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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
ΜΟΝΑΔΑ Α' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ 

της 20ης συνεδρίασης 
 

Ημερομηνία επίδοσης της 38391 
πρόσκλησης στα μέλη του Δ.Σ η 14/9/2018 

 
Αριθ. απόφασης :  357 
Περίληψη απόφασης : 
Έγκριση ή μη της 30/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
"Επικαιροποίηση και συμπληρωματικές ρυθμίσεις του κανονισμού λειτουργίας του Ιστορικού 
- Εμπορικού Κέντρου" 
 

Ημερομηνία συνεδρίασης: 18 Σεπτεμβρίου 2018 
 

Τ Α   Μ Ε Λ Η 
 1) Βραχνός  Παναγιώτης          (Πρόεδρος)     22) Τσίγκας Ευθύμιος           (Μέλος) 
 2) Κούκουζας Πέτρος             (Αντιπρόεδρος) 23) Βελλής Αθανάσιος           (Μέλος) 
 3) Καρανάσιου Μαρία             (Γραμματέας)   24) Κόνιαρης Πέτρος            (Μέλος) 
 4) Γαρδέλης Επαμεινώνδας        (Μέλος)        25) Παπαδόπουλος Μιχαήλ        (Μέλος) 
 5) Κόκκαλης Βασίλειος           (Μέλος)        26) Βλάχου - Σταματάκη Ελένη   (Μέλος) 
 6) Βλαχοπιώτης Αθανάσιος        (Μέλος)        27) Κωνσταντίνου Βασίλειος     (Μέλος) 
 7) Πέππας Νικόλαος              (Μέλος)        28) Μαγιάκης Ελευθέριος        (Μέλος) 
 8) Σμυρνής Δημήτριος            (Μέλος)        29) Γιαννακάκος Ηλίας          (Μέλος) 
 9) Κάββαλος Ευάγγελος           (Μέλος)        30) Ψάλτη Αικατερίνη           (Μέλος) 
10) Σταθούλης Σπυρίδων           (Μέλος)        31) Κουτσουβέλης Δημήτριος     (Μέλος) 
11) Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη       (Μέλος)        32) Βλάχος Κων/νος             (Μέλος) 
12) Τσιπουράκης Στέφανος         (Μέλος)        33) Βλάχος Σπυρίδων            (Μέλος) 
13) Καρλαύτης Δημήτριος          (Μέλος)        34) Σαγρής Παναγιώτης          (Μέλος) 
14) Ζήκος Γεώργιος               (Μέλος)        35) Κορομπίλης Ιωάννης         (Μέλος) 
15) Ιωάννου Αικατερίνη           (Μέλος)        36) Φωτόπουλος Αθανάσιος       (Μέλος) 
16) Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία         (Μέλος)        37) Καρλατήρα Μαρία            (Μέλος) 
17) Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας    (Μέλος)        38) Ελευθερίου Βελισσάριος     (Μέλος) 
18) Ιατρίδης Γεώργιος            (Μέλος)        39) Ρούσσος Μιχαήλ             (Μέλος) 
19) Ρώτας Κων/νος                (Μέλος)        40) Σπυρόπουλος Αναστάσιος     (Μέλος) 
20) Αντωνόπουλος Κων/νος         (Μέλος)        41) Διακολιού Μαίρη            (Μέλος) 
21) Φραγκάκη Αικατερίνη          (Μέλος) 

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος κ. Γ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ που ήταν παρών 
Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι κ.κ. Γιαννακάκος Ηλίας, Διακολιού Μαίρη, 
Ελευθερίου Βελισσάριος, Ιατρίδης Γεώργιος, Σπυρόπουλος Αναστάσιος, Φραγκάκη 
Αικατερίνη 
Κατά την συζήτηση του παρόντος θέματος δεν παρέστησαν οι κ.κ. Βλαχοπιώτης Αθανάσιος, 
Βλάχος Κων/νος, Κορομπίλης Ιωάννης 
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Αριθ. Θέματος : 25 
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται στην με αριθμ. 
30/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, της οποίας το εισηγητικό και 
αποφατικό έχουν ως εξής: 
 
Α) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  
 
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ιστορικού – Εμπορικού Κέντρου Αμαρουσίου έχει σαν στόχο 
την διασφάλιση της χρήσης των πεζοδρομίων, των οδών, των πεζόδρομων των πλατειών και 
των λοιπών κοινόχρηστων χώρων καθώς και την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών 
προσβασιμότητας και ασφάλειας για τους πεζούς.  
 
 
Άρθρο 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ  
 
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 πεζοδρόμων, των πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του 
Ιστορικού Κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου, από τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών, κατά 
τρόπο που:  
1. Θα διαφυλάσσει την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των διερχομένων πεζών και των 
ΑΜΕΑ.  
2. Δεν θα παρεμποδίζει την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, 
πυροσβεστικά κ.τ.λ.).  
3. Δεν 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 περίοικων.  
 
Άρθρο 2 :  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
 
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 «Κανονιστικές 
Αποφάσεις» του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α708-06-2006) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων & Κοινοτήτων» και της παραγράφου 1.B.V. του άρθρου 73 «Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής - Αρμοδιότητες» του Ν.3852/2010 (Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»)  και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ 
ουσιαστικού νόμου.  
 
Για την σύνταξη του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν υπόψη :  
 
