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Όροι και προχποθζςεισ λειτουργίασ επιχειρήςεων  εκμίςθωςησ  
μοτοποδηλάτων/ποδηλάτων και μοτοςυκλετών άνω των 50 κ.ε. και λοιπζσ διατάξεισ περί 

τρίτροχων και τετράτροχων  ςτο Δήμο Χερςονήςου  

Ειςαγωγή 

Τα τρίτροχα και τα τετράτροχα οχιματα που κυκλοφοροφν ςτο Διμο μασ δθμιουργοφν 
τεράςτια προβλιματα, τα οποία επιτείνονται από:  

1. Το κακό οδικό δίκτυο και τα προβλθματικά γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των 
δθμόςιων και δθμοτικϊν δρόμων, τθν ζλλειψθ ςχεδίων πόλθσ ι τουσ  
αδιάνοικτουσ  δρόμουσ , όπου υπάρχουν ςχζδια πόλθσ. 

2. Τθν επικίνδυνθ οδιγθςθ των  οχθμάτων αυτϊν, κυρίωσ από νεαροφσ οδθγοφσ, 
ςυχνά μεκυςμζνουσ και χωρίσ δίπλωμα, χάριν παιδιάσ (νφχτα – θμζρα), 
μεταφορζσ μεταξφ τουσ ςαν ταξί. 

3. Τθν ανυπαρξία χϊρων ςτάκμευςθσ ςτα ξενοδοχεία και τθν ανεξζλεγκτθ και 
παράνομθ ςτάκμευςθ τουσ ςτουσ ελάχιςτουσ και προβλθματικοφσ δρόμουσ. 

4. Το μεγάλο αρικμό κυκλοφορίασ και ςυγκζντρωςθσ πεηϊν ςτουσ κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ και κυρίωσ ςτισ ηϊνεσ τουριςτικισ εμφάνιςθσ και ςυνάκροιςθσ του 
κοινοφ. 

Θ προβλθματικι αυτι κατάςταςθ που ζχει δθμιουργθκεί ςτα όρια του Διμου μασ, ζχει ωσ 
ςυνζπεια τα ζντονα παράπονα και τισ καταγγελίεσ των δθμοτϊν, των κατοίκων και των 
παρακεριςτϊν, οι οποίοι εκδθλϊνουν με κάκε τρόπο διαρκϊσ τθν αγανάκτθςθ τουσ και 
αγωνιοφν για τθ ηωι τουσ, τθν προςταςία τθσ περιουςίασ τουσ, τθν αςφαλι κυκλοφορία 
πεηϊν και οχθμάτων. Για τθν  αντιμετϊπιςθ αυτισ τθσ προβλθματικισ, πολφπλευρθσ και 
πολφχρονθσ κατάςταςθσ, οι κάτοικοι ηθτοφν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ τθ λιψθ δραςτικϊν 
μζτρων, για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που ζχουν δθμιουργθκεί, προσ τθν κατεφκυνςθ 
τθσ αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ των παραπάνω προβλθμάτων, επειδι επθρεάηουν το 
αίςκθμα αςφάλειασ των πολιτϊν. 

Το Δθμοτικό Συμβοφλιο Χερςονιςου λαμβάνοντασ υπόψθ, τθν εςφαλμζνθ εφαρμογι τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τθν αδειοδότθςθ καταςτθμάτων εκμιςκϊςεωσ μοτοποδθλάτων 
και ποδθλάτων, τθν αλόγιςτθ χοριγθςθ αδειϊν εκμίςκωςθσ & κυκλοφορίασ μεγάλου 
αρικμοφ τροχοφόρων ςτα όρια του Διμου μασ, τα οποία δθμιουργοφν μια ςφνκετθ 
αρνθτικι κατάςταςθ, το γεγονόσ ότι υπιρξε πλικοσ καταγγελιϊν και διαπιςτϊςεισ ότι οι 
κάτοικοι του Διμου μασ αντιμετωπίηουν εξ αυτοφ του φαινομζνου, ςοβαρά προβλιματα 
που ςυνδζονται με τθν ποιότθτα ηωισ τουσ, τθν αςφάλεια και τθν προςωπικότθτα τουσ, και 
μετά από ςχετικζσ ειςθγιςεισ αποφάςιςε ομόφωνα με τισ  αρ. 207/2012  και 304/2012 
πράξεισ του τθν ζκδοςθ κανονιςτικισ απόφαςθσ που κα περιγράφει όρουσ και 
προχποκζςεισ λειτουργίασ καταςτθμάτων εκμίςκωςθσ μοτοποδθλάτων/ Ροδθλάτων & 
Μοτοςυκλετϊν άνω των 50 κ.ε. 

 Κανονιςτικζσ Αποφάςεισ Δήμων  

Οι δθμοτικζσ και κοινοτικζσ αρχζσ, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 79 του ΔΚΚ (ν.3463/2006), 
ρυκμίηουν κζματα τθσ αρμοδιότθτασ τουσ εκδίδοντασ τοπικζσ κανονιςτικζσ αποφάςεισ ςτο 
πλαίςιο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, με τισ οποίεσ κζτουν κανόνεσ για τθν προςταςία τθσ 
υγείασ των κατοίκων από οχλοφςεσ δραςτθριότθτεσ και ειδικότερα ςτισ τουριςτικζσ 
περιοχζσ κατά τθν τουριςτικι περίοδο, προςδιορίηουν τουσ όρουσ και τισ ϊρεσ λειτουργίασ 
μουςικισ ςε καταςτιματα που λειτουργοφν ςτθν πόλθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ χριςεισ 
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γθσ, τισ ιδιαίτερεσ τοπικζσ ςυνκικεσ και τθν προςταςία των κατοίκων από τθν θχορφπανςθ. 
Επίςθσ, με τισ κανονιςτικζσ αποφάςεισ του άρκρου 79 του ΔΚΚ οι δθμοτικζσ και κοινοτικζσ 
αρχζσ μποροφν να προςδιορίηουν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθν εγκατάςταςθ 
και λειτουργία καταςτθμάτων, επιχειριςεων και ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων, για τθ 
χοριγθςθ τθσ άδειασ των οποίων είναι αρμόδιοι, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, του αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ, τθσ 
δαςικισ νομοκεςίασ, τθσ νομοκεςίασ για τθν πυροπροςταςία, για τουσ αρχαιολογικοφσ και 
ιςτορικοφσ τόπουσ, τισ διατάξεισ του γενικοφ πολεοδομικοφ ςχεδίου, του οικοδομικοφ 
κανονιςμοφ και τουσ γενικοφσ όρουσ που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ υγειονομικζσ 
διατάξεισ. Μποροφν, επίςθσ, πζραν των ανωτζρω, να προςδιορίηουν ειδικότερουσ όρουσ 
και προχποκζςεισ για τθν ίδρυςθ και εγκατάςταςθ των ανωτζρω επιχειριςεων και 
δραςτθριοτιτων ςε περιοχζσ, που επθρεάηουν το φυςικό, πολιτιςτικό και αρχιτεκτονικό 
περιβάλλον, τθν αιςκθτικι φυςιογνωμία και τισ εν γζνει λειτουργίεσ των πόλεων και των 
οικιςμϊν, εκτόσ των περιοχϊν, για τισ οποίεσ ζχουν προςδιοριςκεί ειδικότεροι όροι 
χριςεων γθσ. 

Για τισ περιοχζσ που υπάρχουν ειδικοί όροι χριςεων γθσ δεν νομιμοποιοφνται τα ςυλλογικά 
όργανα των ΟΤΑ να κακορίςουν με κανονιςτικζσ διατάξεισ ειδικότερουσ όρουσ και 
προχποκζςεισ, πζραν αυτϊν που απαιτοφνται από τθν κείμενθ νομοκεςία και κατά τοφτο θ 
αρμοδιότθτα χοριγθςθσ αδειϊν παραμζνει δζςμια. 

Αιτιολογία Ζκδοςησ Κανονιςτικήσ Απόφαςησ  

Ενόψει των παραπάνω και επειδι, θ ςυγκζντρωςθ και ανάπτυξθ τουριςτικϊν 
δραςτθριοτιτων ςε περιοριςμζνο χϊρο, προξενεί ςοβαρά προβλιματα ςτο φυςικό και 
ανκρωπογενζσ περιβάλλον και καταγράφονται ηθμιογόνεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςε αυτό 
ϊςτε θ κατάςταςθ αυτι να είναι ανεπικφμθτθ και παράνομθ,  επιβάλλεται θ άμεςθ λιψθ 
ουςιαςτικϊν μζτρων για τουσ κατϊτερουσ λόγουσ: 

1) Θ προςταςία του πολίτθ και οι προςβολζσ του ιδιωτικοφ ζννομου αγακοφ τθσ 
ψυχικισ υγείασ και τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ διαςφαλίηονται από το ιςχφον 
νομικό πλαίςιο. 

2) Το άρκρο 57 του Α.Κ κατοχυρϊνει τθν ζκφραςθ τθσ προςωπικότθτασ. Το δικαίωμα 
του ανκρϊπου να βιϊνει ςε ζνα υγιζσ και ιςορροπθμζνο περιβάλλον, είναι 
προχπόκεςθ για τθν  ελεφκερθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ. Από τθν 
προςωπικότθτα απορρζει το δικαίωμα τθσ χριςθσ των κοινόχρθςτων πραγμάτων. 

3) Κατά τα άρκρα 966,967,968 Α.Κ οι οδοί (κάκε είδουσ οδοί για τθν εξυπθρζτθςθ του 
κοινοφ), τα πεηοδρόμια και οι πλατείεσ είναι κοινά τοισ πάςι. 

4) Το περιβάλλον είναι ηωτικόσ χϊροσ, αναπτφςςεται  θ προςωπικότθτα του 
ανκρϊπου. Θ χριςθ του ηωτικοφ χϊρου δεν πρζπει να προςβάλλει το δικαίωμα 
χριςθσ του άλλου. Θ εκπομπι κορφβων και δθ εκκωφαντικϊν προςβάλλει τθν 
ψυχικι υγεία των ατόμων. 

5) Κατά τα άρκρα 2 και 24 του Συντάγματοσ (1975,1986,2001) εγείρεται αξίωςθ 
προςταςίασ κάκε ςτοιχείου του ηωτικοφ χϊρου που είναι απαραίτθτοσ για τθν 
ελεφκερθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ. Το δικαίωμα χριςθσ των κοινόχρθςτων 
χϊρων, αποτελεί ζκφανςθ τθσ προςωπικότθτασ. 

6) Θ υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ, ςυνιςτά πρόβλθμα που εμποδίηει τθν υγιι 
ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ, προςβάλει τισ αξίεσ του ανκρϊπου και παρακωλφει 
τθ ςυμμετοχι ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ηωι τθσ χϊρασ. 
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Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ θ Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ ςτο πλαίςιο των 
αρμοδιοτιτων τθσ και για τθν προςταςία των Δθμοτϊν τθσ και αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

 το ζγγραφό του Διμου Χερςονιςου, με αρ. πρωτ. 16371/14-6-2012, με το 
οποίο ηθτικθκε, από διάφορουσ φορείσ τθσ διοικθτικισ περιφζρειασ του 
Διμου μασ (Ε.Ο.Τ, Εμπορικοφσ Συλλόγουσ, Ρολιτιςτικοφσ Συλλόγουσ, κ.λ.π), 
ςτο πλαίςιο τθσ διαβοφλευςθσ και του διαλόγου, θ άποψι τουσ για τουσ 
όρουσ και τισ προχποκζςεισ ίδρυςθσ και λειτουργίασ καταςτθμάτων 
εκμίςκωςθσ μοτοποδθλάτων και ποδθλάτων ςτον Διμο Χερςονιςου. Σε 
απάντθςθ του εν λόγω εγγράφου μασ λάβαμε απάντθςθ μόνο από τουσ εξισ 
φορείσ: από τον Ε.Ο.Τ. με το αρ. πρωτ. 2948/20-6-2012 εγγράφου του, από 
τον Ρολιτιςτικό Σφλλογο & Εξωραϊςτικό Σφλλογο Καρτεροφ με το αρ. πρωτ. 
3/25-6-2012 εγγράφου του, και τον Σφλλογο Ιδιοκτθτϊν Γραφείων 
Ενοικιάςεωσ Αυτοκινιτων Ν. Θρακλείου «Ο ΘΝΙΟΧΟΣ» με το αρ. πρωτ. 
796/27-6-2012 ζγγραφο του,   

 το αρ. πρωτ. 1016/49/242-β/25-7-2012 ζγγραφο του Αςτυνομικοφ Τμιματοσ 
Χερςονιςου, για τον χαρακτθριςμό οδϊν, ςτθν περιοχι του Διμου μασ,  ωσ 
αυξθμζνθσ κυκλοφοριακισ κίνθςθσ,   

  τθν ΚΥΑ 16598/2010, άρκρο 3 παρ. ςτϋ για τθ χοριγθςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ 
του Διμου,  για τθν εγκατάςταςθ επιχείρθςθσ δικφκλων μοτοςυκλετϊν, 
τρίκυκλων και τετράκυκλων άνω των 50 κ.ε , κακϊσ και τον κακοριςμό του 
ανϊτατου  επιτρεπόμενου αρικμοφ, 

 τθν 1/1994 Αςτυνομικι διάταξθ (αρικ. 1023/2/34α/1994, ΦΕΚ 178 
Β’/17.3.1994) «Προι και προχποκζςεισ ίδρυςθσ και λειτουργίασ 
καταςτθμάτων εκμιςκϊςεωσ μοτοποδθλάτων μζχρι 50 κ.ε. και ποδθλάτων», 
όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε από τθν αρικ. 1Α/1997 (που 
εγκρίκθκε με τθν Υ.Α. 2513/6/13 – α, ΦΕΚ 529/Τ Β’/27-6-1997) και τθν αρικ. 
2513/6/14 – α/2005, που εγκρίκθκε με τθν Υ.Α. 2513/6/14 – β/2005 (ΦΕΚ 
1027/τ. Β’/20-7-2005), και  

 τισ  υπ. αρικ. 207/2012 και 304/2012 αποφάςεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, 

ειςθγείται τα κάτωκι,  που κακορίηουν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ, ίδρυςθσ και 
λειτουργίασ καταςτθμάτων εκμίςκωςθσ μοτοποδθλάτων και ποδθλάτων ςτον Διμο 
Χερςονιςου, τισ προχποκζςεισ  για τθν χοριγθςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ, για τθν εγκατάςταςθ 
επιχείρθςθσ δικφκλων μοτοςυκλετϊν, τρίτροχων και τετράτροχων άνω των 50 κ.ε. κακϊσ 
και τον κακοριςμό του ανϊτατου επιτρεπόμενου αρικμοφ αυτϊν. 

