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      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 3/2021 συνεδρίασης του 

 Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου. 

 

 

                                                    Αριθμός Απόφασης 7/2021 

 

 

ΘΕΜΑ: "Κανονισμός λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων Δήμου Φολεγάνδρου" 

 

 

       Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα Φολεγάνδρου σήμερα την 16η του μηνός Μαρτίου  

του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30  συνήλθε με Τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 480/ 10-03-2021 εγγράφου 

προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 

& 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1, της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοΪού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του’ (Φ.Ε.Κ.Α’ 

55/11-03-2020).  

 

 

 

 

ΑΔΑ: 60ΥΑΩΗΘ-Π6Κ



Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν 

παρόντα εννέα (9) ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ. Κ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ) 1. ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ Γ 

2. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.ΜΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

3. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3.ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 4.ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ 

6. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

7. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ 

8. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

9. ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΟΥΟΡΚ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 

 

 

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο υπάλληλος ορισμένου χρόνου κ. Θεοδόσης Όμηρος  για την    

τήρηση των πρακτικών. 

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με 

τίτλο «Κανονισμός λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων Δήμου Φολεγάνδρου .» και έδωσε το λόγο 

στη Δήμαρχο η οποία είπε τα εξής: 

 

Η κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας για τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας είναι 

απαραίτητη για την καλύτερη διαχείρισή τους, την διευκόλυνση πεζών, ατόμων με ειδικές ανάγκες και 

οχημάτων αλλά και για την καλύτερη εικόνα προς τους επισκέπτες μας. 

Σας παραθέτουμε το παρακάτω σχέδιο του κανονισμού.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                           
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                      
ΔΗΜΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΤ 
 
    

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

                                                    ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 
 

Η κατάρτιςθ κανονιςμοφ λειτουργίασ για τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του Διμου μασ είναι 
απαραίτθτθ για τθ χριςθ και εφρυκμθ λειτουργία τουσ. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 37 
του Π.Δ. 410/95 ζχουμε τθ δυνατότθτα να εκδίδουμε τοπικζσ κανονιςτικζσ αποφάςεισ. 
 
τόχοσ του παρόντοσ κανονιςμοφ είναι:  
 

1) Όςο το δυνατόν καλφτερθ διευκόλυνςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν, ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ και 

οχθμάτων. 

2) Η αιςκθτικι προςταςία και βελτίωςθ των κοινόχρθςτων χϊρων. 

3) Η πρόλθψθ κινδφνων που δθμιουργοφνται με τθν ανεξζλεγκτθ εναπόκεςθ αντικειμζνων ςε 

οδοφσ, πεηοδρόμια κ.τ.λ. 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΚΑΙ  ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

Η παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου γίνεται μετά από αίτθςθ του ενδιαφερομζνου ςτθν οποία 

επιςυνάπτονται τα νόμιμα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά και εφόςον δεν οφείλονται 

βεβαιωμζνα τζλθ προσ το Διμο επί τθσ αιτιςεωσ του ενδιαφερομζνου. 

Α) Για τα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ και για τα εμπορικά και τουριςτικά 

καταςτιματα απαιτοφνται: 

1. Φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ λειτουργίασ του καταςτιματοσ με τθν προχπόκεςθ ότι αυτι ιςχφει, 

απόδειξθ ταμειακισ μθχανισ, όπου κα αναγράφεται το Α.Φ.Μ. 

2. Εάν πρόκειται για εταιρείεσ κα πρζπει οπωςδιποτε να προςκομίςουν το εταιρικό τουσ. 

3. Σοπογραφικι αποτφπωςθ όπου να απεικονίηεται θ κζςθ του καταςτιματοσ, τα παρακείμενα 

καταςτιματα, το πλάτοσ του πεηοδρομίου και οπωςδιποτε ο χϊροσ που ηθτείται να παραχωρθκεί. 

4. Ενθμζρωςθ από το Σαμείο του  Διμου περί μθ οφειλισ ςτο Διμο για τζλθ, φόρουσ, πρόςτιμα ι 

ειςφορζσ προσ το Διμο ι νόμιμου ρυκμίςεωσ τουσ. 

Β) Για οικοδομικζσ εργαςίεσ απαιτείται: 

Εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ ι του Σαμείου Παρακατακθκϊν πόςου που κα 

κακορίςει με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 
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Γ) Για εκδθλϊςεισ προςωρινοφ χαρακτιρα. 