1. Ο Αστικός Κώδικας και ιδιαίτερα τα άρθρα 967,968, 970.  
2. Το Β.Δ. της 24-09-1958 (ΦΕΚ 171Α720-10-1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον 
κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» 
και ειδικότερα το άρθρο 13 «Τακτικά έσοδα εκ τελών και δικαιωμάτων χρήσεως 
πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων».  
3. Ο Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α722-10-1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» και ειδικότερα το άρθρο 3 «Τέλος 
χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων».  
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4. Ο Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33Α714-03-1983) με θέμα «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, 
οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 28 «Κοινόχρηστοι χώροι 
μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων».  
5. Ο Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18Α721-02-1984) με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και 
την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 54 «Τέλος επί των 
ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.τ.λ.».  
6. Ο Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2Α703-01-1989) με θέμα «Αναμόρφωση της φορολογίας 
εισοδήματος και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 26 «Τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας για τα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων».  
7. Ο Ν.1900/1990 (ΦΕΚ 125Α717-09-1990) με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ. 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής 
αυτοδιοίκησης (ν. 1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 6.  
8. Ο Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α723-03-1999) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας» και ειδικότερα του άρθρου 9 «Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις 
οδούς», της παραγράφου 12 του άρθρου 34 «Στάση και στάθμευση», του άρθρου 47 
«Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς» και του άρθρου 48 «Κατάληψη τμήματος οδού 
ΦΕΚ 87Α707-06-2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της και πεζόδρομου».  
9. Ο Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50Α702-03-2007) με θέμα «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ 57/Α')».  
10. Η υπ' αριθ. 6952/14-02-2011 (ΦΕΚ 420Β716-03-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
ΠΕΚΑ και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με θέμα «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».  
11. Ο Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224Α708-10-2001) με θέμα «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες 
Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».  
12. Ο Ν.3254/2004 (ΦΕΚ 137Α722-07-2004) με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών 
και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
16«Ρυθμίσεις θεμάτων παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων».  
13. Ο Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α708-06-2006) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 
Κοινοτήτων».  
14. Η υπ' αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β731-12-2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ με 
θέμα «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους 
χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».  
15. Η Εγκύκλιος 3/2011 του ΥΠΕΚΑ με αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011 και θέμα 
«Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης 
Υπουργού ΠΕΚΑ "Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε 
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών" (ΦΕΚ 
2621 Β'31-12-2009)».  
16. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α707-06-2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
17. O Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου  (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2519/08-10-
2013), όπως αυτός ισχύει.  
18. «Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους», το άρθρο 21 «Προσωρινές 
Κατασκευές» και το άρθρο 28 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή 
εμποδιζόμενων ατόμων».  
19. Τις οδηγίες για σχεδίασμά της πόλης σε σχέση με τις ανάγκες ατόμων με αναπηρίες 
«Σχεδιάζοντας για Ολους» του ΥΠΕΧΩΔΕ  
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20. Ο Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α712-11-2012) με θέμα «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και ειδικότερα την 
υποπαράγραφο «ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ» του άρθρου πρώτου και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το αρθ. 76 του 
Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».  
21. Ο Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»  
 
Άρθρο 3 : ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
  
Ο παρών κανονισμός αφορά στην χρήση των οδών και των κοινόχρηστων χώρων του 
κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο περικλείεται από τις οδούς  
Νερατζιωτίσσης, Δ. Μόσχα, Σαλαμίνος, Αναβρύτων, Αρκαδίου, Σουρή και Βας. Όλγας, όπως 
αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο. Οι χαρακτηρισμένοι πεζόδρομοι του κέντρου είναι: 
Οδός Ερμού 
Οδός Δήμητρος 
Οδός Πλαστήρα (από Θησέως έως 28ης Οκτωβρίου) 
Οδός Διονύσου (από Θησέως έως 28ης Οκτωβρίου) 
Οδός Παναθηναίων 
Οδός Διάμεση 
 
1) «Πράγματα κοινής χρήσης - κοινόχρηστος χώρος» :  
- κατά τις διατάξεις του αρ. 967 του Αστικού Κώδικα πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα 
νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι 
όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους.  
- κατά τις διατάξεις της παρ. 39 του αρ. 2 του Ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), 
κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προορισμένοι 
για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 
του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.  
- ως τμήματα των δρόμων και ως κοινόχρηστα λογίζονται και τα πεζοδρόμια, όπως 
προκύπτει από το άρθρο 2 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού(Ν.4067/2012).  
2) «Τέλος», είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού 
ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού 
έργου ή υπηρεσίας. 
Η υπέρ δήμου επιβολή τέλους σε βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή πρόσκαιρα 
πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και γενικά κοινοχρήστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Το 
ανωτέρω τέλος ανήκει στην κατηγορία των τακτικών - ιδίων εσόδων.  
3) Οι άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις της Διοίκησης 
του Δήμου, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάποιος κοινόχρηστο 
χώρο, εφόσον όμως έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις και οι οποίες υπόκεινται σε 
ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1080/80, όπως αυτό ισχύει. 
Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα και 
ιδίως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.  
4) Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης 
διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία 
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αδικήματος αλλά στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του 
παρόντος κανονισμού.  
5) 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 χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και 
τη θέση ή έκταση του παραχωρημένου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.  
6) Καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι τα καταστήματα στα 
οποία γίνεται παρασκευή ή / και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) 
φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή 
αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα 
καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη 
δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές 
Διατάξεις.  
7) Δικαίωμα χρήσης των κοινοχρήστων χώρων : Από τις διατάξεις των άρθρων 967 - 968 
του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι οι Δήμοι που έχουν κυριότητα στα κοινόχρηστα πράγματα 
όπως δρόμοι, πλατείες κλπ. έχουν και νομή και κατοχή σε αυτά. Οι ιδιώτες έχουν μόνον 
δικαίωμα χρήσης στα κοινόχρηστα πράγματα, που απορρέει από το δικαίωμά της 
προσωπικότητάς τους, το οποίο εξασφαλίζεται με την προστασία του άρθρου 57 Αστικού 
Κώδικα.  
 
Άρθρο 4 : ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ   

        ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ  
 

 Δεν επιτρέπεται η κίνηση και η στάθμευση κάθε είδους οχημάτων και μοτοποδηλάτων 
σε πεζόδρομους και πλατείες 

 Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, όλο το 24ώρο, στους πεζοδρόμους και στις πλατείες, η 
κίνηση οχημάτων παροχής πρώτων βοηθειών που μεταφέρουν ασθενείς, 
νεκροφόρων, απορριμματοφόρων του Δήμου, οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας 
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και των οχημάτων των Οργανισμών Κοινής 
Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΗ) για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επειγουσών 
αναγκών. 

 Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, όλο το 24ώρο, στους πεζόδρομους και στις πλατείες, η 
κίνηση οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των δίκυκλων μηχανοκίνητων, των 
παρόδιων ιδιοκτητών που διαθέτουν χώρο στάθμευσης εντός των ιδιοκτησιών τους με 
μοναδική δυνατή είσοδο από την πρόσοψή τους στον πεζόδρομο.  

 Στους ως άνω οριζόμενους πεζοδρόμους επιτρέπονται με περιορισμούς οι ακόλουθες 
διελεύσεις: 

1. Η κυκλοφορία οχημάτων για τη μεταφορά αναπήρων, και ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα, καθώς και των μονίμων κατοίκων του Δήμου, που θα 
αποδεικνύουν τις ιδιότητες αυτές, όπως εκάστοτε ορίζεται.  

2. Η διέλευση των ποδηλάτων, με ταχύτητα που δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα 
κίνησης των πεζών  

3. Η κυκλοφορία και η προσωρινή στάση οχημάτων, σε περιπτώσεις 
μετακομίσεων των ιδιοκτησιών, με μοναδική είσοδο από τον πεζόδρομο. Οι 
ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να αποκτήσουν τις απαιτούμενες άδειες από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, κατόπιν εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης. Οι εργασίες 
μετακόμισης θα διενεργούνται κατά τις εξής μέρες:   Δευτέρα, Τετάρτη και 
Σάββατο και από ώρες 17:30 – 21:00. 
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4. Οχήματα μεταφοράς ειδικών προϊόντων, όπως μεταφορές καυσίμων, θα 
πραγματοποιούνται ελεύθερα και χωρίς άδεια, μόνο κατά την Δευτέρα, Τετάρτη 
και Σάββατο από ώες 17:30 – 21:00. 