Άρθρο  1ο 

«Οριςμοί» 

1. Καταςτήματα εκμιςθώςεωσ μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων: είναι οι επιχειριςεισ 
που ενοικιάηουν μοτοποδιλατα μζχρι 50 κ.ε  ι ποδιλατα ι και τισ δφο κατθγορίεσ 
οχθμάτων για ψυχαγωγικοφσ ι τουριςτικοφσ ςκοποφσ και ζχουν τθν ανάλογι 
γραφειακι εγκατάςταςθ. 

2. Καταςτήματα εκμιςθώςεωσ μοτοςυκλετών: είναι οι επιχειριςεισ για τισ οποίεσ 
χορθγείται Ειδικό Σιμα Λειτουργίασ (Ε.Σ.Λ.), εφάπαξ από τθν οικεία Ρεριφερειακι 
Υπθρεςία Τουριςμοφ (Ρ.Υ.Τ.) του EOT, υπό τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ 
ΚΥΑ 16598/29.12.2010. (ΦΕΚ 2189/31.12.2010 τεφχοσ Β)  

3. Μοτοποδήλατο: Το δίτροχο, τρίτροχο ι τετράτροχο  όχθμα, του οποίου θ μζγιςτθ 
εκ καταςκευισ ταχφτθτα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα τθν ϊρα και, εάν είναι 
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εξοπλιςμζνο με κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ, ο κυλινδριςμόσ του δεν υπερβαίνει 
τα 50 κυβικά εκατοςτά. Επίςθσ ωσ μοτοποδιλατο λογίηεται και το ελαφρό 
τετράτροχο όχθμα του οποίου το απόβαρο κενοφ οχιματοσ, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του βάρουσ του καυςίμου ι του μίγματοσ καυςίμου- ελαίου 
ι των ςυςςωρευτϊν των θλεκτρικϊν οχθμάτων, είναι μικρότερο των 350 
χιλιόγραμμων, θ μζγιςτθ εκ καταςκευισ ταχφτθτα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλ./ϊρα 
και ο κυλινδριςμόσ του κινθτιρα του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοςτά, 
προκειμζνου για κινθτιρα με επιβαλλόμενθ ανάφλεξθ ι θ μζγιςτθ κακαρι ιςχφσ τα 
4kW , προκειμζνου για κινθτιρεσ άλλου τφπου. (άρκρο 2 παρ.1 ΚΟΚ Ν.2696/99) 

4. Μοτοςυκλζτα: Κάκε δίτροχο μθχανοκίνθτο όχθμα με ι χωρίσ καλάκι, του οποίου 
είτε θ μζγιςτθ εκ καταςκευισ ταχφτθτα είναι μεγαλφτερθ των 45 χιλ./ϊρα είτε, εάν 
είναι εξοπλιςμζνο με κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ, ο κυλινδριςμόσ του κινθτιρα 
είναι μεγαλφτεροσ των 50 κυβικϊν εκατοςτϊν. (άρκρο 2 παρ.1 ΚΟΚ Ν.2696/99) 

5. Σρίτροχο όχημα: Το μθχανοκίνθτο όχθμα με τρεισ ςυμμετρικοφσ τροχοφσ, του 
οποίου είτε θ μζγιςτθ εκ καταςκευισ ταχφτθτα είναι μεγαλφτερθ των 45 
χιλιομζτρων τθν ϊρα είτε ο κυλινδριςμόσ του κινθτιρα του είναι μεγαλφτεροσ των 
50 κυβικϊν εκατοςτϊν, εάν είναι εξοπλιςμζνο με κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ. 
Επίςθσ ωσ τρίτροχο όχθμα λογίηεται και το τετράτροχο όχθμα, εκτόσ των ελαφρϊν 
τετράτροχων οχθμάτων τθσ κατθγορίασ των μοτοποδθλάτων, του οποίου το 
απόβαρο κενοφ οχιματοσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του βάρουσ του καυςίμου ι 
του μίγματοσ καυςίμου - ελαίου ι των ςυςςωρευτϊν των θλεκτρικϊν οχθμάτων, 
δεν υπερβαίνει τα 400 χιλιόγραμμα, όταν το όχθμα προορίηεται για επιβατικζσ 
μεταφορζσ ι τα 550 χιλιόγραμμα, όταν προορίηεται για μεταφορζσ εμπορευμάτων 
και του οποίου θ μζγιςτθ κακαρι ιςχφσ δεν υπερβαίνει τα 15 ΚW. 

6. Ποδήλατο: Το όχθμα δφο τουλάχιςτον τροχϊν το οποίο κινείται με τθ μυϊκι δφναμθ 
εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοθκείται με βοθκθτικό 
θλεκτροκινθτιρα μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 0,25 KW και θ ιςχφσ του 
οποίου μειϊνεται ςταδιακά και τελικά μθδενίηεται όταν θ ταχφτθτα του οχιματοσ 
φκάςει τα 25 χλμ/ϊρα ι νωρίτερα, εάν ςταματιςει θ ποδθλάτθςθ.” 

 
 

Άρθρο  2ο 

Ανώτατοσ αριθμόσ εκμιςθουμζνων & κυκλοφοροφντων τρίτροχων και τετράτροχων 
οχημάτων ςτα όρια του Δήμου  

1. Ο ανϊτατοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ οχθμάτων  τρίτροχων ι τετράτροχων που μποροφν 
να εκμιςκϊνονται και να κυκλοφοροφν  ςτα όρια του διμου είναι: 

Σετρακόςια είκοςι (420) οχήματα τρίτροχα ή τετράτροχα κάτω των 50 κ.ε και ειδικότερα: 

Δημοτική ενότητα Μαλίων : εκατόν εξήντα (160) οχήματα 

Δημοτική ενότητα Χερςονήςου : εκατόν εξήντα (160) οχήματα 

Δημοτική ενότητα Γουβών : ογδόντα (80) οχήματα 

Δημοτική ενότητα Επιςκοπήσ : είκοςι (20) οχήματα 

2.  Ο ανϊτατοσ αρικμόσ  τρίτροχων και  τετράτροχων οχθμάτων με κυβιςμό μεγαλφτερο των 
50κ.ε, που μποροφν να εκμιςκϊνονται και να κυκλοφοροφν ςτα όρια του Διμου είναι 
διακόςια (220) οχιματα: 
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Δημοτική ενότητα Μαλίων : ογδόντα (80) οχήματα 

Δημοτική ενότητα Χερςονήςου : ογδόντα (80) οχήματα 

Δημοτική ενότητα Γουβών : ςαράντα (40) οχήματα 

Δημοτική ενότητα Επιςκοπήσ : είκοςι (20) οχήματα 

Στουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ Κουτουλουφαρίου, Ριςκοπιανοφ και Χερςονιςου τθσ Δ.Ε 
Χερςονιςου, δεν χορθγείται άδεια εκμίςκωςθσ για τρίτροχα και τετράτροχα οχιματα μζχρι 
50 κ.ε. και δεν κα δίνεται ςφμφωνθ γνϊμθ για τρίτροχα ι τετράτροχα άνω των 50 κ.ε. 
Επιτρζπονται μόνο δίτροχα και ποδιλατα. 

Άρθρο  3ο 

«Δικαιοφχοι για  άδειεσ λειτουργίασ καταςτημάτων εκμιςθώςεωσ μοτοποδηλάτων και 
ποδηλάτων» 

1. Θ λειτουργία του καταςτιματοσ μοτοποδθλάτων και ποδθλάτων,  επιτρζπεται κατόπιν 
άδειασ, θ οποία χορθγείται  από τον Διμο Χερςονιςου. Θ αρμοδιότθτα αυτι ανικει ςτο 
Δθμοτικό ςυμβοφλιο. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του ςυμβουλίου, ο Διμαρχοσ εκτελεί 
τθν ςχετικι απόφαςθ και χορθγεί τθν άδεια. (άρκρο 2 παρ.1 Αςτ.Διάταξθ 1/94, άρκρο 3 

παρ.1 περιπτ.19 Ν.2647/98, άρκρο 75 παρ.ΙΙ ςτοιχ. 25 του Ν.3463/06, άρκρο 58 Ν.3852/10) 

2. Θ άδεια λειτουργίασ χορθγείται ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι των 
κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ιςχφει για το κτίριο και τουσ χϊρουσ για τουσ 
οποίουσ ζχει εκδοκεί. 

Ρροκειμζνου για εταιρικι επιχείρθςθ, θ άδεια εκδίδεται ςτο όνομα είτε του νομίμου 
εκπροςϊπου τθσ, είτε τθσ επιχειριςεωσ, ςτθν τελευταία όμωσ περίπτωςθ θ επιχείρθςθ, με 
πράξθ τθσ που «κοινοποιείται» ςτον αρμόδιο για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Διμο, οφείλει να 
ορίςει ζναν από τουσ εκπροςϊπουσ τθσ ωσ υπεφκυνο για τθν «τιρθςθ» των υποχρεϊςεων 
και κακορίηονται από τθν παροφςα Αςτυνομικι Διάταξθ (άρκρ. 2 παρ. 2 ΑΔ 1/94, άρκρ. 3 
παρ.1 περιπτ. 19 Ν.2647/98) 

3. Για τισ λειτουργοφςεσ επιχειριςεισ εκμίςκωςθσ μοτοποδθλάτων και ποδθλάτων και 
επιχειριςεισ μοτοςυκλετϊν άνω των 50 κ.ε  και γι’ αυτζσ που ςτο μζλλον πρόκειται να 
εγκαταςτακοφν και να λειτουργιςουν ςτα όρια του διμου ιςχφουν: 
 

 Κανζνα νομικό πρόςωπο ι φυςικό πρόςωπο (ι ςυγγενείσ του εξ αίματοσ ι εξ 
αγχιςτείασ μζχρι 1ου βακμοφ) δεν μποροφν να διακζτουν πζραν των δφο (2) 
αδειϊν εκμίςκωςθσ μοτοποδθλάτων, ποδθλάτων και  μοτοςυκλετϊν άνω των 50 
κ.ε. ςτα όρια κάκε δθμοτικισ ενότθτασ του διμου και τριϊν (3) αδειϊν εκμίςκωςθσ 
μοτοποδθλάτων,  ποδθλάτων και μοτοςυκλετϊν άνω των 50 κ.ε. ςτο ςφνολο τθσ 
επικράτειασ του διμου. 

 

 Σε κάκε επιχείρθςθ εκμίςκωςθσ μοτοποδθλάτων και ποδθλάτων κα χορθγείται 
άδεια κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) μοτοποδιλατα ι είκοςι (20) ποδιλατα ι 
είκοςι (20) μοτοποδιλατα και ποδιλατα (ςτο ςφνολο) και τζςςερα (4) τρίτροχα ι 
τζςςερα (4) τετράτροχα ι τζςςερα (4) τρίτροχα και τετράτροχα (ςτο ςφνολο).  

 Ειδικά για τουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ Κουτουλουφαρίου, Ριςκοπιανοφ και 
Χερςονιςου τθσ Δ.Ε Χερςονιςου, χορθγοφνται άδειεσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ 

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000236_N0000001962_N0000002700_N0000003082
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003628_N0000000110_S0000042026
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003628_N0000000110_S0000042026
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004250
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
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επιχειριςεων εκμίςκωςθσ μοτοποδθλάτων (μόνο δίτροχα) & ποδθλάτων με 
ανϊτατο αρικμό είκοςι (20) μοτοποδιλατα ι είκοςι (20) ποδιλατα ι είκοςι (20) 
μοτοποδιλατα και ποδιλατα ςτο ςφνολο. 

4. Τα καταςτιματα που λειτουργοφν χωρίσ άδεια κλείνονται αυτεπαγγζλτωσ από το Διμο 
με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

5. Θεωρείται ίδρυςθ νζου καταςτιματοσ θ μεταφορά, επζκταςθ ι μεταβίβαςθ του και 
απαιτείται νζα άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ. 

Ωσ μεταβίβαςθ του καταςτιματοσ νοείται θ παραχϊρθςθ με οιονδιποτε τρόπο τθσ 
εκμετάλλευςθσ των εγκαταςτάςεων (οίκθμα, εξοπλιςμόσ κλπ ) τοφτου από τον κάτοχο τθσ 
άδειασ λειτουργίασ του ςε άλλο φυςικό ι νομικό  πρόςωπο.  

Θ αντικατάςταςθ, για οποιοδιποτε λόγω, του εκπροςϊπου εταιρικισ επιχείρθςθσ ςτο 
όνομα του οποίου ζχει εκδοκεί θ άδεια λειτουργίασ του καταςτιματοσ, θ είςοδοσ νζου 
εταίρου ι αποχϊρθςθ εταίρου από εταιρικι επιχείρθςθ, αποχϊρθςθσ των ιδρυτικϊν μελϊν 
προςωπικισ εταιρείασ, εφόςον δεν μεταβάλλεται θ νομικι τθσ μορφι, θ αλλαγι τθσ 
ςφνκεςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου Α.Ε και αλλαγι επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ, δεν 
κεωρείται μεταβίβαςθ του καταςτιματοσ, εφόςον, το Α.Φ.Μ  παραμζνει το ίδιο. 