Οι προςωρινζσ άδειεσ κατάλθψθσ κοινόχρθςτων χϊρων για τθν διενζργεια διαφόρων εκδθλϊςεων 

κα εκδίδονται κατόπιν αιτιςεωσ του ενδιαφερομζνου, που κα υποβάλλεται τουλάχιςτον ζνα μινα 

νωρίτερα. 

 

Κάκε παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου πραγματοποιείται με άδεια του Δθμάρχου ςτθν οποία 

περιγράφεται λεπτομερϊσ ο χϊροσ που παραχωρείται( τοποκεςία, ακριβισ κζςθ, ζκταςθ). 

Ο Διμαρχοσ χορθγεί τθν άδεια χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου θ οποία δεν δφναται να λιγει πζραν 

του θμερολογιακοφ ζτουσ για τισ περιπτϊςεισ (α) και (γ) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 3 του 

Ν.1080/1980, ςτθν οποία ορίηεται θ τοποκεςία και θ ζκταςθ του παραχωροφμενου κατά τθ χριςθ 

χϊρου, το είδοσ, θ διάρκεια τθσ χριςθσ και το τζλοσ χριςθσ. 

Προχπόκεςθ για τθν χοριγθςθ οποιαςδιποτε μορφισ αδειϊν είναι θ μθ φπαρξθ εισ βάροσ του 

ενδιαφερόμενου, βεβαιωμζνων λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ αυτόν με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ 

εκκρεμοδικίασ  και του διακανονιςμοφ καταβολισ αυτϊν ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία.  

 Σο τζλοσ για τθν κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου καταβάλλεται κατά το 30% επί του ςυνολικοφ 

ποςοφ πριν παραδοκεί θ άδεια χριςθσ ,και το 70% ζωσ τισ 31 Αυγοφςτου κάκε ζτουσ. 

 Πριν εκδοκεί θ άδεια του Δθμάρχου θ χριςθ κοινόχρθςτου χϊρου κεωρείται αυκαίρετθ (τ. Ε. 

768/87 Νο Β38 ςελ. 739). Επομζνωσ αν ο ενδιαφερόμενοσ μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ κατζλαβε 

τον κοινόχρθςτο χϊρο χωρίσ να περιμζνει να του χορθγθκεί θ άδεια κεωρείται ότι χρθςιμοποιεί το 

χϊρο αυκαίρετα και υπόκειται ςε κυρϊςεισ που προβλζπει ο Νόμοσ Γνωμ. Νομ. υμβ. Τπουργείου 

Εςωτερικϊν 4/1973). Αυκαίρετθ κεωρείται επίςθσ, θ χριςθ του κοινόχρθςτου χϊρου κατά 

παράβαςθ των όρων τθσ χορθγθκείςασ άδειασ, είτε αυτοί αφοροφν το είδοσ τθσ χριςθσ και τθ 

κζςθ ι ζκταςθ του παραχωρθμζνου χϊρου είτε τθ διάρκεια τθσ άδειασ. 

 

Ο κοινόχρθςτοσ χϊροσ οριοκετείται, ορίηοντασ τισ τζςςερισ γωνίεσ του παραχωρθμζνου χϊρου 

βάςει τθσ άδειασ χριςθσ του Δθμάρχου με ευδιάκριτα ςθμάδια λευκοφ χρϊματοσ. Σοφτο ϊςτε ο 

γενόμενοσ ζλεγχοσ και θ καταγραφι τθσ όποιασ τυχόν αυκαίρετθσ χριςθσ επιπλζον χϊρου, να 

γίνεται χωρίσ τθν παρακϊλυςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του καταςτιματοσ και δθμιουργίασ 

προβλθμάτων με τουσ πελάτεσ. Σα ςθμεία οριοκζτθςθσ διατθροφνται πλιρωσ ευδιάκριτα με 

ευκφνθ των καταςτθματαρχϊν. ε περίπτωςθ εξαφάνιςθσ τουσ επιβάλλεται πρόςτιμο φψουσ 

150,00€ και ςε περίπτωςθ υποτροπισ διπλαςιαςμόσ και τριπλαςιαςμόσ του προςτίμου. 