5. Η τροφοδοσία των καταστημάτων θα πραγματοποιείται από τις υφιστάμενες 
χωροθετημένες θέσεις τροφοδοσίας που βρίσκονται περιμετρικά του δακτυλίου 
των πεζοδρομήσεων. Πρόσθετες θέσεις φορτοεκφόρτωσης θα εξετάζονται και 
θα χορηγούνται σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. 

 
 Ειδική σήμανση, κατάλληλα τοποθετημένη θα ενημερώνει την είσοδο/έξοδο των 

οχημάτων και μοτοποδηλάτων στις κάτωθι διασταυρώσεις: 
1. Θησέως και Πλαστήρα 
2. Διονύσου και 28ης Οκτωβρίου  

 
Άρθρο 5 : ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  

        Η΄ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 

 Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του Δήμου Αμαρουσίου  και σύμφωνης  γνώμης  της 
Αστυνομικής Αρχής, η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, από ιδιοκτήτες ή εργολάβους 
οικοδομών, για προσωρινή λειτουργία εργοταξίου ή για την τοποθέτηση:  

α. στερεών οικοδομικών υλικών και μηχανημάτων (μπετονιέρες, αναβατόρια κ.λ.π.),  
β. κάδου αδρανών υλικών,  
γ. προστατευτικής περίφραξης,  
δ. ικριώματος.  

 Ο καθαρισμός και η αποκατάσταση του χώρου γίνεται εντός χρονικής προθεσμίας 
πέντε(5) ημερών από την λήξη της άδειας χρήσης (που θα αναγράφεται σε αυτήν), με 
φροντίδα και δαπάνες του ενδιαφερομένου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 
της ΚΥΑ 6952/14-02- 2011. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς ο ενδιαφερόμενος 
να έχει προβεί στην αποκατάσταση του χώρου, ο Δήμος προβαίνει σ' αυτήν με δικά 
του μέσα, καταλογίζοντας τη δαπάνη στον ενδιαφερόμενο.  

 
 
Άρθρο 6 : ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  

        ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 
Προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και 
πλατείες ή τμήματα αυτών) για την διενέργεια μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια 
καταστημάτων κ.λπ. θα εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου. 

 Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται με άδεια του Δημάρχου (ή του καθ’ 
ύλην αντιδημάρχου) και σύμφωνη γνώμη της Αστυνομίας , στην οποία περιγράφεται 
λεπτομερώς ο χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση). 
Καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ. μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, 
εγκαίνια καταστημάτων κ.λπ. για το χρονικό διάστημα από .... έως .... ) και 
προσδιορίζεται το ύψος του τέλους. 

 Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές, που θα τοποθετούν οι φορείς 
πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στην υποβληθείσα αίτηση και να είναι καλαίσθητα.  

 Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται 
όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων 
και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.  

 Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία από 
κάθε μορφής ρύπανσης ή ζημιών του παραχωρούμενου χώρου. Οι αρμόδιες 
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υπηρεσίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση των χώρων που πραγματοποιούνται οι 
εκδηλώσεις και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές 
το κόστος αποκατάστασης.  

 Στις εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση προϊόντων και την προβολή εμπορικών 
μηνυμάτων, το τέλος καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε χρόνο απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου για τον καθορισμό των τελών διαφήμισης. Οι άδειες χορηγούνται 
αποκλειστικά και μόνο για την προβολή μηνυμάτων και απαγορεύεται ρητά η πώληση 
προϊόντων και εμπορευμάτων.  

 
Άρθρο 7 : ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 
 
Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του Δήμου Αμαρουσίου και σύμφωνης γνώμης της Αστυνομικής 
Αρχής, η παραχώρηση σε ιδιοκτήτες  ή  εκμεταλλευτές περιπτέρων επιπλέον κοινόχρηστου 
χώρου (πέραν του επιτρεπόμενου κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του 
περιπτέρου επιφάνειας: 1,70 χ 1,50 = 2,55 τ.μ.), για τοποθέτηση ειδών περιπτέρου, 
επιφάνειας μέχρι 10.00 τ.μ. κατ' ανώτατο όριο, αναλόγως των τοπικών συνθηκών και των 
προσφερομένων χώρων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 523/07-11-2008 Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου ή όπως αυτή τροποποιηθεί.  
 
Άρθρο 8 : ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ  

 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
 
Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του Δήμου Αμαρουσίου, και Απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ο καθορισμός επαρκών και πρόσφορων χώρων, στους οποίους και μόνον θα 
επιτρέπεται η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων για την 
προβολή των υπαίθριων διαφημίσεων.  
Ο καθορισμός των θέσεων γίνεται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά τη σύμφωνη 
γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και έχει ισχύ για τρία έτη.    
 
Άρθρο 9 : ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
 
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 χορηγηθείσας άδειας, που μπορεί να αφορά στο είδος της χρήσης, στη θέση ή την 
έκταση του παραχωρούμενου χώρου, στη διάρκεια της άδειας και γενικότερα σε οποιοδήποτε 
όρο καθορίζεται με τον παρόντα Κανονισμό.  
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου τα προβλεπόμενα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
Με την υπ’ αρ. 518/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε Επιτροπή 
Ελέγχου της χρήσης και εμβαδομετρήσεων ακινήτων και παραχωρούμενων κοινόχρηστων 
χώρων, η οποία ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην ορθή χρήση όλων των 
παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων. 
Η ουσιαστική παραβίαση των όρων της χορηγουμένης άδειας, καθώς και η αλλαγή της 
χρήσης αυτής, τιμωρείται διοικητικά με ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας.  
Για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και των σχετικών Νόμων και διατάξεων.  
Σημείωση: όλα τα πρόστιμα επιβάλλονται κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου.  
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Άρθρο 10 : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
 
1. Όλες οι νομοθετικές διατάξεις που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του παρόντος 
Κανονισμού θα εφαρμόζονται όπως κάθε φορά ισχύουν. Ενδεχόμενη τροποποίηση ή 
αντικατάστασή τους δεν θα απαιτεί την τροποποίηση του Κανονισμού, παρά μόνον σε 
περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Κανονισμού.  
2. Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό 
Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόμου.  
3. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού ξεκινάει από την ψήφισή του. Από την έναρξη ισχύος 
του, καταργείται κάθε άλλη απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν. 
 