Στθν περίπτωςθ αυτι θ άδεια  λειτουργίασ του καταςτιματοσ αντικακίςταται με νζα άδεια 
που εκδίδεται ςτο όνομα του νζου εκπροςϊπου τθσ εταιρικισ επιχείρθςθσ χωρίσ να 
τθρθκεί θ διαδικαςία τθσ εξ υπαρχισ χορθγιςεωσ τθσ άδειασ λειτουργίασ του 
καταςτιματοσ. Μζχρι τθν αντικατάςταςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ του καταςτιματοσ 
εταιρικισ επιχειριςεωσ λόγω αλλαγισ του εκπροςϊπου τθσ, ςτο όνομα του οποίου ζχει 
εκδοκεί  θ προθγοφμενθ άδεια, υπεφκυνοσ τθσ τιρθςθσ των διατάξεων είναι ο 
αναφερόμενοσ  ςτθν άδεια 

Αν διαπιςτωκεί ότι ζγινε μεταφορά ι επζκταςθ ι αλλαγι ι μεταβίβαςθ του καταςτιματοσ  
ι αν το πρόςωπο ςτο όνομα του οποίου ζχει εκδοκεί θ άδεια, ζπαυςε να εκμεταλλεφεται 
τοφτο, θ αρμόδια για τθν χοριγθςθ αδείασ Αρχι, υποχρεωτικά επιβάλλει το κλείςιμο του, 
επειδι λειτουργεί παράνομα, χωρίσ τθν απαιτοφμενθ άδεια και καταμθνφετε τόςο ο νζοσ 
νομζασ του, όςο και ο κάτοχοσ τθσ παλαιάσ αδείασ.  

 Εξαιρετικά ςε περιπτϊςεισ ςυνταξιοδοτιςεωσ  ι κανάτου του προςϊπου, ςτο όνομα του 
οποίου ζχει εκδοκεί θ άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ καταςτιματοσ εκμιςκϊςεωσ 
μοτοποδθλάτων και ποδθλάτων και τθσ τυχόν μεταβιβάςεωσ τοφτου ςτθν ςφηυγο ι ςτα 
τζκνα  ι ςε ςυντθροφμενα από αυτό  αδζλφια του ανωτζρω προςϊπου, θ άδεια 
λειτουργίασ του αντικακίςταται υποχρεωτικά με νζα εκδιδόμενθ ςτο όνομα του προςϊπου, 
ςτο οποίο μεταβιβάηεται, χωρίσ να ακολουκθκεί θ διαδικαςία του άρκρου 7 τθσ παροφςθσ, 
με εξαίρεςθ τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν  που αναφζρονται  ςτο εν λόγω άρκρο 
1,5,6,7,8,9,12,13 και 18. 

Τα ανωτζρω δεν ιςχφουν ςτισ περιπτϊςεισ, πζρα από τθν ανωτζρω μεταβίβαςθ, ζχει γίνει 
και μεταφορά ι επζκταςθ ι αλλαγι ι ουςιϊδθσ τροποποίθςθ των όρων και προχποκζςεων 
λειτουργίασ καταςτιματοσ, οπότε για τθν ζκδοςθ τθσ νζασ άδειασ εφαρμόηεται θ 
διαδικαςία του άρκρου 7 τθσ παροφςθσ. 

Τα καταςτιματα εκμιςκϊςεωσ μοτοποδθλάτων και ποδθλάτων που λειτουργοφν χωρίσ τθν 
προβλεπόμενθ από τθν παροφςα άδεια, κλείνονται αυτεπαγγζλτωσ από τθν αρμόδια Αρχι, 
οι δε παραβάτεσ διϊκονται και τιμωροφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 
του άρκρου 12 του Ν.1481/1984 με τθν επιφφλαξθ τθσ διατάξεωσ τθσ παρ.3 του άρκρου 7 
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τθσ 1023/2/34α  Αςτυνομικισ Διάταξθσ 1/1994 (Φ.Ε.Κ 178/Β/1994) ωσ προσ τισ διοικθτικζσ 
κυρϊςεισ των ςυςτεγαηόμενων επιχειριςεων. Στθν τελευταία περίπτωςθ για τισ διοικθτικζσ 
κυρϊςεισ εφαρμόηονται ανάλογα οι ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ «Ρερί όρων 
προχποκζςεων ςυςτάςεωσ και λειτουργίασ επιχειριςεωσ ολικισ  εκμιςκϊςεωσ επιβατθγϊν 
αυτοκινιτων ιδιωτικισ χριςεωσ άνευ οδθγοφ» και εκμίςκωςθ δικφκλων μοτοςυκλετϊν άνω 
των 50 κ.ε. 

Άρθρο 4ο 

«Οίκημα - εξοπλιςμόσ καταςτήματοσ» 

1. Για τθ λειτουργία καταςτθμάτων εκμιςκϊςεωσ, μοτοποδθλάτων και ποδθλάτων κα 
χρθςιμοποιοφνται ιςόγεια οικιματα μόνιμθσ καταςκευισ , με τισ εξισ προδιαγραφζσ. Για τα 
μεν  καταςκευαςμζνα επί τθσ ρυμοτομικισ γραμμισ, θ είςοδοσ – ζξοδοσ των οχθμάτων επί 
του καταςτιματοσ δφναται να ζχει μζγιςτθ υψομετρικι διαφορά +- 0,5m μετροφμενο από 
τθ ςτάκμθ του πεηοδρομίου για τα ζχοντα πρόςωπο επί πεηοδρομίου ι επί του 
οδοςτρϊματοσ για τα καταςτιματα τα οποία δεν διακζτουν ζμπροςκεν τουσ πεηοδρόμιο, 
ενϊ για τα καταςτιματα τα οποία διακζτουν πραςιά ι πρόςκετο ακάλυπτο χϊρο 
ζμπροςκεν αυτϊν, κα πρζπει θ είςοδοσ ζξοδοσ των οχθμάτων ςτο όριο του κοινόχρθςτου 
χϊρου να ζχει μζγιςτθ υψομετρικι διαφορά +-0,50m μετροφμενο από τθ ςτάκμθ του 
πεηοδρομίου για τα ζχοντα πρόςωπο επί πεηοδρομίου ι επί του οδοςτρϊματοσ για τα 
καταςτιματα τα οποία δεν διακζτουν ζμπροςκεν τουσ πεηοδρόμιο, για τθν αςφαλι και 
ομαλι λειτουργία του καταςτιματοσ.  Οι δε  χϊροι τουσ , με βάςθ επιςυναπτόμενθ ςτθν 
αίτθςθ του ενδιαφερόμενου βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ Ρολεοδομίασ, κα πρζπει 
να χαρακτθρίηονται ςαν χϊροι κυρίασ χριςεωσ προοριηόμενοι για κατάςτθμα, να 
επιτρζπεται από τισ χριςεισ γθσ  και να ζχουν λθφκεί τα αναγκαία μζτρα πυραςφάλειασ 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ τθσ Ρυροςβεςτικισ Νομοκεςίασ, γεγονόσ 
που κα αποδεικνφεται με τθν επιςυναπτόμενθ  αίτθςθ του ενδιαφερομζνου βεβαίωςθ τθσ 
Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ. 
2. Για τθν απόκτθςθ τθσ αδείασ λειτουργίασ των ανωτζρω καταςτθμάτων ςε ιςόγειουσ 
χϊρουσ γενικά οικθμάτων που ςτεγάηονται κατοικίεσ, ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει μαηί με 
τα άλλα δικαιολογθτικά και υπεφκυνθ διλωςθ  του Ν.1599/1986 του διαχειριςτι τθσ 
πολυκατοικίασ ι εν, ελλείψει του ιδιοκτιτθ του χϊρου, ςτον οποίο κα εγκαταςτακεί το 
κατάςτθμα, ςτθν οποία κα φαίνεται ότι ο κανονιςμόσ τθσ πολυκατοικίασ ι εν ελλείψει θ 
πλειοψθφία των ιδιοκτθτϊν των ςτεγαηόμενων ςτο ίδιο κτίριο διαμεριςμάτων,  δεν 
απαγορεφει τθν χριςθ του χϊρου τοφτου για τθν λειτουργία του υπό ίδρυςθ 
καταςτιματοσ. Θ χορθγθκείςα άδεια ανακαλείται, εφόςον υπάρξει απόφαςθ αρμοδίου 
Δικαςτθρίου περί του αναλθκοφσ περιεχομζνου τθσ δθλϊςεωσ. 

3. Τζλοσ, για τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ καταςτθμάτων εκμίςκωςθσ 
μοτοποδθλάτων και ποδθλάτων λαμβάνονται υπόψθ και τα παρακάτω: 

4.1. Χρήςεισ γησ  

α. Χριςεισ γθσ και ίδρυςθ καταςτθμάτων 

Το ηιτθμα των επιτρεπτϊν χριςεων είναι από τα ςθμαντικότερα κατά τθν εξζταςθ των 
προχποκζςεων χοριγθςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ και για το λόγο αυτό ο Διμοσ 
υποχρεοφται να τθρεί πλιρθ και ενθμερωμζνα ςτοιχεία.  

Πταν υποβάλλεται αίτθμα χορθγιςεωσ αδείασ λειτουργίασ καταςτιματοσ, ερευνάται από 
τθν αρμοδία δθμοτικι ι κοινοτικι αρχι, ωσ νόμιμθ προχπόκεςθ για τθ χοριγθςθ τθσ 
αδείασ, αν είναι επιτρεπτι θ λειτουργία τζτοιου καταςτιματοσ ςτθν περιοχι, ενόψει των 
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περιοριςμϊν ι απαγορεφςεων ωσ προσ τισ χριςεισ γθσ τθσ περιοχισ (βλ. ΣτΕ 3553/1988, 
1442/1996, 2852/1997). Θ πράξθ με τθν οποία χορθγείται άδεια ςε περιοχι που αυτι δεν 
επιτρζπεται, είναι νομικϊσ πλθμμελισ (ΣτΕ 3221/2000). Αν διαπιςτωκεί εκ των υςτζρων ότι 
εκδόκθκε άδεια κατά παράβαςθ των διατάξεων που κακορίηουν τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ 
ςτθν περιοχι, μπορεί ο Διμοσ να ανακαλζςει τθ χορθγθκείςα άδεια, κατά τουσ κανόνεσ 
ανακλιςεωσ των διοικθτικϊν πράξεων (ΣτΕ 3819/1996, ΝΣΚ 87/2002). 

β. Τι είναι οι χριςεισ γθσ 

Με τον όρο χριςεισ γθσ ςε πολεοδομικό επίπεδο, εννοοφμε τον τρόπο λειτουργικισ 
χρθςιμοποίθςθσ ςυγκεκριμζνθσ οικιςτικισ περιοχισ, ι τμιματόσ τθσ. Το άρκρο 15 παρ. 1 
του Ν. 1561/1985 προβλζπει τθν ζκδοςθ ΡΔ με το οποίο κακορίηονται οι κατθγορίεσ και το 
περιεχόμενο των χριςεων γθσ ςφμφωνα με τθ γενικι πολεοδομικι ι άλλθ ειδικι 
λειτουργία που επιβάλλεται ι επιτρζπεται με κάκε ςυγκεκριμζνθ χριςθ γθσ των γενικϊν 
πολεοδομικϊν ςχεδίων. Με τθν εξουςιοδότθςθ αυτι εκδόκθκε το Ρ.Δ. τθσ 23.2.1987 (ΦΕΚ 
Δ 166). Τόςο θ εξουςιοδοτικι διάταξθ, όςο και οι ρυκμίςεισ του Ρ.Δ. τθσ 23.2.1987 
κωδικοποιικθκαν ςτο 5ο τμιμα του Κϊδικα Βαςικισ Ρολεοδομικισ Νομοκεςίασ (άρκρα 
229 ζωσ 240 του ΡΔ τθσ 27.7.1999, ΦΕΚ Α 580). 

Θ κανονιςτικι ρφκμιςθ των επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων, ιδίωσ όταν οι τελευταίεσ 
ζχουν δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον, κατά το μζροσ τθσ που ςυνδζεται με τθν 
επιλογι του χϊρου και το ςυνακόλουκο των χριςεων γθσ, για να είναι ςυνταγματικά 
κεμιτι, πρζπει να εναρμονίηεται με τον χωροταξικό ςχεδιαςμό και τθν πολεοδομικι 
ρφκμιςθ τθσ δεδομζνθσ περιοχισ, τθν τφχθ τθσ οποίασ ακολουκεί (ΣτΕ 952/1995, ΝΣΚ 
87/2002). 

Ο κακοριςμόσ των χριςεων γθσ είναι δεςμευτικόσ, υπό τθν ζννοια ότι από τθ κζςθ ςε ιςχφ 
τθσ εγκριτικισ του γενικοφ πολεοδομικοφ ςχεδίου υπουργικισ αποφάςεωσ, επιτρζπονται 
μόνον οι χριςεισ γθσ που αυτό προβλζπει (ΣτΕ 2521/2004, 2900/2003, 323/2002, 4577, 
3405/2001, 4255/2000, 4047/1999, 2986/1993). 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 6 και 7 του άρκρου 16 του N. 2831/2000 (όπωσ αυτζσ 
προςτζκθκαν με τθν παρ. 3 του άρκρου 12 του N. 3212/2003): «...νομίμωσ υφιςτάμενεσ 
χριςεισ κτιρίων ι εγκαταςτάςεων ςε περιοχζσ ςτισ οποίεσ κακορίηονται ι μεταβάλλονται οι 
χριςεισ γθσ διατθροφνται εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά με τθν κανονιςτικι πράξθ 
κακοριςμοφ ι μεταβολισ των χριςεων. Στισ περιπτϊςεισ που ορίηεται διαφορετικά, 
κακορίηεται υποχρεωτικά και ο χρόνοσ απομάκρυνςθσ των μθ επιτρεπομζνων χριςεων, ο 
οποίοσ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των πζντε ετϊν, ανάλογα με τθ χριςθ, τουσ 
ενδεχόμενουσ κινδφνουσ για το περιβάλλον, τισ εκτιμϊμενεσ επιπτϊςεισ ςτθν επικυμθτι 
οργάνωςθ τθσ περιοχισ, τα τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομζνα, τθ ςυμβολι τουσ 
ςτθν οικονομία τθσ περιοχισ και το κόςτοσ και τισ δυςκολίεσ μετεγκατάςταςθσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ προκεςμίασ απομάκρυνςθσ, επιτρζπεται ο εκςυγχρονιςμόσ ι και θ 
επζκταςθ των εγκαταςτάςεων, εφόςον βελτιϊνονται οι επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον από τθ 
λειτουργία τθσ μονάδασ, κακϊσ επίςθσ και εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των κτιρίων 
που αποςκοποφν ςτθν αςφάλεια και τθν υγιεινι των διαβιοφντων και εργαηομζνων ςε 
αυτά...». 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, είναι δυνατι θ χοριγθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ εφόςον 
πρόκειται για χριςεισ γθσ που διατθροφνται κατά τθν κανονιςτικι πράξθ κακοριςμοφ ι 
μεταβολισ των χριςεων. Επίςθσ επιτρζπεται θ χοριγθςθ προζγκριςθσ όταν ζχει κακοριςκεί 
χρόνοσ απομάκρυνςθσ (τουλάχιςτον πενταετία) των μθ επιτρεπόμενων χριςεων, όμωσ 



ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε  

 

 Σελίδα 9 
 

είναι προφανζσ ότι ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ χορθγοφμενθ άδεια λειτουργίασ (ι και θ 
αντικατάςταςθ) κα περιορίηεται χρονικά μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ απομάκρυνςθσ. 