Α) ε περίπτωςθ αυκαίρετθσ χριςθσ κοινόχρθςτων χϊρων, των οποίων ζχει επιτραπεί, με 

απόφαςθ του ςυμβουλίου θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ επιβάλλεται ςε βάροσ του υπόχρεου, εκτόσ 

από το αναλογοφν τζλοσ και χρθματικό πρόςτιμο διπλάςιο προσ το αναλογοφν τζλοσ, ανεξάρτθτα 

από το διάςτθμα τθσ αυκαίρετθσ χριςθσ (Παρ. 5 του άρκρου 26 Ν. 1828/89). 

Β) ε περίπτωςθ αυκαίρετθσ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου, του οποίου δεν ζχει επιτραπεί θ 

παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ, επιβάλλεται ςε βάροσ του υπόχρεου πρόςτιμο, ίςο με το τριπλάςιο του 

μεγαλυτζρου κατά τετραγωνικό μζτρο ποςοφ που κακορίηεται με απόφαςθ του ςυμβουλίου, για 
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τουσ χϊρουσ τουσ οποίουσ ζχει επιτραπεί θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ (Παρ.5 του άρκρου 26 Ν. 

1828/89).  

Γ) Εάν  ςυνεχιςτεί θ αυκαίρετθ χριςθ επιβάλλει, κάκε φορά, μζχρι και δυο φορζσ το ωσ άνω 

πρόςτιμο και αν εξακολουκεί θ παράβαςθ ο Διμοσ προχωράει ςτθν  ανάκλθςθ τθσ άδειασ του 

(Άρκρο 6μΝ.1900/90). 

 

Σο τζλοσ κακορίηεται ετιςιο κατά τετραγωνικό μζτρο, ανάλογα με τθν περιοχι ςτθν οποία 

βρίςκεται ο χρθςιμοποιοφμενοσ χϊροσ. τθν περίπτωςθ αυτι ςφμφωνα με το εδάφιο α' τθσ παρ. 3 

του άρκρου 13 του Β.Δ. 24/9-20/10/58, το τζλοσ οφείλεται για ολόκλθρο το ζτοσ, ζςτω και αν 

γίνεται χριςθ του χϊρου για χρονικό διάςτθμα μικρότερο του ζτουσ. 

Εάν π.χ. χορθγείται άδεια για τθν τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων ςε κοινόχρθςτο χϊρο κατά τθ 

κερινι περίοδο, κα καταβλθκεί ςτο Διμο τζλοσ για ολόκλθρο το ζτοσ και όχι μόνο για τουσ μινεσ 

τθσ κερινισ περιόδου. Σο γεγονόσ εξάλλου ότι ο Διμοσ ειςπράττει το τζλοσ για ολόκλθρο το ζτοσ, 

δε ςθμαίνει ότι θ άδεια που χορθγείται πρζπει υποχρεωτικά να είναι ετιςιασ διάρκειασ. 

ε περιπτϊςεισ κατάλθψθσ πεηοδρομίου ι οδοφ από αυτοφσ που εκτελοφν οποιαςδιποτε φφςεωσ 

τεχνικοοικοδομικζσ εργαςίεσ, το τζλοσ ορίηεται μθνιαίο κατά ηϊνεσ με απόφαςθ του ςυμβουλίου 

και κατά τετραγωνικό μζτρο. Για τθν πλθρωμι αυτοφ του τζλουσ ευκφνονται από κοινοφ και εισ 

ολόκλθρο, εκείνοσ που πιρε άδεια οικοδομισ κακϊσ και ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου (άρκρο 13 παρ. 

3 εδάφιο β' Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 26 ΠΑΡ. 4 ΣΟΤ ν.1828/89). 

Ο μινασ είναι θ ελάχιςτθ περίοδοσ για τθν οποία επιβάλλεται το τζλοσ, όταν καταλαμβάνεται 

κοινόχρθςτοσ χϊροσ για τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν, ακόμθ και αν το χρονικό διάςτθμα 

τθσ κατάλθψθσ τθσ οδοφ ι του πεηοδρομίου είναι μικρότερο του μινα (τΕ 2356/85). 