Β) ΑΠΟΦΑΤΙΚΟ 
 
Α. Εγκρίνει την Επικαιροποίηση καθώς και τις συμπληρωματικές ρυθμίσεις του κανονισμού 
λειτουργίας του Ιστορικού - Εμπορικού Κέντρου, ο οποίος έχει ως εξής : 
 
Άρθρο 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ  
 
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 πεζοδρόμων, των πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του 
Ιστορικού Κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου, από τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών, κατά 
τρόπο που:  
1. Θα διαφυλάσσει την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των διερχομένων πεζών και των 
ΑΜΕΑ.  
2. Δεν θα παρεμποδίζει την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, 
πυροσβεστικά κ.τ.λ.).  
3. Δεν 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 περίοικων.  
 
Άρθρο 2 :  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
 
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 «Κανονιστικές 
Αποφάσεις» του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α708-06-2006) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων & Κοινοτήτων» και της παραγράφου 1.B.V. του άρθρου 73 «Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής - Αρμοδιότητες» του Ν.3852/2010 (Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»)  και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ 
ουσιαστικού νόμου.  
 
Για την σύνταξη του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν υπόψη :  
1. Ο Αστικός Κώδικας και ιδιαίτερα τα άρθρα 967,968, 970.  
2. Το Β.Δ. της 24-09-1958 (ΦΕΚ 171Α720-10-1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον 
κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» 
και ειδικότερα το άρθρο 13 «Τακτικά έσοδα εκ τελών και δικαιωμάτων χρήσεως 
πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων».  
3. Ο Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α722-10-1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
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Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» και ειδικότερα το άρθρο 3 «Τέλος 
χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων».  
4. Ο Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33Α714-03-1983) με θέμα «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, 
οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 28 «Κοινόχρηστοι χώροι 
μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων».  
5. Ο Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18Α721-02-1984) με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και 
την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 54 «Τέλος επί των 
ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.τ.λ.».  
6. Ο Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2Α703-01-1989) με θέμα «Αναμόρφωση της φορολογίας 
εισοδήματος και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 26 «Τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας για τα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων».  
7. Ο Ν.1900/1990 (ΦΕΚ 125Α717-09-1990) με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ. 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής 
αυτοδιοίκησης (ν. 1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 6.  
8. Ο Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α723-03-1999) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας» και ειδικότερα του άρθρου 9 «Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις 
οδούς», της παραγράφου 12 του άρθρου 34 «Στάση και στάθμευση», του άρθρου 47 
«Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς» και του άρθρου 48 «Κατάληψη τμήματος οδού 
ΦΕΚ 87Α707-06-2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της και πεζόδρομου».  
9. Ο Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50Α702-03-2007) με θέμα «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ 57/Α')».  
10. Η υπ' αριθ. 6952/14-02-2011 (ΦΕΚ 420Β716-03-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
ΠΕΚΑ και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με θέμα «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».  
11. Ο Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224Α708-10-2001) με θέμα «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες 
Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».  
12. Ο Ν.3254/2004 (ΦΕΚ 137Α722-07-2004) με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών 
και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
16«Ρυθμίσεις θεμάτων παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων».  
13. Ο Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α708-06-2006) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 
Κοινοτήτων».  
14. Η υπ' αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β731-12-2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ με 
θέμα «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους 
χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».  
15. Η Εγκύκλιος 3/2011 του ΥΠΕΚΑ με αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011 και θέμα 
«Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης 
Υπουργού ΠΕΚΑ "Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε 
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών" (ΦΕΚ 
2621 Β'31-12-2009)».  
16. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α707-06-2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
17. O Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου  (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2519/08-10-
2013), όπως αυτός ισχύει.  
18. «Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους», το άρθρο 21 «Προσωρινές 
Κατασκευές» και το άρθρο 28 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή 
εμποδιζόμενων ατόμων».  
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19. Τις οδηγίες για σχεδίασμά της πόλης σε σχέση με τις ανάγκες ατόμων με αναπηρίες 
«Σχεδιάζοντας για Ολους» του ΥΠΕΧΩΔΕ  
20. Ο Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α712-11-2012) με θέμα «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και ειδικότερα την 
υποπαράγραφο «ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ» του άρθρου πρώτου και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το αρθ. 76 του 
Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».  
21. Ο Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»  
 
Άρθρο 3 : ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
  
Ο παρών κανονισμός αφορά στην χρήση των οδών και των κοινόχρηστων χώρων του 
κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο περικλείεται από τις οδούς  
Νερατζιωτίσσης, Δ. Μόσχα, Σαλαμίνος, Αναβρύτων, Αρκαδίου, Σουρή και Βας. Όλγας, όπως 
αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο. Οι χαρακτηρισμένοι πεζόδρομοι του κέντρου είναι: 
Οδός Ερμού 
Οδός Δήμητρος 
Οδός Πλαστήρα (από Θησέως έως 28ης Οκτωβρίου) 
Οδός Διονύσου (από Θησέως έως 28ης Οκτωβρίου) 
Οδός Παναθηναίων 
Οδός Διάμεση 
 
1) «Πράγματα κοινής χρήσης - κοινόχρηστος χώρος» :  
- κατά τις διατάξεις του αρ. 967 του Αστικού Κώδικα πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα 
νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι 
όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους.  
- κατά τις διατάξεις της παρ. 39 του αρ. 2 του Ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), 
κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προορισμένοι 
για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 
του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.  
- ως τμήματα των δρόμων και ως κοινόχρηστα λογίζονται και τα πεζοδρόμια, όπως 
προκύπτει από το άρθρο 2 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού(Ν.4067/2012).  
2) «Τέλος», είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού 
ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού 
έργου ή υπηρεσίας. 
Η υπέρ δήμου επιβολή τέλους σε βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή πρόσκαιρα 
πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και γενικά κοινοχρήστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Το 
ανωτέρω τέλος ανήκει στην κατηγορία των τακτικών - ιδίων εσόδων.  
3) Οι άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις της Διοίκησης 
του Δήμου, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάποιος κοινόχρηστο 
χώρο, εφόσον όμως έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις και οι οποίες υπόκεινται σε 
ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1080/80, όπως αυτό ισχύει. 
Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα και 
ιδίως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.  
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4) Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης 
διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία 
αδικήματος αλλά στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του 
παρόντος κανονισμού.  
5) 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 χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και 
τη θέση ή έκταση του παραχωρημένου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.  
6) Καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι τα καταστήματα στα 
οποία γίνεται παρασκευή ή / και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) 
φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή 
αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα 
καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη 
δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές 
Διατάξεις.  
7) Δικαίωμα χρήσης των κοινοχρήστων χώρων : Από τις διατάξεις των άρθρων 967 - 968 
του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι οι Δήμοι που έχουν κυριότητα στα κοινόχρηστα πράγματα 
όπως δρόμοι, πλατείες κλπ. έχουν και νομή και κατοχή σε αυτά. Οι ιδιώτες έχουν μόνον 
δικαίωμα χρήσης στα κοινόχρηστα πράγματα, που απορρέει από το δικαίωμά της 
προσωπικότητάς τους, το οποίο εξασφαλίζεται με την προστασία του άρθρου 57 Αστικού 
Κώδικα.  
 
