φωτογραφίες του καταστήματος και του αιτούμενου 

κοινόχρηστου χώρου. 

Η εξόφληση της άδειας γίνεται εντός του Δεκεμβρίου του 

προηγουμένου έτους, στο οποίο αφορά η κατάληψη, µε την καταβολή 

εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταµείο του ∆ήµου. 

 

5.Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση 

ψυχαγωγικών παιχνιδιών.  

 

Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση  

ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα παρκ), θα χορηγούνται στους 

ενδιαφερόμενους από το γραφείο αδειών καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 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 την σύµφωνη γνώµη της αντίστοιχης 

∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. 
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 6.Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για εκτέλεση 

εργασιών (εκσκαφές και τοµές οδοστρώµατος) από ιδιώτη ή Υπηρεσία 

Κοινής Ωφελείας ( ∆ΕΗ, ΟΤΕ,Φυσικό Αέριο κλπ.) 

Σε κάθε περίπτωση για την εκτέλεση εργασιών, (εκσκαφών, τομών 

οδοστρώματος κτλ) από ιδιώτη ή υπηρεσία κοινής ωφέλειας απαιτείται άδεια 

από το Δημοτικό συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της τεχνικής υπηρεσίας, 

ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς αυτήν, προσκομίζοντας 

εγγυητική επιστολή ανάλογου προς τις εργασίες ποσού. 

Καμμία εργασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την άδεια της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου και την θεώρησή της πριν την έναρξη 

των εργασιών από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 2696/1999, όπως ισχύει.  

Θα πρέπει οι εργασίες να γίνουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 

Εγκύκλιο 47/22-12-08 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και µε την κείµενη 

Νοµοθεσία και θα υποβάλλεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, µε 

ταυτόχρονη περιγραφή του είδους τους και των προδιαγραφών τους οι οποίες 

και θα τελούν υπό τον συνεχή έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα προστασίας και να γίνεται πλήρης και έντεχνη 

αποκατάσταση των επεµβάσεων στην αρχική τους µορφή εντός (10) ηµερών 

από το περάς των εργασιών σε κάθε τµήµα. 

Μετά το πέρας των εργασιών οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα προβούν σε 

έλεγχο για τη έγγραφη διαπίστωση της έντεχνης αποκατάστασης όλων των 

τοµών. 

Σε περίπτωση που η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει ότι το αποτέλεσµα της 

αποκατάστασης δεν είναι ικανοποιητικό, τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δήμου υποχρεούνται μετά την παρέλευση της προθεσμίας, να αποκαθιστούν 

τις γενόμενες φθορές και να καταλογίζουν τη σχετική δαπάνη σε βάρος του 
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οργανισμού, της επιχείρησης ή του προσώπου που εκτελεί ή για λογαριασμό 

του οποίου εκτελείται το έργο.  

Για την πρόληψη ατυχημάτων οι υπεύθυνοι του έργου θα πρέπει να 

λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Άρθρο 7 

Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιµα 

 

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 το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου 

χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας. 

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του 

υπόχρεου µε απόφαση του ∆ηµάρχου και σύµφωνα και µε τις διατάξεις του 

Ν. 1900/90, εκτός από το αναλογούν τέλος: 

• Σε χώρους για τους οποίους έχει παραχωρηθεί άδεια, 

επιβάλλεται χρηματικό πρόστιµο ισόποσο προς το αναλογούν 

τέλος χρήσης. 

• Σε χώρους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια 

επιβάλλεται χρηματικό πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο του 

μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο που έχει 

προσδιοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου για 

περιπτώσεις χώρων που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της 

χρήσης. 

• Εάν παρόλη την ειδοποίηση του χρήστη κοινοχρήστου 

χώρου άνευ αδείας, αυτός συνεχίζει να καταλαμβάνει 

κοινόχρηστο χώρο τότε επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο έως 
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δύο διαπιστώσεις (φορές) μετά από επιτόπια αυτοψία της 

αρμόδιας αρχής.  

• Αν εξακολουθεί η παράβαση πέραν των δύο ανωτέρω 

διαπιστώσεων, τότε, μετά από την επιτόπια αυτοψία και τη 

σύνταξη έκθεσης αυτοψίας της αρμόδιας αρχής για την 

αυαθίρετη χρήση κοινοχρήσοτυ χώρου, αφαιρείται η 

χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου για 

χρονικό διάστημα 12 μηνών και ο ∆ήµος µε τα συνεργεία του 

προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου, της οικείας 

Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα 

έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο µε το διπλάσιο του 

μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, που καθορίστηκε 

µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για 

τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. 

 

Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά και σκιάδια που 

τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή-κατάληψη 

κοινοχρήστου χώρου. 

 

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, από τον ελεγκτικό 

μηχανισμό του Δήμου, θα εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται από το Ν. 