ε κάκε άλλθ περίπτωςθ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου που δεν εμπίπτει ςε μια από τισ ανωτζρω 

κατθγορίεσ, το τζλοσ κακορίηεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 

 

Ο κοινόχρθςτοσ χϊροσ ο οποίοσ παραχωρείται για τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων βρίςκεται 

ςτθν προβολι του καταςτιματοσ και πάντοτε ςε πλιρθ ςυνάρτθςθ με τισ δυνατότθτεσ που 

επιτρζπει ο γενικότεροσ χϊροσ που βρίςκεται (διζλευςθ πεηϊν, οχθμάτων κ.λ.π.). 

ε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ο παραχωροφμενοσ χϊροσ ςε πεηοδρόμιο γειτονικοφ 

(παρακείμενου) καταςτιματοσ ι οικίασ, χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ αυτοφ που χρθςιμοποιεί 

ι κατζχει το ακίνθτο(άρκρο 13 παρ. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 3 

του Ν. 1080/80. ε περίπτωςθ που θ παρακείμενθ κατοικία ι το κατάςτθμα διακζτει κιπο ι αυλι 

αυτόσ κεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο ςφνολο με κτίςμα (τΕ 3258/92 Νο Β 1994 ςελ.1253). ε κάκε 

κατάςτθμα παραχωρείται χϊροσ τθσ πλατείασ που αντιςτοιχεί ςτο 70% τθσ πρόςοψθσ ι τθσ 

προβολισ του. Σο υπόλοιπο 30%διατίκεται ςτα ίδια καταςτιματα εάν κατά τθν κρίςθ του 

Δθμάρχου δεν παρεμποδίηεται με τον τρόπο αυτό ουςιωδϊσ θ ελεφκερθ χριςθ του κοινόχρθςτου 

χϊρου.  
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 τα εμπορικά και τουριςτικά καταςτιματα κα χορθγείται μετά από αίτθςθ των ενδιαφερομζνων 

κοινόχρθςτοσ χϊροσ για τθν τοποκζτθςθ εμπορευμάτων ςε πλάτοσ τόςο όςο να μθ δθμιουργείται 

πρόβλθμα ςτθ διζλευςθ πεηϊν. 

 

     Για τθν άςκθςθ υπαίκριων ςτάςιμων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων ςε οριοκετθμζνουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, χορθγείται ειδικι άδεια από το Διμο βάςει των διατάξεων Ν. 2323/95 και 

τθν Τπουργικι απόφαςθ Κ1/2113/6-9-95 ΔΕΚ 786/12.9.95. 

Τποχρζωςθ καταβολισ ετιςιου τζλουσ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου ζχουν και όςοι αςκοφν 

υπαίκρια εμπορικι δραςτθριότθτα για τθν οποία ο Νόμοσ δεν απαιτεί τθν ζκδοςθ άδειασ (Κεφ. Ε. 

παρ. 2, Απόφαςθ Τπουργείου Εμπορίου Κ1/2113/6.9.95). 

 

Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να μθν παραχωρεί κοινόχρθςτο χϊρο ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα 

όταν αυτά με προθγοφμενθ ςυμπεριφορά τουσ προςζβαλαν  ανεπανόρκωτα ι εξακολουκθτικά το 

φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον τθσ Φολεγάνδρου ι καταδικάςτθκαν αμετάκλθτα π.χ λθςτεία, 

φόνο, ζγκλθμα, εμπόριο ναρκωτικϊν. 

 

Απαγορεφεται αυςτθρά θ τοποκζτθςθ αντικειμζνων και ειδϊν πζραν των όςων περιλαμβάνει θ 

χορθγθκείςα άδεια από το Διμο με ποινι διακοπισ τθσ χριςθσ του κοινόχρθςτου χϊρου π.χ. 

ηαρντινιζρων, γλαςτρϊν κακϊσ και θ οριοκζτθςθ του χϊρου με αυτζσ. 

 

Δεν επιτρζπεται θ χοριγθςθ ςχετικισ άδειασ χριςεωσ ςε καταςτιματα που βρίςκονται άνωκεν 

ιςογείων. 

 

 Απαγορεφεται ςτα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ θ επί κοινόχρθςτου και ιδιωτικοφ 

ακάλυπτου χϊρου τοποκζτθςθ ψυγείων και θ ζκκεςθ προϊόντων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ςε 

βιτρίνεσ, ράφια και κάκε είδουσ μόνιμθ ι κινθτι καταςκευι. 