Άρθρο 4 : ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ   

        ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ  
 

 Δεν επιτρέπεται η κίνηση και η στάθμευση κάθε είδους οχημάτων και μοτοποδηλάτων 
σε πεζόδρομους και πλατείες 

 Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, όλο το 24ώρο, στους πεζοδρόμους και στις πλατείες, η 
κίνηση οχημάτων παροχής πρώτων βοηθειών που μεταφέρουν ασθενείς, 
νεκροφόρων, απορριμματοφόρων του Δήμου, οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας 
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και των οχημάτων των Οργανισμών Κοινής 
Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΗ) για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επειγουσών 
αναγκών. 

 Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, όλο το 24ώρο, στους πεζόδρομους και στις πλατείες, η 
κίνηση οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των δίκυκλων μηχανοκίνητων, των 
παρόδιων ιδιοκτητών που διαθέτουν χώρο στάθμευσης εντός των ιδιοκτησιών τους με 
μοναδική δυνατή είσοδο από την πρόσοψή τους στον πεζόδρομο.  

 Στους ως άνω οριζόμενους πεζοδρόμους επιτρέπονται με περιορισμούς οι ακόλουθες 
διελεύσεις: 

6. Η κυκλοφορία οχημάτων για τη μεταφορά αναπήρων, και ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα, καθώς και των μονίμων κατοίκων του Δήμου, που θα 
αποδεικνύουν τις ιδιότητες αυτές, όπως εκάστοτε ορίζεται.  

7. Η διέλευση των ποδηλάτων, με ταχύτητα που δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα 
κίνησης των πεζών  

8. Η κυκλοφορία και η προσωρινή στάση οχημάτων, σε περιπτώσεις 
μετακομίσεων των ιδιοκτησιών, με μοναδική είσοδο από τον πεζόδρομο. Οι 
ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να αποκτήσουν τις απαιτούμενες άδειες από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, κατόπιν εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης. Οι εργασίες 
μετακόμισης θα διενεργούνται κατά τις εξής μέρες:   Δευτέρα, Τετάρτη και 
Σάββατο και από ώρες 17:30 – 21:00. 



 12 

9. Οχήματα μεταφοράς ειδικών προϊόντων, όπως μεταφορές καυσίμων, θα 
πραγματοποιούνται ελεύθερα και χωρίς άδεια, μόνο κατά την Δευτέρα, Τετάρτη 
και Σάββατο από ώες 17:30 – 21:00. 

10. Η τροφοδοσία των καταστημάτων θα πραγματοποιείται από τις υφιστάμενες 
χωροθετημένες θέσεις τροφοδοσίας που βρίσκονται περιμετρικά του δακτυλίου 
των πεζοδρομήσεων. Πρόσθετες θέσεις φορτοεκφόρτωσης θα εξετάζονται και 
θα χορηγούνται σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. 

 
 Ειδική σήμανση, κατάλληλα τοποθετημένη θα ενημερώνει την είσοδο/έξοδο των 

οχημάτων και μοτοποδηλάτων στις κάτωθι διασταυρώσεις: 
3. Θησέως και Πλαστήρα 
4. Διονύσου και 28ης Οκτωβρίου  

 
Άρθρο 5 : ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  

        Η΄ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 

 Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του Δήμου Αμαρουσίου  και σύμφωνης  γνώμης  της 
Αστυνομικής Αρχής, η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, από ιδιοκτήτες ή εργολάβους 
οικοδομών, για προσωρινή λειτουργία εργοταξίου ή για την τοποθέτηση:  

α. στερεών οικοδομικών υλικών και μηχανημάτων (μπετονιέρες, αναβατόρια κ.λ.π.),  
β. κάδου αδρανών υλικών,  
γ. προστατευτικής περίφραξης,  
δ. ικριώματος.  

 Ο καθαρισμός και η αποκατάσταση του χώρου γίνεται εντός χρονικής προθεσμίας 
πέντε(5) ημερών από την λήξη της άδειας χρήσης (που θα αναγράφεται σε αυτήν), με 
φροντίδα και δαπάνες του ενδιαφερομένου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 
της ΚΥΑ 6952/14-02- 2011. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς ο ενδιαφερόμενος 
να έχει προβεί στην αποκατάσταση του χώρου, ο Δήμος προβαίνει σ' αυτήν με δικά 
του μέσα, καταλογίζοντας τη δαπάνη στον ενδιαφερόμενο.  

 
Άρθρο 6 : ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  

        ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 
Προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και 
πλατείες ή τμήματα αυτών) για την διενέργεια μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια 
καταστημάτων κ.λπ. θα εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου. 

 Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται με άδεια του Δημάρχου (ή του καθ’ 
ύλην αντιδημάρχου) και σύμφωνη γνώμη της Αστυνομίας , στην οποία περιγράφεται 
λεπτομερώς ο χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση). 
Καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ. μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, 
εγκαίνια καταστημάτων κ.λπ. για το χρονικό διάστημα από .... έως .... ) και 
προσδιορίζεται το ύψος του τέλους. 

 Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές, που θα τοποθετούν οι φορείς 
πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στην υποβληθείσα αίτηση και να είναι καλαίσθητα.  

 Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται 
όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων 
και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.  

 Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία από 
κάθε μορφής ρύπανσης ή ζημιών του παραχωρούμενου χώρου. Οι αρμόδιες 
υπηρεσίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση των χώρων που πραγματοποιούνται οι 
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εκδηλώσεις και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές 
το κόστος αποκατάστασης.  

 Στις εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση προϊόντων και την προβολή εμπορικών 
μηνυμάτων, το τέλος καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε χρόνο απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου για τον καθορισμό των τελών διαφήμισης. Οι άδειες χορηγούνται 
αποκλειστικά και μόνο για την προβολή μηνυμάτων και απαγορεύεται ρητά η πώληση 
προϊόντων και εμπορευμάτων.  

 
Άρθρο 7 : ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 
 
Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του Δήμου Αμαρουσίου και σύμφωνης γνώμης της Αστυνομικής 
Αρχής, η παραχώρηση σε ιδιοκτήτες  ή  εκμεταλλευτές περιπτέρων επιπλέον κοινόχρηστου 
χώρου (πέραν του επιτρεπόμενου κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του 
περιπτέρου επιφάνειας: 1,70 χ 1,50 = 2,55 τ.μ.), για τοποθέτηση ειδών περιπτέρου, 
επιφάνειας μέχρι 10.00 τ.μ. κατ' ανώτατο όριο, αναλόγως των τοπικών συνθηκών και των 
προσφερομένων χώρων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 523/07-11-2008 Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου ή όπως αυτή τροποποιηθεί.  
 