Από τθν αρμοδία δθμοτικι ι κοινοτικι αρχι, εξετάηεται ωσ νόμιμθ προχπόκεςθ για τθ 
χοριγθςθ τθσ αδείασ, αν είναι επιτρεπτι θ λειτουργία του καταςτιματοσ ςτθν περιοχι, 
ενόψει των περιοριςμϊν ι απαγορεφςεων ωσ προσ τισ χριςεισ γθσ 

γ. Ρϊσ κακορίηονται οι χριςεισ γθσ 

Οι χριςεισ γθσ που επιτρζπονται ςε μια περιοχι, κακορίηονται με το Γενικό Ρολεοδομικό 
Σχζδιο αυτισ (άρκρο 38 παρ. 2 ΚΒΡΝ) ι τθν πολεοδομικι μελζτθ (43 παρ. 4 περ. β του 
ΚΒΡΝ) ι με Ρροεδρικά Διατάγματα (άρκρο 110 παρ. 1 του ΚΒΡΝ για παραδοςιακοφσ 
οικιςμοφσ και διατθρθτζα κτίρια) ι με άλλεσ διοικθτικζσ πράξεισ. Ωσ προσ τθν τελευταία 
αυτι περίπτωςθ κρίκθκε (ΣτΕ 3661/2005), ότι θ ζγκριςθ και τροποποίθςθ των 
πολεοδομικϊν ςχεδίων οποιαςδιποτε κλίμακοσ, και θ κζςπιςθ με ρυκμίςεισ κανονιςτικοφ 
χαρακτιρα πάςθσ φφςεωσ όρων δομιςεωσ, δεν μπορεί να κεωρθκεί οφτε ειδικότερο κζμα 
κατά τθν ζννοια του άρκρου 43, παρ. 2 του Συντ., αλλ' οφτε και κζμα τοπικοφ 
ενδιαφζροντοσ ι τεχνικοφ ι λεπτομερειακοφ χαρακτιρα. Συνεπϊσ, οι ρυκμίςεισ αυτζσ 
μπορεί να γίνονται μόνον με τθν ζκδοςθ προεδρικοφ διατάγματοσ. 

δ. Ρολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ και χριςεισ γθσ 

Με το Ν. 1337/1983 και το Ν. 2508/1997 κεςπίςτθκε ςυνολικι ρφκμιςθ όςον αφορά τθν 
πολεοδόμθςθ. Το ςφςτθμα πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ, περιλαμβάνει δυο φάςεισ, οι οποίεσ 
αντιςτοιχοφν ςε δφο διαφορετικά επίπεδα ςχεδιαςμοφ. Το πρϊτο και υπερκείμενο ςτάδιο 
πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ πραγματοποιείται με το γενικό πολεοδομικό ςχζδιο (ΓΡΣ ) για 
τισ αςτικζσ και περιαςτικζσ περιοχζσ ι με το ςχζδιο χωρικισ και οικιςτικισ οργάνωςθσ 
ανοικτισ πόλθσ (ΣΧΟΟΑΡ) για τισ αγροτικζσ περιοχζσ. Το δεφτερο ςτάδιο του πολεοδομικοφ 
ςχεδιαςμοφ υλοποιείται με τθν πολεοδομικι μελζτθ.  Σφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 6 του 
Ν. 1337/1983, το γενικό πολεοδομικό ςχζδιο εγκρίνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ 
ΡΕΧΩΔΕ, κατά το άρκρο 7 του ίδιου Νόμου, θ ζγκριςθ τθσ πολεοδομικισ μελζτθσ, γίνεται με 
προεδρικό διάταγμα  και θ ζγκριςθ του ΣΧΟΑΑΡ με απόφαςθ του Γ.Γ. τθσ (άρκρο 5 παρ. 3 
του Ν. 2508/1997). Ειδικά θ πολεοδομικι μελζτθ οικιςμοφ μζχρι 2.000 κατοίκουσ, γίνεται 
με απόφαςθ του Γ.Γ. τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, εκτόσ αν πρόκειται για οικιςμοφσ με 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά (παραλιακοί, οικιςμοί ςε περιοχζσ ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ, 
ςε δάςθ, ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κλπ), οπότε θ εν λόγω πολεοδομικι μελζτθ γίνεται με 
Ρ.Δ. (άρκρα 7 και 19 του Ν. 2508/1997). 

Το ΓΡΣ εκπονείται για ολόκλθρθ τθν περιφζρεια ενόσ Διμου (δθλαδι είτε εντόσ είτε εκτόσ 
ςχεδίου), ςτθν οποία περιλαμβάνεται τουλάχιςτον ζνασ οικιςμόσ άνω των 2.000 κατοίκων 
ενϊ το ΣΧΟΑΑΡ αφορά τον πολεοδομικό ςχεδιαςμό περιοχϊν ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται 
οικιςμοί μζχρι 2.000 κατοίκουσ, δθλαδι αγροτικοί οικιςμοί. 

Το γενικό πολεοδομικό ςχζδιο περιλαμβάνει, εκτόσ από τουσ χάρτεσ, και τθ γενικι πρόταςθ 
πολεοδομικισ οργάνωςθσ. Θ γενικι αυτι πρόταςθ πολεοδομικισ οργάνωςθσ, αναφζρεται 
(και) ςτισ χριςεισ γθσ, και περιλαμβάνει τισ τυχόν απαγορεφςεισ δόμθςθσ και χριςθσ, τθν 
επιλογι των τρόπων ανάπτυξθσ ι αναμόρφωςθσ με τον κακοριςμό των αντίςτοιχων ηωνϊν 
και τθν εκτίμθςθ των αναμενόμενων επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον (άρκρ. 2 Ν. 1337/1983 
και άρ. 4 παρ. 5 του Ν. 2508/1997). Από τθσ εγκρίςεωσ του ΓΡΣ απαγορεφεται θ χοριγθςθ 
οικοδομικϊν αδειϊν για κτίρια των οποίων θ χριςθ δεν είναι ςυμβατι με αυτι που 
προβλζπει το ΓΡΣ ςτθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ (άρκρο 4 παρ. 8 του Ν. 2508/1997). 
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Θ πολεοδομικι μελζτθ αποτελεί εξειδίκευςθ των προτάςεων και προγραμμάτων του 
γενικοφ πολεοδομικοφ ςχεδίου ι του ΣΧΟΟΑΡ και κφρια χαρακτθριςτικά τθσ αποτελοφν θ 
ρυμοτομικι διαρρφκμιςθ (δθλ. δρόμοι και πεηοδρόμια) τθσ πολεοδομοφμενθσ περιοχισ και 
τα ςυςτιματα (λ.χ. ςυνεχζσ, πανταχόκεν ελεφκερο...), οι όροι και οι περιοριςμοί δόμθςθσ. 
Στο περιεχόμενο τθσ Ρολεοδομικισ μελζτθσ περιλαμβάνεται και ο πολεοδομικόσ 
κανονιςμόσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει και τισ επιτρεπτζσ χριςεισ. Από τθν πολεοδομικι 
μελζτθ είναι δυνατόν οριςμζνεσ από τισ επιτρεπτζσ χριςεισ γθσ να απαγορεφονται ι να 
επιτρζπονται με όρουσ και προχποκζςεισ ι να αφοροφν τμιματα οικοδομικϊν τετραγϊνων 
ι οικοπζδων ι και ορόφουσ κτιρίων (άρκρο 240 ΚΒΡΝ). Θ εφαρμογι τθσ πολεοδομικισ 
μελζτθσ γίνεται με τθν πράξθ εφαρμογισ. Θ πράξθ εφαρμογισ περιζχει τισ πράξεισ 
ρυμοτομίασ, προςκφρωςθσ, τακτοποίθςθσ και αναλογιςμοφ αποηθμιϊςεων, προςδιορίηει 
τουσ κοινωφελείσ χϊρουσ, πραγματοποιεί τθν ειςφορά ςε γθ και αποτελεί το υπόβακρο για 
τθν ειςφορά ςε χριμα. 

ε. Χριςεισ ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ 

Θ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθ επιτρζπεται μόνο υπό τουσ αυςτθροφσ περιοριςμοφσ των άρκρων 
162 κ.ε. του ΚΒΡΝ. Στισ διατάξεισ αυτζσ περιλαμβάνονται ειδικζσ ρυκμίςεισ, μεταξφ άλλων, 
και για τθν ανζγερςθ κτιρίων καταςτθμάτων (άρκρο 166). Σε εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ 
επιτρζπεται και θ ανζγερςθ κτιρίων αμιγοφσ χριςθσ ειδικϊν καταςτθμάτων (υπεραγορζσ) 
εφόςον το ποςοςτό κάλυψθσ δεν υπερβαίνει το είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ επιφάνειασ του 
οικοπζδου, το φψοσ του κτιρίου δεν υπερβαίνει τα εννζα (9) μζτρα, ενϊ θ ςυνολικι 
επιφάνεια ορόφων του κτιρίου μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόςια (600) τ.μ., με τθν 
προχπόκεςθ ότι ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ δεν υπερβαίνει τα δφο δζκατα (0,2). 

4.1.1. Κατηγορίεσ χρήςεων γησ 

Σφμφωνα με το άρκρο 230 του ΚΒΡΝ, οι χριςεισ γθσ ςτισ περιοχζσ των γενικϊν 
πολεοδομικϊν ςχεδίων, κακορίηονται ςε κατθγορίεσ. Σε κάκε κατθγορία χριςεων 
επιτρζπονται μόνο οι εκεί αναφερόμενεσ χριςεισ, κακιερϊνεται δθλαδι το ςφςτθμα τθσ 
"τυποποιιςεωσ" των κατθγοριϊν χριςεων γθσ. 

Θ κατάταξθ των κατθγοριϊν χριςεωσ του ΚΒΡΝ γίνεται ανάλογα με τθ γενικι πολεοδομικι 
λειτουργία τουσ (δθλαδι τι επιτρζπεται ςτθν περιοχι) και τθν ειδικι πολεοδομικι 
λειτουργία (τι επιτρζπεται ςτο κάκε κτίριο). 

Α) Σφμφωνα με τθ γενικι πολεοδομικι λειτουργία:  

α. Αμιγισ κατοικία 

Στισ περιοχζσ αμιγοφσ κατοικίασ επιτρζπονται Κατοικία, Ξενϊνεσ μικροφ δυναμικοφ (περί τισ 
20 κλίνεσ), Εμπορικά καταςτιματα που εξυπθρετοφν τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ των κατοίκων 
τθσ περιοχισ (παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο κλπ), Κτίρια κοινωνικισ πρόνοιασ, 
Κτίρια πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, 
Ρολιτιςτικά κτίρια και εν γζνει πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ (άρκρο 231 ΚΒΡΝ). 

Από τισ παραπάνω επιτρεπόμενεσ χριςεισ τθσ αμιγοφσ κατοικίασ, ηιτθμα μπορεί να τεκεί 
ωσ προσ τθν ζννοια των καταςτθμάτων που εξυπθρετοφν τισ «κακθμερινζσ ανάγκεσ» των 
κατοίκων, δεδομζνου ότι θ ενδεικτικι αναφορά ςτο άρκρο 231 του ΚΒΡΝ τριϊν κατθγοριϊν 
καταςτθμάτων (παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο), προφανϊσ δεν καλφπτει όλα τα 
καταςτιματα που τισ εξυπθρετοφν. Θ ζννοια τθσ «κακθμερινισ ανάγκθσ» είναι μια αόριςτθ 
νομικι ζννοια, θ εξειδίκευςθ τθσ οποίασ επαφίεται ςτθ διοίκθςθ, θ οποία αποκτά ζτςι μια 
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μορφι διακριτικισ ευχζρειασ, όχι όμωσ με τθν ζννοια τθσ επιλογισ ανάμεςα από 
περιςςότερεσ εξίςου νόμιμεσ λφςεισ. Θ κρίςθ λοιπόν περί του αν ζνα κατάςτθμα εξυπθρετεί 

ι όχι τθσ κακθμερινζσ ανάγκεσ των κατοίκων, ανικει ςτο Διμο (ΥΡΕΣΔΔΑ 4644/29-3¬1996) 
και δθ ςτο όργανο που είναι αρμόδιο να αποφανκεί για τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων 
τθσ κατθγορίασ αυτισ, δθλαδι ςτθν Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ. Ωςτόςο, επειδι 
δθμιουργείται προθγοφμενο, (θ ςχετικι απόφαςθ ζχει κανονιςτικοφ χαρακτιρα 
αποτελζςματα), ενδείκνυται θ παραπομπι του κζματοσ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο. Ράντωσ, 
είτε αποφαςίςει ςχετικά το Δθμοτικό Συμβοφλιο, είτε θ Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ, θ 
ςχετικι κρίςθ πρζπει να απαντά ςτα ερωτιματα: 

α) Εάν πρόκειται για ανάγκθ. Κάκε κατάςτθμα καλφπτει μεν κάποιεσ ανάγκεσ των 
καταναλωτϊν αλλά θ ζννοια τθσ ανάγκθσ που υπάρχει ςτο άρκρο 231 του ΚΒΡΝ αφορά 
μόνο αυτζσ που θ κάλυψι τουσ είναι επιτακτικι. Με το ςκεπτικό αυτό, ζνα κρεοπωλείο 
μπορεί μεν να καλφπτει ανάγκθ, πλθν όμωσ όχι επιτακτικοφ χαρακτιρα. 