 

Εκτόσ του διμου καμία άλλθ αρχι ι νομικό πρόςωπο ι ίδρυμα δεν ζχει αρμοδιότθτα να εκδίδει 

άδειεσ χριςθσ κοινόχρθςτων χϊρων που ανικουν ςτο Διμο ι ζχουν παραχωρθκεί ς' αυτόν για 

εκμετάλλευςθ(άρκρο 12 παρ. 14 Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 3 του 

Ν.1080/80). 

 Συχόν επιγραφζσ να είναι ξφλινεσ, διακριτζσ και να τοποκετοφνται μόνο  ςτο ανϊφλι τθσ κφρασ 

των επιχειριςεων. Οι διαςτάςεισ των επιγραφϊν να μθν υπερβαίνουν τισ διαςτάςεισ πλάτουσ του 

ανοίγματοσ. Η τοποκζτθςθ φωτεινϊν επιγραφϊν ι ζγχρωμων επιγραφϊν οπουδιποτε 

απαγορεφεται..  
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Επίςθσ, κατ’ οικονομία βοθκθτικζσ καταςκευζσ  ςε οροφζσ επιχειριςεων και κατοικιϊν να 

χρωματίηονται ςε λευκι απόχρωςθ.  

.Για οποιαδιποτε άλλθ επζμβαςθ, αλλαγι, τροποποίθςθ ι προςκικθ,  ςτισ εξωτερικζσ όψεισ των 

καταςτθμάτων, κα πρζπει να υποβλθκεί νζο αίτθμα ςτθν Τπθρεςία μασ. 

Σζλοσ, κάκε είδουσ διαφθμιςτικζσ πινακίδεσ απαγορεύονται ςε όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ, πλατείεσ, δρόμουσ, οδοφσ, ςε ςτφλουσ  ΔΕΗ ,ΟΣΕ κτλ. 

ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τα παραπάνω επιβάλλονται οι νομικζσ κυρϊςεισ και θ 

αφαίρεςθ του κοινόχρθςτου χϊρου (άρκρο 13 παρ. 8 εδάφιο α' Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπωσ 

αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 3 του Ν. 1080/80 και από το άρκρο 26 παρ.5 Ν.1828/89 κακϊσ και 

το άρκρο 6 του Ν.1900/90). 

 

 

ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΧΡΗΗ  

-Ωσ κοινόχρθςτοι χϊροι κακορίηονται όλοι οι χϊροι οι οποίοι δεν είναι ιδιωτικοί. 

-Πλατείεσ κακορίηονται οι εξισ: 

1)Πλατεία Ποφντασ 

2)Πλατεία Δοφναβθ 

3)Πλατεία Κονταρίνθ 

4)Πλατεία άνευ ονομαςίασ ζμπροςκεν Αγ.Ευςτακίου 

5)Πλατεία Πιάτςασ 

6)Πλατεία Αγ.Βαρβάρασ 

7)Πλατείεσ Μαράκι 

Ωσ πεηοδρόμια κακορίηονται όλοι οι υπόλοιποι κοινόχρθςτοι χϊροι οι οποίοι βρίςκονται ςε 

προςόψεισ καταςτθμάτων. 

 

Η παροφςα κανονιςτικι απόφαςθ κα πρζπει να επιδοκεί ςε όλουσ τουσ καταςτθματάρχεσ ϊςτε να 

λάβουν γνϊςθ και να κοινοποιθκεί ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, υπεφκυνεσ για τθν τιρθςθ όλων των 

παραπάνω. 
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Ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη του ΔΣ να ψηφίσουν σχετικά 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: 

 

 

 την εισήγηση της κ. Δημάρχου  ως ανωτέρω  

 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου από την μειοψηφία, ψηφίζουν  ναι με τα εξής σχόλια: 

Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται με απόφαση ΔΣ και επικυρώνεται από τον δήμαρχο και 

δεν δίνεται αποκλειστικά με άδεια δημάρχου. 

 

Προτείνουμε στις οριζόμενες ως πλατείες να συμπεριληφθεί η πλατεία του Αγίου Γρηγορίου. 

 

 

 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τον κανονισμό λειτουργίας για τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Φολεγάνδρου. 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α:  7/2021 

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

                         

 

                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

                             1. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                             2. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

   3. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

                             4. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ            

                             5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                             6. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ 

                  7. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

                                 8. ΓΟΥΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου 

 

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΔΑ: 60ΥΑΩΗΘ-Π6Κ


		2021-04-20T13:28:26+0300
	Athens