Άρθρο 8 : ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ  

 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
 
Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του Δήμου Αμαρουσίου, και Απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ο καθορισμός επαρκών και πρόσφορων χώρων, στους οποίους και μόνον θα 
επιτρέπεται η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων για την 
προβολή των υπαίθριων διαφημίσεων.  
Ο καθορισμός των θέσεων γίνεται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά τη σύμφωνη 
γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και έχει ισχύ για τρία έτη.    
 
Άρθρο 9 : ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
 
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 χορηγηθείσας άδειας, που μπορεί να αφορά στο είδος της χρήσης, στη θέση ή την 
έκταση του παραχωρούμενου χώρου, στη διάρκεια της άδειας και γενικότερα σε οποιοδήποτε 
όρο καθορίζεται με τον παρόντα Κανονισμό.  
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου τα προβλεπόμενα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
Με την υπ’ αρ. 518/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε Επιτροπή 
Ελέγχου της χρήσης και εμβαδομετρήσεων ακινήτων και παραχωρούμενων κοινόχρηστων 
χώρων, η οποία ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην ορθή χρήση όλων των 
παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων. 
Η ουσιαστική παραβίαση των όρων της χορηγουμένης άδειας, καθώς και η αλλαγή της 
χρήσης αυτής, τιμωρείται διοικητικά με ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας.  
Για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και των σχετικών Νόμων και διατάξεων.  
Σημείωση: όλα τα πρόστιμα επιβάλλονται κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου.  
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Άρθρο 10 : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
 
1. Όλες οι νομοθετικές διατάξεις που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του παρόντος 
Κανονισμού θα εφαρμόζονται όπως κάθε φορά ισχύουν. Ενδεχόμενη τροποποίηση ή 
αντικατάστασή τους δεν θα απαιτεί την τροποποίηση του Κανονισμού, παρά μόνον σε 
περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Κανονισμού.  
2. Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό 
Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόμου.  
3. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού ξεκινάει από την ψήφισή του. Από την έναρξη ισχύος 
του, καταργείται κάθε άλλη απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν. 
 
B. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της παρούσης. 
 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018. 

 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του την 
ισχύουσα νομοθεσία, την υπ’ αριθμ. 30/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης με ψήφους  (30) υπέρ  , 
δύο (2)  των κ.κ. Καρλατήρα Μαρίας, Φωτόπουλου Αθανασίου που δήλωσαν `παρών` 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 
Εγκρίνει την Επικαιροποίηση καθώς και τις συμπληρωματικές ρυθμίσεις του κανονισμού 
λειτουργίας του Ιστορικού - Εμπορικού Κέντρου, ο οποίος έχει ως εξής : 
 
Άρθρο 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ  
 
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 πεζοδρόμων, των πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του 
Ιστορικού Κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου, από τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών, κατά 
τρόπο που:  
1. Θα διαφυλάσσει την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των διερχομένων πεζών και των 
ΑΜΕΑ.  
2. Δεν θα παρεμποδίζει την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, 
πυροσβεστικά κ.τ.λ.).  
3. Δεν 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 περίοικων.  
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Άρθρο 2 :  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
 
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 «Κανονιστικές 
Αποφάσεις» του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α708-06-2006) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων & Κοινοτήτων» και της παραγράφου 1.B.V. του άρθρου 73 «Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής - Αρμοδιότητες» του Ν.3852/2010 (Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»)  και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ 
ουσιαστικού νόμου.  
 
Για την σύνταξη του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν υπόψη :  
1. Ο Αστικός Κώδικας και ιδιαίτερα τα άρθρα 967,968, 970.  
2. Το Β.Δ. της 24-09-1958 (ΦΕΚ 171Α720-10-1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον 
κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» 
και ειδικότερα το άρθρο 13 «Τακτικά έσοδα εκ τελών και δικαιωμάτων χρήσεως 
πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων».  
3. Ο Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α722-10-1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» και ειδικότερα το άρθρο 3 «Τέλος 
χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων».  
4. Ο Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33Α714-03-1983) με θέμα «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, 
οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 28 «Κοινόχρηστοι χώροι 
μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων».  
5. Ο Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18Α721-02-1984) με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και 
την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 54 «Τέλος επί των 
ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.τ.λ.».  
6. Ο Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2Α703-01-1989) με θέμα «Αναμόρφωση της φορολογίας 
εισοδήματος και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 26 «Τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας για τα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων».  
7. Ο Ν.1900/1990 (ΦΕΚ 125Α717-09-1990) με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ. 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής 
αυτοδιοίκησης (ν. 1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 6.  
8. Ο Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α723-03-1999) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας» και ειδικότερα του άρθρου 9 «Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις 
οδούς», της παραγράφου 12 του άρθρου 34 «Στάση και στάθμευση», του άρθρου 47 
«Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς» και του άρθρου 48 «Κατάληψη τμήματος οδού 
ΦΕΚ 87Α707-06-2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της και πεζόδρομου».  
9. Ο Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50Α702-03-2007) με θέμα «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ 57/Α')».  
10. Η υπ' αριθ. 6952/14-02-2011 (ΦΕΚ 420Β716-03-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
ΠΕΚΑ και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με θέμα «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».  
11. Ο Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224Α708-10-2001) με θέμα «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες 
Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».  
12. Ο Ν.3254/2004 (ΦΕΚ 137Α722-07-2004) με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών 
και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
16«Ρυθμίσεις θεμάτων παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων».  
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13. Ο Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α708-06-2006) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 
Κοινοτήτων».  
14. Η υπ' αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β731-12-2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ με 
θέμα «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους 
χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».  
15. Η Εγκύκλιος 3/2011 του ΥΠΕΚΑ με αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011 και θέμα 
«Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης 
Υπουργού ΠΕΚΑ "Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε 
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών" (ΦΕΚ 
2621 Β'31-12-2009)».  
16. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α707-06-2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
17. O Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου  (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2519/08-10-
2013), όπως αυτός ισχύει.  
18. «Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους», το άρθρο 21 «Προσωρινές 
Κατασκευές» και το άρθρο 28 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή 
εμποδιζόμενων ατόμων».  
19. Τις οδηγίες για σχεδίασμά της πόλης σε σχέση με τις ανάγκες ατόμων με αναπηρίες 
«Σχεδιάζοντας για Ολους» του ΥΠΕΧΩΔΕ  
20. Ο Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α712-11-2012) με θέμα «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και ειδικότερα την 
υποπαράγραφο «ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ» του άρθρου πρώτου και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το αρθ. 76 του 
Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».  
21. Ο Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»  
 