β) Εάν πρόκειται για κακθμερινι ανάγκθ, με τθν ζννοια ότι τα είδθ του καταςτιματοσ ι οι 
υπθρεςίεσ που προςφζρει, είναι άκρωσ απαραίτθτα και με πολφ μεγάλθ ςυχνότθτα ςτουσ 
κατοίκουσ. Με το ςκεπτικό αυτό, ζνα κομμωτιριο δεν είναι κατάςτθμα κακθμερινισ 
ανάγκθσ. 

Είναι πάντωσ δυνατι θ με κανονιςτικι απόφαςθ (άρκρο 79 παρ. 1 ςτ του ΚΔΚ) ρφκμιςθ του 
ηθτιματοσ, οπότε, κα ερευνάται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τθν Επιτροπι Ροιότθτασ 
Ηωισ θ ςυμφωνία του υπό ίδρυςθ καταςτιματοσ με τθν κανονιςτικι απόφαςθ. Ράντωσ, ςε 
κάκε περίπτωςθ, δεν μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ «κακθμερινισ ανάγκθσ», ζνα κατάςτθμα 
το οποίο επιτρζπεται μόνο ςε άλλου είδουσ χριςεισ. Ειδικά για τα κτίρια των οποίων θ 
οικοδομικι άδεια εκδόκθκε μετά τθν ιςχφ του Γ.Ο.Κ. (Ν. 1577/1985), δεν επιτρζπεται να 
μεταβάλλονται θ ςφμφωνα με τθν οικοδομικι άδεια χριςθ του κτιρίου ι μζρουσ αυτοφ και 
οι διαςτάςεισ των χϊρων κοινισ χριςθσ χωρίσ προθγοφμενθ ςχετικι άδεια τθσ αρμόδιασ 
πολεοδομικισ υπθρεςίασ, εφόςον θ μεταβολι αυτι κίγει τισ ιςχφουςεσ πολεοδομικζσ 
διατάξεισ αλλιϊσ κεωρείται αυκαίρετθ καταςκευι (άρκρο 5 του ΓΟΚ, άρκρο 329 του ΚΒΡΝ). 

β. Γενικι κατοικία 

Στισ περιοχζσ γενικισ κατοικίασ επιτρζπονται μόνο οι χριςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 
232 του ΚΒΡΝ, μεταξφ των οποίων περιλαμβάνονται κατοικίεσ, ξενοδοχεία μζχρι 100 
κλινϊν και ξενϊνεσ, εμπορικά καταςτιματα (με εξαίρεςθ τισ υπεραγορζσ και τα 
πολυκαταςτιματα), κτίρια εκπαίδευςθσ, εςτιατόρια, αναψυκτιρια, επαγγελματικά 
εργαςτιρια χαμθλισ όχλθςθσ κλπ. (άρκρο 232 ΚΒΡΝ). 

Από τισ παραπάνω χριςεισ, ηιτθμα γεννάται ωσ προσ τθν ζννοια τθσ υπεραγοράσ και του 
πολυκαταςτιματοσ. Κατά το άρκρο 44 τθσ Υ.Δ. ΑιΒ/8577/1983, Υπεραγορά Τροφίμων ι 
Σοφπερ Μάρκετ είναι μεγάλο κατάςτθμα, ςτο οποίο πωλοφνται κάκε είδουσ τρόφιμα, 
παραςκευαςμζνα και μθ, κακϊσ και είδθ άςχετα με τα τρόφιμα. Κατά το άρκρο 43 τθσ ίδιασ 
Υ.Δ. που ρυκμίηει τθν ζννοια και του μικτοφ καταςτιματοσ, επιτρζπεται θ λειτουργία ςτον 
ίδιο χϊρο περιςςότερων του ενόσ καταςτθμάτων, κατά τρόπο που να αποτελοφν ζνα ενιαίο 
κατάςτθμα, το οποίο κα περιλαμβάνει τόςα τμιματα, όςα είναι τα είδθ των 
λειτουργοφντων ςτον ίδιο χϊρο καταςτθμάτων (μικτό κατάςτθμα), με τον όρο ότι ςε κάκε 
τμιμα κα απαςχολείται ιδιαίτερο προςωπικό. Ωσ μικτά μποροφν να λειτουργιςουν, μετά 
τθν ιςχφ τθσ ΚΥΑ 10551/2007 (άρκρο 8 παρ. 3), τα καταςτιματα του άρκρου 43 τθσ Υ.Δ. 
Α1β/8577/1983 (εκτόσ από τα ψθτοπωλεία και τα οβελιςτιρια), και να πωλοφνται ςχεδόν 
όλα τα είδθ που πωλοφνται από τα Σοφπερ Μάρκετ. Οφτε το κριτιριο του μεγζκουσ βάςει 
του οποίου απαιτείται ζγκριςθ του νομαρχιακοφ ςυμβουλίου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 
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το χαρακτθριςμό ενόσ καταςτιματοσ ωσ υπεραγοράσ (ΔΕφΑκ 1330/2004). Αυτό όμωσ δεν 
ςθμαίνει ότι με τον τρόπο αυτό επιτρζπεται να παραβιαςτεί το ιςχφον ςε μια περιοχι 
κακεςτϊσ χριςεων γθσ και να επιτραπεί με πλάγιο τρόπο θ ίδρυςθ υπεραγοράσ τροφίμων, 
θ οποία αυτοχαρακτθρίηεται ωσ «μικτό κατάςτθμα».. 

γ. Ρολεοδομικά κζντρα-κεντρικζσ λειτουργίεσ πόλθσ-τοπικό κζντρο ςυνοικίασ-γειτονιάσ. 

Στισ περιοχζσ τθσ κατθγορίασ αυτισ, επιτρζπονται, μεταξφ άλλων και χριςεισ για τισ άδειεσ 
των οποίων είναι οι Διμοι και οι Κοινότθτεσ, όπωσ εμπορικά καταςτιματα, εςτιατόρια, 
αναψυκτιρια, κζντρα διαςκζδαςθσ αναψυχισ, επαγγελματικά εργαςτιρια χαμθλισ 
όχλθςθσ, κλπ. (άρκρο 233 ΚΒΡΝ). 

δ. Μθ οχλοφςα βιομθχανία-βιοτεχνία, ΒΙΟΡΑ. 

Στισ περιοχζσ μθ οχλοφςασ βιομθχανίασ-βιοτεχνίασ επιτρζπονται οι χριςεισ που ορίηονται 
ςτο άρκρο 234 του ΚΒΡΝ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων και επαγγελματικά 
εργαςτιρια χαμθλισ και μζςθσ όχλθςθσ, κτίρια, γιπεδα αποκικευςθσ, εςτιατόρια, 
αναψυκτιρια, χϊροι ςυνάκροιςθσ κοινοφ, κτίρια κοινωνικισ πρόνοιασ, ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ, τα τελευταία με τθν προχπόκεςθ ότι εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ των 
εργαηομζνων. 

ε. Οχλοφςα βιομθχανία-βιοτεχνία (υψθλι όχλθςθ). 

Στισ περιοχζσ οχλοφςασ βιομθχανίασ-βιοτεχνίασ επιτρζπονται μόνο οι χριςεισ που 
ορίηονται ςτο άρκρο 235 του ΚΒΡΝ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων και 
Επαγγελματικά εργαςτιρια, Κτίρια, γιπεδα αποκικευςθσ, Εςτιατόρια, Αναψυκτιρια, Χϊροι 
ςυνάκροιςθσ κοινοφ, Κτίρια κοινωνικισ πρόνοιασ, Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ 

ςτ. Χονδρεμπόριο. 

Στισ περιοχζσ χονδρεμπορίου επιτρζπονται μόνο οι χριςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 236 
του ΚΒΡΝ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων και Εςτιατόρια και Αναψυκτιρια, με 
τθν προχπόκεςθ ότι αποτελοφν τμιμα των εγκαταςτάςεων χονδρικοφ εμπορίου ι 
εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ των εργαηομζνων ς' αυτζσ. 

η. Τουριςμόσ-αναψυχι. 

Στισ περιοχζσ τουριςμοφ-αναψυχισ επιτρζπονται μόνο οι χριςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 
237 του ΚΒΡΝ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων και: Ξενϊνεσ, ξενοδοχεία και 
λοιπζσ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ, Εμπορικά καταςτιματα, Εςτιατόρια, Αναψυκτιρια, 
Κζντρα διαςκζδαςθσ, αναψυχισ, Χϊροι ςυνάκροιςθσ κοινοφ, Ρολιτιςτικά κτίρια και εν γζνει 
πολιτιςτικζσ λειτουργίεσ, Κτίρια κοινωνικισ πρόνοιασ, Συνεδριακά κζντρα, Καηίνα, Γιπεδα 
γκολφ. 

θ. Ελεφκεροι χϊροι-αςτικό πράςινο. 

Στισ περιοχζσ τθσ κατθγορίασ αυτισ επιτρζπονται Αναψυκτιρια, Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, 
Ρολιτιςτικά κτίρια και εν γζνει πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ και Χϊροι ςυνάκροιςθσ κοινοφ 
(άρκρο 238 του ΚΒΡΝ) 

κ. Κοινωφελείσ εξυπθρετιςεισ. 

Στισ περιοχζσ κοινωνικϊν εξυπθρετιςεων επιτρζπονται μόνο: Κτίρια εκπαίδευςθσ, Κτίρια 
κοινωνικισ πρόνοιασ, Κτίρια περίκαλψθσ, Ρολιτιςτικά κτίρια και εν γζνει πολιτιςτικζσ 
εγκαταςτάςεισ, Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ (άρκρο 238 του ΚΒΡΝ). 
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Β) Σφμφωνα με τθν ειδικι πολεοδομικι λειτουργία τουσ: 

1. Κατοικία Κατ' εξαίρεςθ επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται χϊροι κτιρίων κατοικίασ για 
άςκθςθ επαγγζλματοσ, ςυμβατοφ προσ τθν κυρία χριςθ του κτιρίου (ιατρεία, δικθγορικά 
γραφεία κλπ). 2. Ξενϊνεσ μικροφ δυναμικοφ (περί τισ 20 κλίνεσ). 3. Εμπορικά καταςτιματα, 
καταςτιματα παροχισ προςωπικϊν υπθρεςιϊν. 4. Γραφεία, Τράπεηα, Αςφάλειεσ, 
Κοινωφελείσ οργανιςμοί. 5. Διοίκθςθ. 6. Εςτιατόρια. 7. Αναψυκτιρια 8. Κζντρα 
διαςκζδαςθσ, αναψυχισ. 9. Ξενοδοχεία και λοιπζσ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ. 10. Χϊροι 
ςυνάκροιςθσ κοινοφ (κζατρα, κινθματογράφοι, αίκουςεσ ςυγκζντρωςθσ κλπ) 11. 
Ρολιτιςτικά κτίρια και εν γζνει πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ (βιβλιοκικεσ, αίκουςεσ 
εκκζςεων κλπ) 12. Κτίρια εκπαίδευςθσ 13. Θρθςκευτικοί χϊροι 14. Κτίρια κοινωνικισ 
πρόνοιασ (Υγειονομικά κζντρα, παιδικοί ςτακμοί, οίκοι ευγθρίασ κλπ). 15. Κτίρια 
περίκαλψθσ (νοςοκομεία, κλινικζσ). 16. Βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ (χαμθλισ, μζςθσ, 
υψθλισ όχλθςθσ) 17. Βιοτεχνικζσ εγκαταςτάςεισ (χαμθλισ, μζςθσ, υψθλισ όχλθςθσ) και 
Επαγγελματικά εργαςτιρια (χαμθλισ, μζςθσ, υψθλισ όχλθςθσ). 18. Κτίρια, γιπεδα 
αποκικευςθσ. 19. Κτίρια, γιπεδα ςτάκμευςθσ 20. Ρρατιρια βενηίνθσ, υγραερίου 21. 
Εγκαταςτάςεισ χονδρικοφ εμπορίου. 22. Εγκαταςτάςεισ γεωργικϊν, δαςικϊν, 
κτθνοτροφικϊν, αλιευτικϊν και λοιπϊν αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων. 23. Εγκαταςτάςεισ 
εμπορικϊν εκκζςεων, 24. Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ 25. Ελεφκεροι κοινόχρθςτοι χϊροι 
(πλατείεσ, πάρκα, άλςθ, οδοί, παιδικζσ χαρζσ κλπ) 26. Εγκαταςτάςεισ μζςων μαηικϊν 
μεταφορϊν 27. Άλλεσ ειδικζσ χριςεισ (ςτρατιωτικζσ εγκαταςτάςεισ, νεκροταφεία κλπ). 

Πςον αφορά τθ ςυςχζτιςθ των εννοιϊν που υπάρχουν ςτθν Υγειονομικι διάταξθ και ςτο ΡΔ 
τθσ 23/2/87 "Κατθγορίεσ και περιεχόμενα χριςεων γθσ" (π.χ. ο χαρακτθριςμόσ 
«εςτιατόριο» υπάρχει και ςτα δφο κείμενα), δόκθκε ερμθνευτικι κατεφκυνςθ με τθν 
Γνωμοδ. του ΝΣΚ 87/2002. Σφμφωνα με αυτι, ο Υγειονομικόσ Κανονιςμόσ ορίηει και 
κατθγοριοποιεί τα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ με αναφορά ςτουσ όρουσ 
υγιεινισ, κακαριότθτασ, εξοπλιςμοφ, άνεςθσ χϊρων κ.λ.π. ενϊ το από 23/2/87 ΡΔ, αν και 
είχε υπόψθ του τισ διακρίςεισ αυτζσ, απζφυγε να υιοκετιςει ανάλογθ περιπτωςιολογία, 
προφανϊσ διότι κεςπίςτθκε με κριτιρια κακαρά πολεοδομικά και με γνϊμονα τον 
κακοριςμό του περιεχομζνου κάκε χριςθσ γθσ ανάλογα με τθ ςυμβατότθτα του προσ τθν 
κυριαρχοφςα κατά περίπτωςθ χριςθ (αμιγισ κατοικία, γενικι κατοικία κ.ο.κ.) θ οποία 
προςδιορίηει τθ φυςιογνωμία τθσ οικείασ οικιςτικισ περιοχισ κακϊσ και τα κφρια 
χαρακτθριςτικά τθσ πολεοδομικισ λειτουργίασ τθσ. 