1337/83 «περί αυθαιρέτων κατασκευών» και θα επιβάλλονται πρόστιµα 

στους παραβάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 17, παράγραφος 4 σε συνδυασµό 

µε όσα προβλέπονται στο Π.∆. 6/21.8.1998 -Φ.Ε.Κ. 195Α -, τα οποία θα 

συνεχίζουν να επιβάλλονται κάθε χρόνο, εφ’ όσον διαρκεί η παραµονή 

του αυθαιρέτου - άρθρο 2 και 3 του παραπάνω νόµου, ενώ οι κατασκευές 

κρίνονται κατεδαφιστέες, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ίδιου Ν. 1337/1983. 

Άρθρο  8 

Μη παραχώρηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 



33 

 

Α. ∆εν παραχωρείται επίσης κοινόχρηστος χώρος στις εξής κατηγορίες: 

α) Στα καταστήματα εµπορίας & ενοικιάσεως αυτοκινήτων, 

µμοτοποδηλάτων, εξοπλισμού βαρέως τύπου, συναρμολόγησης και βαφής 

επίπλων κλπ. 

β) Στα καταστήματα τροφίµων, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 44, 

45 & 48  της ΑΙΒ/8577/8-9-83 Υγειονομικής ∆ιάταξης.  

γ) Για τοποθέτηση ψυγείων, ανθρωποζυγών, πακτωµένων πάγκων, 

ειδικών κατασκευών στάθμευσης ποδηλάτων, ζαρντινιερών κλπ. 

δ) Για ανάρτηση εμπορευμάτων επί των προσόψεων 

καταστημάτων και κάθε είδους άλλης κατασκευής.  

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν διαπιστωθούν παραβάσεις, θα 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν. 1828/89 & 1900/90, σύµφωνα µε 

τις οποίες επιβάλλεται πρόστιµο, σε βάρος εκείνου που κάνει 

αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του οποίου η παραχώρηση 

της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του μεγαλύτερου 

κατά τετραγωνικό μέτρο συντελεστή που καθορίστηκε µε απόφαση 

του οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει 

επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. 

Β. Εκεί όπου επιτρέπεται η χρήση θα παραχωρείται 

κοινόχρηστος χώρος ως εξής: 

α) Παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για την τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισµάτων, χώρος ικανός για την ασφαλή διέλευση των πεζών 

όπως αναφέρεται στην παράγραφο Α.δ αυτού του άρθρου. 

β) Στα πάρκα και στις πλατείες αποφασίζει κατά περίπτωση η 

Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών σκιαδίων 

ή άλλων λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων. 

γ) Οι ακριβείς θέσεις της επιτρεπόμενης κατάληψης δημοσίου 

χώρου από τραπεζοκαθίσµατα θα καθορίζονται µε απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 

µετά από κοινή εισήγηση επιτροπής αισθητικής. Στο χώρο αυτό θα 

επιτρέπεται µόνο η τοποθέτηση κινητών προστεγασµάτων χωρίς 
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κατακόρυφα στηρίγματα και σύµφωνα µε τα ύψη και πλάτη που 

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις .Σε περίπτωση µη εφαρµογής 

των παραπάνω τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της άδειας 

λειτουργίας του καταστήματος, θα επιβάλλονται πρόστιµα και τελικά θα 

αφαιρείται η άδεια.                                                                                  

Άρθρο  9 

Εφοδιασμός Καταστημάτων 

Ο εφοδιασμός των εμπορικών και υγειονομικού ενδιαφέροντος 

καταστημάτων σε όλο το εύρος του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης θα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

                                               Άρθρο  10 

Στάση - Στάθμευση οχημάτων και μοτοποδηλάτων 

1. Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοποδηλάτων στους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πεζοδρόμους, 

πεζοδρόμια, χώρους πρασίνου κλπ.) και στις εξόδους αυτών.  

2. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση από ιδιώτες παντός είδους εξοπλισμού 

για την δέσμευση θέσης στάσης ή στάθμευσης οχήματος.     

 
Άρθρο 11 

Μεταβατικές Διατάξεις 

α) Ο παρών κανονισµός ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από 

το Δημοτικό Συμβούλιο 

β) Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχου 

νόµιµες άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων σύµφωνα µε 

προγενέστερες αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων του ∆ήµου η προσαρμογή 

τους στον παρόντα κανονισµό παρατείνεται έως 01/06/2020. 

γ) Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζεται 

η κείμενη νομοθεσία. 
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    Β.    Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Μυκόνου για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. 

 

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Χ.Βερώνης, Α. Αγορογιάννης, Μ. Χανιώτη, Σ. Αποστόλου, Α. 

Κουσαθανάς, Δ. Κοντιζάς, Λ. Παναγιωτακόπουλος, Ε. Γρυπάρη, Β. Νάζου. 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2020. 

 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ                                              ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΗ 

 

                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                           

                                                                   ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

                                                                   ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

                                                      ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

                                                      ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ  

                                                                   ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ  

                                                      ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ  

                                                      ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

                                                      ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 

                                                      ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ  

                                                      ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ  

                                                      ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                                                      ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

                                                      ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                      ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ 

                                                      ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                                                      ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                                                      ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

                                                      ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 

                                                      ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

                                                      ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

                                                      ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                      ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

     Ακριβές αντίγραφο 

   Μύκονος, 23/12/2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

 

   Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 

 

 

 

 

 