Άρθρο 3 : ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
  
Ο παρών κανονισμός αφορά στην χρήση των οδών και των κοινόχρηστων χώρων του 
κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο περικλείεται από τις οδούς  
Νερατζιωτίσσης, Δ. Μόσχα, Σαλαμίνος, Αναβρύτων, Αρκαδίου, Σουρή και Βας. Όλγας, όπως 
αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο. Οι χαρακτηρισμένοι πεζόδρομοι του κέντρου είναι: 
Οδός Ερμού 
Οδός Δήμητρος 
Οδός Πλαστήρα (από Θησέως έως 28ης Οκτωβρίου) 
Οδός Διονύσου (από Θησέως έως 28ης Οκτωβρίου) 
Οδός Παναθηναίων 
Οδός Διάμεση 
 
1) «Πράγματα κοινής χρήσης - κοινόχρηστος χώρος» :  
- κατά τις διατάξεις του αρ. 967 του Αστικού Κώδικα πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα 
νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι 
όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους.  
- κατά τις διατάξεις της παρ. 39 του αρ. 2 του Ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), 
κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προορισμένοι 
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για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 
του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.  
- ως τμήματα των δρόμων και ως κοινόχρηστα λογίζονται και τα πεζοδρόμια, όπως 
προκύπτει από το άρθρο 2 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού(Ν.4067/2012).  
2) «Τέλος», είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού 
ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού 
έργου ή υπηρεσίας. 
Η υπέρ δήμου επιβολή τέλους σε βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή πρόσκαιρα 
πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και γενικά κοινοχρήστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Το 
ανωτέρω τέλος ανήκει στην κατηγορία των τακτικών - ιδίων εσόδων.  
3) Οι άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις της Διοίκησης 
του Δήμου, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάποιος κοινόχρηστο 
χώρο, εφόσον όμως έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις και οι οποίες υπόκεινται σε 
ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1080/80, όπως αυτό ισχύει. 
Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα και 
ιδίως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.  
4) Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης 
διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία 
αδικήματος αλλά στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του 
παρόντος κανονισμού.  
5) 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 χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και 
τη θέση ή έκταση του παραχωρημένου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.  
6) Καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι τα καταστήματα στα 
οποία γίνεται παρασκευή ή / και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) 
φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή 
αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα 
καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη 
δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές 
Διατάξεις.  
7) Δικαίωμα χρήσης των κοινοχρήστων χώρων : Από τις διατάξεις των άρθρων 967 - 968 
του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι οι Δήμοι που έχουν κυριότητα στα κοινόχρηστα πράγματα 
όπως δρόμοι, πλατείες κλπ. έχουν και νομή και κατοχή σε αυτά. Οι ιδιώτες έχουν μόνον 
δικαίωμα χρήσης στα κοινόχρηστα πράγματα, που απορρέει από το δικαίωμά της 
προσωπικότητάς τους, το οποίο εξασφαλίζεται με την προστασία του άρθρου 57 Αστικού 
Κώδικα.  
 
Άρθρο 4 : ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ   

        ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ  
 

 Δεν επιτρέπεται η κίνηση και η στάθμευση κάθε είδους οχημάτων και μοτοποδηλάτων 
σε πεζόδρομους και πλατείες 

 Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, όλο το 24ώρο, στους πεζοδρόμους και στις πλατείες, η 
κίνηση οχημάτων παροχής πρώτων βοηθειών που μεταφέρουν ασθενείς, 
νεκροφόρων, απορριμματοφόρων του Δήμου, οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας 
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και των οχημάτων των Οργανισμών Κοινής 
Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΗ) για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επειγουσών 
αναγκών. 
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 Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, όλο το 24ώρο, στους πεζόδρομους και στις πλατείες, η 
κίνηση οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των δίκυκλων μηχανοκίνητων, των 
παρόδιων ιδιοκτητών που διαθέτουν χώρο στάθμευσης εντός των ιδιοκτησιών τους με 
μοναδική δυνατή είσοδο από την πρόσοψή τους στον πεζόδρομο.  

 Στους ως άνω οριζόμενους πεζοδρόμους επιτρέπονται με περιορισμούς οι ακόλουθες 
διελεύσεις: 

11. Η κυκλοφορία οχημάτων για τη μεταφορά αναπήρων, και ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα, καθώς και των μονίμων κατοίκων του Δήμου, που θα 
αποδεικνύουν τις ιδιότητες αυτές, όπως εκάστοτε ορίζεται.  

12. Η διέλευση των ποδηλάτων, με ταχύτητα που δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα 
κίνησης των πεζών  

13. Η κυκλοφορία και η προσωρινή στάση οχημάτων, σε περιπτώσεις 
μετακομίσεων των ιδιοκτησιών, με μοναδική είσοδο από τον πεζόδρομο. Οι 
ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να αποκτήσουν τις απαιτούμενες άδειες από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, κατόπιν εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης. Οι εργασίες 
μετακόμισης θα διενεργούνται κατά τις εξής μέρες:   Δευτέρα, Τετάρτη και 
Σάββατο και από ώρες 17:30 – 21:00. 

14. Οχήματα μεταφοράς ειδικών προϊόντων, όπως μεταφορές καυσίμων, θα 
πραγματοποιούνται ελεύθερα και χωρίς άδεια, μόνο κατά την Δευτέρα, Τετάρτη 
και Σάββατο από ώες 17:30 – 21:00. 

15. Η τροφοδοσία των καταστημάτων θα πραγματοποιείται από τις υφιστάμενες 
χωροθετημένες θέσεις τροφοδοσίας που βρίσκονται περιμετρικά του δακτυλίου 
των πεζοδρομήσεων. Πρόσθετες θέσεις φορτοεκφόρτωσης θα εξετάζονται και 
θα χορηγούνται σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. 

 
 Ειδική σήμανση, κατάλληλα τοποθετημένη θα ενημερώνει την είσοδο/έξοδο των 

οχημάτων και μοτοποδηλάτων στις κάτωθι διασταυρώσεις: 
5. Θησέως και Πλαστήρα 
6. Διονύσου και 28ης Οκτωβρίου  

 
 

Άρθρο 5 : ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
        Η΄ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 
 

 Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του Δήμου Αμαρουσίου  και σύμφωνης  γνώμης  της 
Αστυνομικής Αρχής, η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, από ιδιοκτήτες ή εργολάβους 
οικοδομών, για προσωρινή λειτουργία εργοταξίου ή για την τοποθέτηση:  

α. στερεών οικοδομικών υλικών και μηχανημάτων (μπετονιέρες, αναβατόρια κ.λ.π.),  
β. κάδου αδρανών υλικών,  
γ. προστατευτικής περίφραξης,  
δ. ικριώματος.  