Για τον προςδιοριςμό λοιπόν τθσ ζννοιασ των χριςεων, όπωσ κατά τθν ειδικι πολεοδομικι 
λειτουργία τουσ ορίηονται από το αρκ. 1β του ΡΔ τθσ 23.2.1987, δεν ενδείκνυται αναγωγι, 
και μάλιςτα δεςμευτικά, ςτουσ αντίςτοιχουσ οριςμοφσ του Υγ/κου Κανονιςμοφ (πρβλ. 
ςχετικά με τον κτιριοδομικό κανονιςμό, ΣτΕ 4947/98) παρά μόνο επικουρικά. Κατ' 
ακολουκία ςτθν ειδικι χριςθ «εςτιατόρια», του ανωτζρω Ρ.Δ. κα πρζπει να κεωρθκεί ότι 
περιλαμβάνονται, κατ' αρχι, όλα τα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ που 
παραςκευάηουν και προςφζρουν φαγθτά με τθ ςυνοδεία ι μθ ποτϊν (αρκ. 38 ΥΚ), ςτα 
αναψυκτιρια όλα τα καταςτιματα προςφοράσ ποτϊν χωρίσ ι και με φαγθτό και 
γλυκιςμάτων κ.λπ. ςε κακιςτοφσ, κυρίωσ πελάτεσ (άρκρα 37, και 39 και 42 Υ.Κ.), ενϊ ςτα 
κζντρα διαςκζδαςθσ-αναψυχισ κατατάςςονται όλα τα αναφερόμενα ςτο αρκ. 41 του 
αυτοφ Κανονιςμοφ. Και τοφτο διότι δφςκολα κα μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι, γενικϊσ, 
κάποια από τα παραπάνω είδθ καταςτθμάτων επθρεάηουν, από κακαρά πολεοδομικι 
άποψθ, επί το ευμενζςτερο ι επί το δυςμενζςτερο ςε ςχζςθ με άλλα, τθν οικιςτικι 
φυςιογνωμία και τθν πολεοδομικι λειτουργικότθτα οικιςμοφ ι τμιματοσ αυτοφ ςτο οποίο 
ζχουν κακοριςτεί χριςεισ γθσ που ανζχονται γενικϊσ εςτιατόρια ι αναψυκτιρια ι κζντρα 
διαςκζδαςθσ-αναψυχισ. 
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4.2 Προςταςία του περιβάλλοντοσ 

Κατά τθ χοριγθςθ των αδειϊν και μάλιςτα κατά τθν προζγκριςθ αυτϊν, εξετάηονται 
ηθτιματα που αφοροφν τθν προςταςία του φυςικοφ, πολιτιςτικοφ και αρχιτεκτονικοφ 
περιβάλλοντοσ (άρκρο 80 παρ. 2 εδ. β του ΚΔΚ), όπωσ προκφπτουν από τθ νομοκεςία ι τισ 
τοπικζσ κανονιςτικζσ διατάξεισ. Ππωσ ζχει ιδθ εκτεκεί, δεν υποβάλλονται - κατ' αρχάσ - 
από τουσ ενδιαφερόμενουσ αντίςτοιχα δικαιολογθτικά αλλά ο Διμοσ εξετάηει τα ηθτιματα 
αυτά βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, ενϊ μπορεί να ηθτά διευκρινίςεισ από άλλεσ αρχζσ. 

α. Ζννοια του περιβάλλοντοσ και τθσ προςταςίασ αυτοφ. 

Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ επιβάλλεται από το Σφνταγμα, ενϊ θ ζννοιά τθσ ορίηεται 
τόςο ςτο Ν. 1650/1986, όςο και ςτον ΚΒΡΝ. 

Ωσ «περιβάλλον» γενικά, ορίηεται το ςφνολο των φυςικϊν και ανκρωπογενϊν παραγόντων 
και ςτοιχείων που βρίςκονται ςε αλλθλεπίδραςθ και επθρεάηουν τθν οικολογικι 
ιςορροπία, τθν ποιότθτα τθσ ηωισ, τθν υγεία των κατοίκων, τθν ιςτορικι και πολιτιςτικι 
παράδοςθ και τισ αιςκθτικζσ αξίεσ (άρκρο 2 παρ. 1 Ν. 1650/1986). 

Οι ζννοιεσ του φυςικοφ και του πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 του 
ΚΒΡΝ. Ωσ «φυςικό περιβάλλον» ορίηεται ο περιβάλλων τον άνκρωπο χερςαίοσ, καλάςςιοσ 
και εναζριοσ χϊροσ, με τθ χλωρίδα, πανίδα και τουσ φυςικοφσ πόρουσ που 
περιλαμβάνονται ςε αυτόν. Ωσ «πολιτιςτικό περιβάλλον» ορίηονται τα ανκρωπογενι 
ςτοιχεία πολιτιςμοφ και χαρακτθριςτικά, όπωσ αυτά διαμορφϊκθκαν από τθν παρζμβαςθ 
και τισ ςχζςεισ του ανκρϊπου με το φυςικό περιβάλλον, περιλαμβανομζνων των ιςτορικϊν 
χϊρων ωσ και τθσ καλλιτεχνικισ και πολιτιςτικισ εν γζνει κλθρονομιάσ. Με βάςθ αυτό το 
νομοκετικό οριςμό, το αρχιτεκτονικό περιβάλλον, ςτο οποίο αναφζρεται το άρκρο 80 του 
ΚΔΚ, είναι μζροσ του πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ. 

Κατά το άρκρο 2 παρ. 5 του Ν. 1650/1986, προςταςία του περιβάλλοντοσ είναι το ςφνολο 
των ενεργειϊν, μζτρων και ζργων που ζχουν ςτόχο τθν πρόλθψθ τθσ υποβάκμιςθσ του 
περιβάλλοντοσ ι τθν αποκατάςταςθ, διατιρθςθ ι βελτίωςι του. 

Κατά το άρκρο 1 του ΚΒΡΝ, ωσ «προςταςία του περιβάλλοντοσ» κεωρείται: 

α) Θ διατιρθςθ του χαρακτιρα του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και θ βελτίωςθ των ςχζςεων 
που ζχουν διαμορφωκεί μεταξφ των ςτοιχείων αυτοφ, ωσ οικοςυςτιματοσ. 

β) Θ προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ από τισ ηθμιογόνεσ επιπτϊςεισ από τθν 
ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων και παρεμβάςεων του ανκρϊπου. 

γ) Θ διαφφλαξθ του πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ κακϊσ και των ιςτορικϊν χϊρων ςτουσ 
οποίουσ αυτό διαμορφϊκθκε. 

δ) Ο ζλεγχοσ τθσ αξιοποίθςθσ των φυςικϊν πόρων και τθσ ανάπτυξθσ των δραςτθριοτιτων 
ςτο χϊρο με ςκοπό τθν εναρμόνιςθ των ςχζςεων μεταξφ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, του 
πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ οικονομικισ δράςθσ του ανκρϊπου. 

β. Θ νομοκεςία για το περιβάλλον 

Ο βαςικόσ νόμοσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ είναι ο Ν. 1650/1986, ςτουσ 
ςκοποφσ του οποίου περιλαμβάνεται και θ διαςφάλιςθ τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ και από τισ 
διάφορεσ μορφζσ υποβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ και ειδικότερα από τθ ρφπανςθ και τισ 
οχλιςεισ (άρκρο 1 παρ. 2, λ.χ. και τθν θχορφπανςθ). Κατά τθ χοριγθςθ των αδειϊν (ςτθ 
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φάςθ τθσ προζγκριςθσ) ο ζλεγχοσ των ηθτθμάτων που αφοροφν τθσ προςταςία του 
περιβάλλοντοσ, δεν εξαντλείται ςτο Ν. 1650/1986, αλλά περιλαμβάνει κάκε ςχετικι γενικι 
ι ειδικι διάταξθ ι κανονιςμό που ςκοπό ζχει τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, όπωσ θ 
ζννοια αυτι ορίςτθκε παραπάνω. Διατάξεισ τθσ πολεοδομικισ νομοκεςίασ, τθσ νομοκεςίασ 
για τα δάςθ, για τθν προςταςία τθσ ατμόςφαιρασ και των υδάτων, για τα απόβλθτα κλπ. 
μποροφν να κεωρθκοφν ωσ μζροσ του δικαίου του περιβάλλοντοσ, το οποίο ορίηεται ωσ το 
δίκαιο που με το περιεχόμενό του ςυμβάλλει ςτθ δθμόςια υγεία και ςτθ διατιρθςθ των 
οικολογικϊν ιςορροπιϊν. Δεν είναι, επομζνωσ, δυνατι θ εξαντλθτικι παράκεςθ των 
διατάξεων που πρζπει θ Δθμαρχιακι Επιτροπι να ζχει υπόψθ τθσ για το ςκοπό αυτό, αφοφ 
θ ςχετικι νομοκεςία ςυνιςτά ολόκλθρο κλάδο δικαίου. 

γ. Ζλεγχοσ των διατάξεων για το περιβάλλον από τθ Δθμαρχιακι Επιτροπι. 

Ρολλζσ από τισ προχποκζςεισ που ςχετίηονται με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 
εξετάηονται από άλλεσ υπθρεςίεσ, όταν αυτζσ είναι αρμόδιεσ για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν 
πράξεων. Για να εκδοκεί λ.χ. οικοδομικι άδεια κτιρίου που προορίηεται για υπεραγορά 
τροφίμων, ελζγχεται από τθν πολεοδομία θ φπαρξθ των απαιτοφμενων κζςεων 
ςτάκμευςθσ. (άρκρο 310 παρ. 1 ΚΒΡΝ). 

Κατωτζρω παρατίκενται βαςικζσ διατάξεισ που ςχετίηονται με τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ και τθν τιρθςι τουσ ελζγχει θ Δθμαρχιακι Επιτροπι, εφόςον δεν ζχουν 
ελεγχκεί από άλλεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 

4.3. Προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ 

Σφμφωνα με το άρκρο 19 του Ν. 1650/1986, ωσ περιοχζσ απόλυτθσ προςταςίασ τθσ φφςθσ 
χαρακτθρίηονται εκτάςεισ με εξαιρετικά ευαίςκθτα οικοςυςτιματα, βιότοποι ι οικότοποι 
ςπάνιων ι απειλοφμενων με εξαφάνιςθ ειδϊν τθσ άγριασ πανίδασ. Στισ περιοχζσ απόλυτθσ 
προςταςίασ τθσ φφςθσ απαγορεφεται κάκε δραςτθριότθτα. 

Ωσ περιοχζσ προςταςίασ τθσ φφςθσ χαρακτθρίηονται εκτάςεισ μεγάλθσ οικολογικισ ι 
βιολογικισ αξίασ. Στισ περιοχζσ αυτζσ προςτατεφεται το φυςικό περιβάλλον από κάκε 
δραςτθριότθτα ι επζμβαςθ που είναι δυνατό να μεταβάλλει ι να αλλοιϊςει τθ φυςικι 
κατάςταςθ, ςφνκεςθ ι εξζλιξι του. Κατ' εξαίρεςθ μποροφν να επιτρζπονται ςφμφωνα με 
τισ ειδικότερεσ ρυκμίςεισ του οικείου κανονιςμοφ θ εκτζλεςθ εργαςιϊν, ερευνϊν και θ 
άςκθςθ αςχολιϊν και δραςτθριοτιτων, κυρίωσ παραδοςιακϊν, εφόςον δεν ζρχονται ςε 
αντίκεςθ με τουσ ςκοποφσ προςταςίασ. 

Ωσ εκνικά πάρκα χαρακτθρίηονται εκτεταμζνεσ χερςαίεσ, υδάτινεσ ι μικτοφ χαρακτιρα 
περιοχζσ, οι οποίεσ παραμζνουν ανεπθρζαςτεσ ι ζχουν ελάχιςτα επθρεαςτεί από τισ 
ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και ςτισ οποίεσ διατθρείται μεγάλοσ αρικμόσ και ποικιλία 
αξιόλογων βιολογικϊν, οικολογικϊν, γεωμορφολογικϊν και αιςκθτικϊν ςτοιχείων. Στα 
εκνικά πάρκα επιτρζπεται να αςκοφνται δραςτθριότθτεσ, κυρίωσ παραδοςιακοφ 
χαρακτιρα, με τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ που κακορίηονται ειδικότερα από τον οικείο 
κανονιςμό λειτουργίασ και διαχείριςθσ. 

Ωσ προςτατευόμενοι φυςικοί ςχθματιςμοί χαρακτθρίηονται λειτουργικά τμιματα τθσ 
φφςθσ ι μεμονωμζνα δθμιουργιματά τθσ που ζχουν ιδιαίτερθ επιςτθμονικι, οικολογικι ι 
αιςκθτικι αξία ι ςυμβάλλουν ςτθ διατιρθςθ των φυςικϊν διεργαςιϊν και ςτθν προςταςία 
φυςικϊν πόρων. 

Ωσ προςτατευόμενα τοπία χαρακτθρίηονται περιοχζσ μεγάλθσ αιςκθτικισ ι πολιτιςτικισ 
αξίασ και εκτάςεισ που είναι ιδιαίτερα πρόςφορεσ για αναψυχι του κοινοφ ι ςυμβάλλουν 
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ςτθν προςταςία ι αποδοτικότθτα φυςικϊν πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυςικϊν ι 
ανκρωπογενϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ. Ενζργειεσ ι δραςτθριότθτεσ που μποροφν να 
επιφζρουν καταςτροφι, φκορά ι αλλοίωςθ των προςτατευομζνων φυςικϊν ςχθματιςμϊν, 
των προςτατευομζνων τοπίων ι ςτοιχείων του τοπίου απαγορεφονται, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ ρυκμίςεισ των οικείων κανονιςμϊν. 