 Ο καθαρισμός και η αποκατάσταση του χώρου γίνεται εντός χρονικής προθεσμίας 
πέντε(5) ημερών από την λήξη της άδειας χρήσης (που θα αναγράφεται σε αυτήν), με 
φροντίδα και δαπάνες του ενδιαφερομένου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 
της ΚΥΑ 6952/14-02- 2011. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς ο ενδιαφερόμενος 
να έχει προβεί στην αποκατάσταση του χώρου, ο Δήμος προβαίνει σ' αυτήν με δικά 
του μέσα, καταλογίζοντας τη δαπάνη στον ενδιαφερόμενο.  
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Άρθρο 6 : ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  

        ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 
 
Προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και 
πλατείες ή τμήματα αυτών) για την διενέργεια μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια 
καταστημάτων κ.λπ. θα εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου. 

 Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται με άδεια του Δημάρχου (ή του καθ’ 
ύλην αντιδημάρχου) και σύμφωνη γνώμη της Αστυνομίας , στην οποία περιγράφεται 
λεπτομερώς ο χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση). 
Καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ. μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, 
εγκαίνια καταστημάτων κ.λπ. για το χρονικό διάστημα από .... έως .... ) και 
προσδιορίζεται το ύψος του τέλους. 

 Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές, που θα τοποθετούν οι φορείς 
πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στην υποβληθείσα αίτηση και να είναι καλαίσθητα.  

 Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται 
όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων 
και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.  

 Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία από 
κάθε μορφής ρύπανσης ή ζημιών του παραχωρούμενου χώρου. Οι αρμόδιες 
υπηρεσίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση των χώρων που πραγματοποιούνται οι 
εκδηλώσεις και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές 
το κόστος αποκατάστασης.  

 Στις εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση προϊόντων και την προβολή εμπορικών 
μηνυμάτων, το τέλος καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε χρόνο απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου για τον καθορισμό των τελών διαφήμισης. Οι άδειες χορηγούνται 
αποκλειστικά και μόνο για την προβολή μηνυμάτων και απαγορεύεται ρητά η πώληση 
προϊόντων και εμπορευμάτων.  

 
 
Άρθρο 7 : ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 
 
 
Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του Δήμου Αμαρουσίου και σύμφωνης γνώμης της Αστυνομικής 
Αρχής, η παραχώρηση σε ιδιοκτήτες  ή  εκμεταλλευτές περιπτέρων επιπλέον κοινόχρηστου 
χώρου (πέραν του επιτρεπόμενου κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του 
περιπτέρου επιφάνειας: 1,70 χ 1,50 = 2,55 τ.μ.), για τοποθέτηση ειδών περιπτέρου, 
επιφάνειας μέχρι 10.00 τ.μ. κατ' ανώτατο όριο, αναλόγως των τοπικών συνθηκών και των 
προσφερομένων χώρων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 523/07-11-2008 Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου ή όπως αυτή τροποποιηθεί.  
 
 
Άρθρο 8 : ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ  

 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
 
Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του Δήμου Αμαρουσίου, και Απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ο καθορισμός επαρκών και πρόσφορων χώρων, στους οποίους και μόνον θα 
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επιτρέπεται η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων για την 
προβολή των υπαίθριων διαφημίσεων.  
Ο καθορισμός των θέσεων γίνεται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά τη σύμφωνη 
γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και έχει ισχύ για τρία έτη.    
 
 
 
Άρθρο 9 : ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
 
 
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 χορηγηθείσας άδειας, που μπορεί να αφορά στο είδος της χρήσης, στη θέση ή την 
έκταση του παραχωρούμενου χώρου, στη διάρκεια της άδειας και γενικότερα σε οποιοδήποτε 
όρο καθορίζεται με τον παρόντα Κανονισμό.  
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου τα προβλεπόμενα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
Με την υπ’ αρ. 518/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε Επιτροπή 
Ελέγχου της χρήσης και εμβαδομετρήσεων ακινήτων και παραχωρούμενων κοινόχρηστων 
χώρων, η οποία ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην ορθή χρήση όλων των 
παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων. 
Η ουσιαστική παραβίαση των όρων της χορηγουμένης άδειας, καθώς και η αλλαγή της 
χρήσης αυτής, τιμωρείται διοικητικά με ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας.  
Για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και των σχετικών Νόμων και διατάξεων.  
Σημείωση: όλα τα πρόστιμα επιβάλλονται κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου.  
 
 
Άρθρο 10 : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
 
 
1. Όλες οι νομοθετικές διατάξεις που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του παρόντος 
Κανονισμού θα εφαρμόζονται όπως κάθε φορά ισχύουν. Ενδεχόμενη τροποποίηση ή 
αντικατάστασή τους δεν θα απαιτεί την τροποποίηση του Κανονισμού, παρά μόνον σε 
περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Κανονισμού.  
2. Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό 
Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόμου.  
3. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού ξεκινάει από την ψήφισή του. Από την έναρξη ισχύος 
του, καταργείται κάθε άλλη απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν. 
 
 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018. 
 
 
Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. Δήμαρχο. 
 
Εκδόθηκε η με αριθμό 357/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται : 
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Α  Ψ Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Α  Μ Ε Λ Η 
Βραχνός  Παναγιώτης 1.Κούκουζας Πέτρος, 2.Καρανάσιου Μαρία, 

3.Γαρδέλης Επαμεινώνδας, 4.Κόκκαλης 
Βασίλειος, 5.Πέππας Νικόλαος, 6.Σμυρνής 
Δημήτριος, 7.Κάββαλος Ευάγγελος, 
8.Σταθούλης Σπυρίδων, 9.Λέκκα-Καλαντζάκη 
Ελένη, 10.Τσιπουράκης Στέφανος, 
11.Καρλαύτης Δημήτριος, 12.Ζήκος 
Γεώργιος, 13.Ιωάννου Αικατερίνη, 
14.Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία, 15.Κατσιγιάννης 
Επαμεινώνδας, 16.Ρώτας Κων/νος, 
17.Αντωνόπουλος Κων/νος, 18.Τσίγκας 
Ευθύμιος, 19.Βελλής Αθανάσιος, 
20.Κόνιαρης Πέτρος, 21.Παπαδόπουλος 
Μιχαήλ, 22.Βλάχου - Σταματάκη Ελένη, 
23.Κωνσταντίνου Βασίλειος, 24.Μαγιάκης 
Ελευθέριος, 25.Ψάλτη Αικατερίνη, 
26.Κουτσουβέλης Δημήτριος, 27.Βλάχος 
Σπυρίδων, 28.Σαγρής Παναγιώτης, 
29.Φωτόπουλος Αθανάσιος, 30.Καρλατήρα 
Μαρία, 31.Ρούσσος Μιχαήλ 

 