Ωσ περιοχζσ οικοανάπτυξθσ χαρακτθρίηονται εκτεταμζνεσ περιοχζσ που μποροφν να 
περιλαμβάνουν χωριά ι οικιςμοφσ εφόςον παρουςιάηουν ιδιαίτερθ αξία και ενδιαφζρον 
λόγω τθσ ποιότθτασ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν και παράλλθλα 
προςφζρουν ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ για ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων που εναρμονίηονται 
με τθν προςταςία τθσ φφςθσ και του τοπίου. Στισ περιοχζσ οικοανάπτυξθσ μποροφν να 
αςκοφνται μικρισ κλίμακασ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ προςαρμόηονται ςτο φυςικό 
περιβάλλον και ςτθν τοπικι αρχιτεκτονικι. Ιδιαίτερα ενκαρρφνεται θ ανάπτυξθ του 
αγροτουριςμοφ με χρθςιμοποίθςθ αγροτικϊν κατοικιϊν, ξενϊνων, κάμπινγκ και άλλων 
καταςκευϊν. 

4.4. Προςταςία αρχαιολογικών και ιςτορικών τόπων 

Κατά τον προζλεγχο ο διμοσ εξετάηει αν θ λειτουργία του ςυγκεκριμζνου καταςτιματοσ ι 
τθσ επιχείρθςθσ είναι ςυμβατι με τθν ιςχφουςα νομοκεςία που διζπει τθν προςταςία του 
φυςικοφ, πολιτιςτικοφ και αρχιτεκτονικοφ περιβάλλοντοσ, δθλαδι κυρίωσ αν βρίςκεται 
εντόσ οικιςμοφ που ζχει χαρακτθριςκεί παραδοςιακόσ ι ςε περιοχι ιδιαίτερου φυςικοφ 
κάλλουσ ι ςε κτίριο διατθρθτζο κλπ, και τίκενται εκ του λόγου αυτοφ ειδικότεροι 
περιοριςμοί.  

Για τισ περιοχζσ που χαρακτθρίηονται ιςτορικοί τόποι και για κτίςματα που χαρακτθρίηονται 
ζργα τζχνθσ ι ιςτορικά μνθμεία εφαρμόηεται ο ΚΝ 5351/1932 και ο Ν. 3028/2002, για τθν 
προςταςία αρχαιοτιτων και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 

4.5. Προςταςία του αιγιαλοφ και τησ παραλίασ 

Τα βαςικά κζματα του αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ ρυκμίηονται από το Ν. 2971/2001. Ωσ 
«αιγιαλόσ» ορίηεται θ ηϊνθ τθσ ξθράσ, που βρζχεται από θ κάλαςςα από τισ μεγαλφτερεσ 
και ςυνικεισ αναβάςεισ των κυμάτων τθσ και ωσ «παραλία» θ ηϊνθ ξθράσ που προςτίκεται 
ςτον αιγιαλό, κακορίηεται δε ςε πλάτοσ μζχρι και πενιντα (50) μζτρα από τθν οριογραμμι 
του αιγιαλοφ, προσ εξυπθρζτθςθ τθσ επικοινωνίασ τθσ ξθράσ με τθ κάλαςςα και 
αντίςτροφα (άρκρο 1 του Ν. 2971/2001). Ο αιγιαλόσ και θ παραλία είναι πράγματα 
κοινόχρθςτα και ανικουν κατά κυριότθτα ςτο Δθμόςιο, το οποίο τα προςτατεφει και τα 
διαχειρίηεται. Θ παραχϊρθςθ τθσ απλισ χριςθσ του αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ, δθλ. όταν 
από αυτι δεν παραβιάηεται ο προοριςμόσ τουσ ωσ κοινόχρθςτων πραγμάτων και δεν 
επζρχεται αλλοίωςθ ςτθ φυςικι μορφολογία τουσ και τα βιοτικά ςτοιχεία τουσ, γίνεται με 
απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν ζναντι ανταλλάγματοσ, κατά τισ 
διατάξεισ για τθν εκμίςκωςθ δθμόςιων κτθμάτων. Κάκε παραχϊρθςθ υπόκειται πάντοτε ςε 
μονομερι ανάκλθςθ από το Δθμόςιο για λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, εκνικισ άμυνασ, 
ςυγκοινωνιακοφσ, δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ ι δθμόςιασ υγείασ και προςταςίασ του 
φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

Κατά το άρκρο 13 του Ν. 2971/2001, είναι δυνατι θ παραχϊρθςθ τθσ απλισ χριςθσ 
αιγιαλοφ για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων, που εξυπθρετοφν τουσ λουομζνουσ ι τθν 
αναψυχι του κοινοφ (όπωσ εκμίςκωςθ καλάςςιων μζςων αναψυχισ, κακιςμάτων, 
ομπρελϊν, λειτουργία τροχθλάτου αναψυκτθρίου κ.λπ.). Επίςθσ, είναι δυνατι θ 
παραχϊρθςθ τθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ για ζνα χρόνο ςε αυτοφσ που ζχουν όμορεσ 
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ξενοδοχειακζσ εν γζνει επιχειριςεισ, κάμπιγκ ι κζντρα αναψυχισ, προσ εξυπθρζτθςθ του 
κοινοφ. 

Θ χοριγθςθ αδειϊν ςε επιχειριςεισ επί του αιγιαλοφ, επιτρζπεται εφόςον υπάρχει νόμιμθ 
παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ. 

4.6. Προςταςία των δαςικών περιοχών 

Τα δάςθ και οι δαςικζσ εν γζνει εκτάςεισ ςυνιςτοφν εκνικό κεφάλαιο, θ δε προςταςία τουσ 
αποτελεί υποχρζωςθ των κρατικϊν οργάνων και των πολιτϊν (άρκρο 2 Ν. 998/1979). Θ 
άςκθςθ ιδιωτικϊν δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνεται κακ' υπζρβαςθ των παραπάνω 
υποχρεϊςεων, παρά μόνο κατ' εξαίρεςθ θ οποία προβλζπεται ςτο νόμο και μόνο ςτα όρια 
που αυτόσ ορίηει. 

Τζτοια εξαίρεςθ προβλζπεται ςτο άρκρο 46 παρ. 5 του Ν. 998/1979, για τθν εγκατάςταςθ 
ποιμνιοςταςίων, πτθνοτροφείων ι άλλων ςυναφϊν εγκαταςτάςεων και ςτο άρκρο 18 του 
Ν. 3208/2003 για τθ λειτουργία καταςκθνϊςεων. 

Κάκε επζμβαςθ που προβλζπεται από τθ δαςικι νομοκεςία ςτα δάςθ, ςτισ δαςικζσ και τισ 
λοιπζσ εκτάςεισ που τελοφν υπό τθ διαχείριςθ των δαςικϊν υπθρεςιϊν, είτε για τθ 
μεταβολι του προοριςμοφ και τθ διάκεςι τουσ για άλλεσ χριςεισ είτε για τθν εκτζλεςθ 
ζργων μζςα ςε αυτζσ και τθ δθμιουργία εγκαταςτάςεων ι τθν παροχι άλλων 
εξυπθρετιςεων, ζςτω και χωρίσ μεταβολι τθσ κατά προοριςμό χριςθσ τουσ, ενεργείται 
πάντοτε κατόπιν καταβολισ ανταλλάγματοσ χριςθσ (άρ. 1 παρ. 7 Ν. 3208/2003) 

Γενικά, εντόσ των δαςϊν ι και των περιοχϊν που κθρφςςονται αναδαςωτζεσ, 
απαγορεφεται θ χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ καταςτιματοσ υγειονομικοφ 
ενδιαφζροντοσ και αν υπάρχει τζτοια άδεια, ο Διμοσ οφείλει να τθν ανακαλζςει (ΣτΕ 
467/2001). 

4.7. Αιςθητική, φυςιογνωμία και λειτουργίεσ εν γζνει τησ πόλησ 

Στα κζματα αιςκθτικισ, φυςιογνωμίασ και εν γζνει λειτουργιϊν τθσ πόλθσ εξετάηεται, αν το 
κατάςτθμα αυτό βρίςκεται πλθςίον ςχολείου, εκκλθςίασ, νοςοκομείου κλπ. Επίςθσ, αν ο 
διμοσ ζχει εκδϊςει τοπικι κανονιςτικι απόφαςθ, με τθν οποία τζκθκαν ειδικότεροι όροι 
και προχποκζςεισ για τθ λειτουργία των καταςτθμάτων αυτϊν, τότε εξετάηεται εάν θ 
λειτουργία του ςυγκεκριμζνου καταςτιματοσ είναι ςυμβατι με τισ ρυκμίςεισ τθσ 
κανονιςτικισ απόφαςθσ. 

Λειτουργικότθτα των πόλεων είναι θ ικανότθτά τουσ να επιτελοφν τθν κφρια λειτουργία 
τουσ (οικιςμόσ πρϊτθσ κατοικίασ, παρακεριςτικόσ κλπ), χωρίσ να επιρρίπτουν ςε άλλουσ 
οικιςμοφσ τα βάρθ που αυτι θ λειτουργία ςυνεπάγεται (ΣτΕ 127/2007). 

Άρθρο 5ο 

«Δυναμικότητα καταςτήματοσ» 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ μοτοποδθλάτων ι ποδθλάτων μζςα ςτο κατάςτθμα,  ορίηεται ςε τρία 
(3) δίτροχα ανά  δφο τετραγωνικά μζτρα (τ.μ) και ςε ζνα τετράτροχο ι τρίτροχο ανά 1 τ.μ 
και δεν υπερβαίνει το μζγιςτο επιτρεπτό αρικμό οχθμάτων τθσ άδειασ, όπωσ αυτόσ ορίηεται 
ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςθσ. 

Ο ωφζλιμοσ  χϊροσ τθσ αίκουςασ  που κα προςφζρεται για τθν τοποκζτθςθ εκμιςκωμζνων 
οχθμάτων κα νοείται ο χϊροσ μετά τθν αφαίρεςθ τριϊν (3) τ.μ. που κα χρθςιμοποιείται για 
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τθν γραφειακι εγκατάςταςθ κακϊσ και κάκε άλλου χϊρου που είναι δυνατόν να 
χρθςιμεφςει για τοποκζτθςθ άλλων αντικειμζνων . 

Σε περίπτωςθ που το κατάςτθμα διακζτει ζμπροςκεν αυτοφ ιδιωτικό υπαίκριο χϊρο, 
επιτρζπεται να αναπτφςςεται αρικμόσ δίτροχων, διπλάςιοσ του αρικμοφ των τετραγωνικϊν 
μζτρων και αρικμόσ τρίτροχων ι τετράτροχων, ίςοσ προσ τον αρικμό των τετραγωνικϊν 
μζτρων αυτϊν. Σε κάκε περίπτωςθ ο ςυνολικόσ αρικμόσ των οχθμάτων που μποροφν να 
αναπτυχκοφν, εντόσ και εκτόσ του καταςτιματοσ , δεν υπερβαίνει τον ανϊτατο αρικμό που 
ζχει κακοριςτεί με το άρκρο 3 τθσ  παροφςθσ. 

  

Ο αρικμόσ των μοτοποδθλάτων (Δίτροχα, Τρίτροχα, τετράτροχα) ι ποδθλάτων  που 
αναπτφςςεται χωριςτά ςε κάκε χϊρο, αναγράφεται υποχρεωτικά ςτθν άδεια  λειτουργίασ 
του καταςτιματοσ. 

Άρθρο 6ο 

«Θζςη καταςτήματοσ» 

1. Απαγορεφεται θ λειτουργία καταςτθμάτων ςτισ παρακάτω οδοφσ, λόγω αυξθμζνθσ 
κυκλοφοριακισ κίνθςθσ, ςφμφωνα με το αρ. πρωτ. 1016/49/242-β/25-7-2012 ζγγραφο του 
Αςτυνομικοφ Τμιματοσ Χερςονιςου και ςε  όςεσ  με νεότερθ γνωμοδότθςι του το αρμόδιο 
Αςτυνομικό Τμιμα κρίνει,  ωσ εξισ: 

 Δημοτική Κοινότητα Μαλίων: 

1. Στθν οδό Ματκ. Ηαχαριάδθ, που άρχεται από τθν Ραλαιά Εκνικι Οδό (κεντρικι 
εκκλθςία Μαλίων, Αγ. Νεκτάριοσ), μζχρι το τζρμα τθσ οδοφ (ςυμβολι με τθν Οδό 
Δθμοκρατίασ) 

2. Στθν οδό  Δθμοκρατίασ από τθν Ρ. Ε.Ο ζωσ ξενοδοχείο Γραμματικάκθ (τμιμα αυτισ 
είναι πλακόςτρωτο) 

3. Στο τμιμα τθσ Ρ.Ε.Ο που διζρχεται από τθν πόλθ των Μαλίων (οδόσ Ελευκερίου 
Βενιηζλου) 

4. Στθν  οδόσ 25θ Μαρτίου (πρϊθν Δθμαρχείο) 

5.  Στο τμιμα τθσ οδοφ Γραμματικάκθ (όριο με Δ.Κ. Σταλίδασ μζχρι τθ ςυμβολι τθσ 
ςτθν οδό Δθμοκρατίασ). Στθν οδό Εμμ. Τςαγκαράκθ  (Από τθν οδό Δθμοκρατίασ 
μζχρι το ξενοδοχείο «malia park») 

 Οικιςμόσ Σταλίδασ Δημοτικήσ Κοινότητασ Μοχοφ: 

1. Στθν οδό  Αγ. Ιωάννου (από τθν ςυμβολι των οδϊν Ελ. Βενιηζλου και Αγ. Ιωάννθ) 
μζχρι τθν ςυμβολι των οδϊν Αγ. Ιωάννθ και Νικ. Καηαντηάκθ (δυτικά ξενοδοχείου 
BLUE SEA),  

 Στθν οδό Αγ. Ιωάννου (από τθν ςυμβολι των οδϊν Ελ. Βενιηζλου και Αγ. Ιωάννθ 
μζχρι τα όρια με τθν Δ.Κ. Μαλίων).  

 Δημοτική Κοινότητα Λιμ. Χερςονήςου Δ.Ε. Χερςονήςου: 
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1. Στθν Λεωφ Ελ Βενιηζλου από το τμιμα τθσ οδοφ Σανουδάκθ & Ελ. Βενιηζλου 
(Ιατρικό Κζντρο Χερςονιςου), ζωσ το τμιμα τθσ ςυνδετιριασ οδοφ που ςυνδζεται 
με τθν Ρ.Ε.Ο με νζα Εκνικό Οδό, μετά τθν είςοδο του ξενοδοχείου BELVEDERE (οδόσ 
Μιχ. Αδαμάκθ- ταβζρνα «Αυλι τθσ Θεοδϊρασ») 

2. Απαγορεφεται  θ λειτουργία καταςτθμάτων μοτοποδθλάτων και ποδθλάτων: 

1. ςε δρόμουσ που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ πεηόδρομοι, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ 

2. ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ ι αρχαιολογικά μνθμεία και ςε απόςταςθ 
50μ από το ακραίο όριο τθσ αρχαιολογικισ ηϊνθσ ι του μνθμείου  

3. ςτο τμιμα του οικιςμοφ Μαλίων τθσ ομϊνυμθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ, το 
οποίο ορίηεται από τισ οδοφσ Ελ. Βενιηζλου, 25θσ Μαρτίου, Αγ. Δθμθτρίου 
και τθσ 28θσ Οκτωβρίου. 

3.Απαγορεφεται θ παραχϊρθςθ χριςθσ κοινόχρθςτου ι δθμοτικοφ χϊρου ςτα 
καταςτιματα εκμίςκωςθσ μοτοποδθλάτων, ποδθλάτων και μοτοςυκλετϊν  

4. Απαγορεφεται θ λειτουργία καταςτθμάτων μοτοποδθλάτων και ποδθλάτων :  

 ςε ςτροφζσ ι διαςταφρωςθ δρόμων και  λιγότερο από 10 μζτρα από αυτζσ, 

 όταν απζχει λιγότερο από πενιντα  (50) μζτρα από Σχολεία, Φροντιςτιρια, 
νοςθλευτικά ιδρφματα, πολυϊατρεία, ιατρεία, ξενοδοχεία, και τουριςτικά 
καταλφματα (επιπλ. διαμερίςματα κλπ) με άδεια του ΕΟΤ, βρεφονθπιακοφσ και 
παιδικοφσ ςτακμοφσ, ςτάςεισ υπεραςτικϊν λεωφορείων, ναοφσ ι τα όρια 
καταςκθνϊςεων, κάμπινγκ , μνθμεία και χϊρουσ άκλθςθσ, ωσ και ςε κάκε χϊρο 
που δεν πλθροί τουσ όρουσ αςφαλείασ από πλευρά κυκλοφορίασ κατά τθν 
αιτιολογθμζνθ κρίςθ του Δθμοτικοφ Συμβοφλιου, που είναι αρμόδιο για τθν ζκδοςθ 
τθσ άδειασ 

  και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που το Δθμοτικό Συμβοφλιο κρίνει ότι 
δθμιουργοφνται προβλιματα αιςκθτικισ, φυςιογνωμίασ και λειτουργίασ εν γζνει 
τθσ πόλθσ (άρκρο 4, παράγραφοσ 7 του παρόντοσ)  

Άρθρο 7ο 

«Δικαιολογητικά χορήγηςησ άδειασ λειτουργίασ καταςτήματοσ μοτοποδηλάτων και 
ποδηλάτων» 

Για την ζκδοςη τησ άδειασ λειτουργίασ απαιτείται: 

1. Αίτθςθ του ενδιαφερομζνου ςτον Διμο Χερςονιςου 

2. Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ Ρολεοδομίασ που να χαρακτθρίηει το οίκθμα 
ςαν χϊρο κυρίασ χριςθσ προοριηόμενο για κατάςτθμα, κεωρθμζνο τοπογραφικό 
διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψθσ 

3. Βεβαίωςθ τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ ότι ζχουν λθφκεί τα αναγκαία μζτρα 
Ρυραςφάλειασ. 

4. Βεβαίωςθ του αρμόδιου Αςτυνομικοφ Τμιματοσ ότι, το κατάςτθμα δεν βρίςκεται 
ςε οδό με αυξθμζνθ κυκλοφοριακι κίνθςθ. 
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5. Επικυρωμζνο αντίγραφο δελτίου ταυτότθτοσ από το οποίο προκφπτει ότι ο 
ενδιαφερόμενοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του. 

6. Επικυρωμζνο αντίγραφο άδειασ οδιγθςθσ μοτοποδθλάτου ι μοτοςυκλζτασ του 
ενδιαφερόμενου, προκειμζνου περί καταςτιματοσ ενοικιάςεωσ μοτοποδθλάτων. 

7. Ραράβολο που ιςχφουν κάκε φορά για τθν χοριγθςθ αδειϊν ίδρυςθσ και 
λειτουργίασ καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 

8. Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ 
δεν ζχει καταδικαςκεί τελεςίδικα κατά τθν τελευταία 5ετία ςε ποινι φυλάκιςθσ 
πζραν των (3) τριϊν μθνϊν για κλοπι, εκβίαςθ, απάτθ, πλαςτογραφία, 
λακρεμπορία, χριςθ και εμπορία ναρκωτικϊν ουςιϊν, εγκλθμάτων κατά των θκϊν, 
παραβάςεισ τθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ του Εκνικοφ νομίςματοσ, 
ανκρωποκτονία εκ προκζςεωσ και λθςτεία. 

9. Ριςτοποιθτικό του Γραμματζωσ Ρρωτοδικϊν από το οποίο προκφπτει ότι ο αιτϊν 
δεν ετζκθ ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ,  ι δικαςτικισ ςυμπαράςταςθσ. 

10. Σχεδιάγραμμα κάτοψθσ του χϊρου του καταςτιματοσ ςε δφο αντίτυπα ςυνταγμζνο 
από ςχεδιαςτι και υπό κλίμακα 1:50, ςτο οποίο κα απεικονίηονται οι χϊροι του 
καταςτιματοσ και ο προοριςμόσ του κάκε χϊρου με ακριβείσ διαςτάςεισ. Επίςθσ, 
κα αποτυπϊνονται ς’ αυτό οι τυχόν υπαίκριοι ιδιωτικοί μόνο ζμπροςκεν του 
καταςτιματοσ. 

11. Τοπογραφικό ςχεδιάγραμμα τθσ περιοχισ ςε δφο (2) αντίτυπα υπό κλίμακα 1:1.000 
και ςε ακτίνα 100μ. ςτο οποίο κα ςθμειϊνεται θ οικοδομικι και ρυμοτομικι 
γραμμι και θ κζςθ του καταςτιματοσ και τα τυχόν υπάρχοντα κτίρια και 
εγκαταςτάςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ, κακϊσ και οι 
αποςτάςεισ αυτϊν από το κατάςτθμα. 

12. Συμβόλαιο μεταγεγραμμζνο από το οποίο να αποδεικνφεται θ κυριότθτα ι 
οποιοδιποτε ζγγραφο από το οποίο να αποδεικνφεται θ μίςκωςθ ι παραχϊρθςθ 
του ακινιτου, όπου κα λειτουργιςει το κατάςτθμα, κεωρθμζνο από τθν αρμόδια 
Οικονομικι Εφορία. 

13. Άδεια ειςόδου- εξόδου ι βεβαίωςθ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ όπου απαιτείται (ΡΔ 
118/2006)  

14. Δφο φωτογραφίεσ. 

15. Δθμοτικι ενθμερότθτα (αναηθτείται αυτεπάγγελτα) 

Μετά τθν υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ενεργείται ζλεγχοσ από το αρμόδιο 
Τμιμα Αδειοδοτιςεων ωσ προσ τισ προχποκζςεισ  ςτο πρόςωπο του αιτοφντα ι τθν εταιρία 
και διενεργείται αυτοψία από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου για τθν διαπίςτωςθ τθσ 
τιρθςθσ των προχποκζςεων,  ωσ προσ τθν νομιμότθτα και τθ κζςθ του οικιματοσ.    

Εφόςον διαπιςτωκεί ότι ςυντρζχουν οι απαιτοφμενοι από τισ ςχετικζσ διατάξεισ όροι και 
προχποκζςεισ, παραπζμπεται ο φάκελοσ με τα δικαιολογθτικά  ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο 
για τθν λιψθ απόφαςθσ και  εφόςον εγκρικεί θ χοριγθςθ άδειασ,  ειδοποιείται εγγράφωσ ο 
ενδιαφερόμενοσ να υποβάλλει και τα εξισ επιπλζον δικαιολογθτικά :    



ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε  

 

 Σελίδα 21 
 

 Κατάςταςθ με τα προσ ενοικίαςθ μοτοποδιλατα και ποδιλατα ιδιοκτθςίασ του, 
όπου αναγράφονται ο αρικμόσ κυκλοφορίασ και λοιπά ςτοιχεία αναγνωρίςεωσ 
αυτϊν (αρικμόσ ςκελετοφ, κινθτιρα, χρϊμα κ.λ.π). Πμοια κατάςταςθ κεωρθμζνθ 
από τθν Δθμοτικι Αρχι τθρεί και ο ιδιοκτιτθσ ςτο κατάςτθμα του. Για τυχόν 
μελλοντικι αντικατάςταςθ μοτοποδθλάτων είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊνει το 
Διμο και το αρμόδιο Αςτυνομικό Τμιμα,  εντόσ 10  θμερϊν . 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 περί κατοχισ  ανάλογου με τθ 
δυναμικότθτα του ςυνόλου των οχθμάτων αρικμό κρανϊν και διαφανϊν 
προςτατευτικϊν όραςθσ, τα οποία κα διατίκενται ςε οδθγοφσ και ςυνεπιβάτεσ (ΚΥΑ 
16598/2010, άρκρο 3, παρ. ια)   

 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 ότι τα προσ ενοικίαςθ ποδιλατα ζχουν 
αςφαλιςτικι κάλυψθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ και ότι είναι 
εφοδιαςμζνα με πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ αςφαλοφσ κυκλοφορίασ από τισ 
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ Συγκοινωνιϊν ι βεβαίωςθ πτυχιοφχου τεχνίτθ μοτοςυκλετϊν 
και μοτοποδθλάτων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.1575/1985. Τα ανωτζρω 
πιςτοποιθτικά χορθγοφνται  μετά από λεπτομερι μθχανικό ζλεγχο και κυρίωσ του 
ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, πεδιςεωσ , διευκφνςεων και ςιγαςτιρων των εξατμίςεων 
τουσ.  

 Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Οικονομικισ Εφορίασ περί κατακζςεωσ δθλϊςεωσ για 
ζναρξθ επαγγζλματοσ. 

 Βιβλίο (κοινό) 100φυλλο αναφορϊν με χοντρό εξϊφυλλο και με αρικμθμζνεσ 
ςελίδεσ, ριγζ, μεγζκουσ Α4 για κεϊρθςθ από τθν αδειοδοτοφςα Αρχι (υπεφκυνθ 
υπθρεςία του Διμου). Στο βιβλίο κα ζχουν δθμιουργθκεί ςυγκεκριμζνα πεδία 
ςυμπλιρωςθσ ςε ςτιλεσ, όπωσ αυτά κα οριςτοφν με ςχετικι απόφαςθ του 
αρμόδιου,  κακ’ φλθν, Αντιδθμάρχου του Διμου.  

 Στθν χορθγοφμενθ άδεια θ οποία είναι αορίςτου διαρκείασ αναγράφονται: 

Τα πλιρθ ςτοιχεία ταυτότθτασ του ενδιαφερομζνου, θ διεφκυνςθ κατοικίασ του και 
επικολλάται πρόςφατθ φωτογραφία του για να αποκλείεται θ χριςθ τθσ άδειασ από άλλο 
πρόςωπο. Σε περίπτωςθ που χορθγείται άδεια ςε εταιρία, ςτθ χορθγοφμενθ άδεια 
αναγράφονται τα ςτοιχεία του νόμιμου εκπροςϊπου και επικολλάται φωτογραφία του. 

Αντίγραφο τθσ άδειασ και φωτογραφία τθρείται ςτο αρχείο τθσ Υπθρεςίασ. 

Άρθρο 8ο 

 «Υποχρεώςεισ - Απαγορεφςεισ των κατόχων άδειασ λειτουργίασ καταςτημάτων 
εκμιςθώςεων μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων» 

Θ νομοκεςία κακιερϊνει μια ςειρά ειδικότερων υποχρεϊςεων που πρζπει να τθροφνται 
από τουσ κατόχουσ άδειασ λειτουργίασ καταςτιματοσ εκμίςκωςθσ μοτοποδθλάτων και 
ποδθλάτων .  

Ειδικότερα, οι εν λόγω καταςτθματάρχεσ πρζπει (άρκρ. 5 ΑΔ 1/1994): 

1. Να τθροφν ςε καλι κατάςταςθ βιβλίο ςελιδομετρθμζνο και κεωρθμζνο από τον Διμο 
Χερςονιςου και ςτο οποίο, πριν από τθν κάκε μίςκωςθ μοτοποδθλάτου και ποδθλάτου, κα 
καταχωροφνται τα πλιρθ ςτοιχεία του μιςκωτι και ότι επιπλζον ςτοιχεία κα ορίηονται με 
τθ ςχετικι απόφαςθ του αρμόδιου,  κακ’ φλθν, Αντιδθμάρχου του Διμου.  
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2. Να ζχουν αναρτθμζνθ τθν άδεια λειτουργίασ του καταςτιματοσ κακϊσ και τθν 
κατάςταςθ των προσ  ενοικίαςθ οχθμάτων ςε εμφανζσ ςθμείο του καταςτιματοσ. 

3.  Να γνωςτοποιοφν αμζςωσ ςτθν  Δθμοτικι Αρχι  κάκε βλάβθ ςε πρόςωπα ι πράγματα 
που προκλικθκε από μιςκωτι δίτροχου, τρίτροχου ι τετράτροχου του κακϊσ επίςθσ και 
οτιδιποτε υποκφπτει ςτθν αντίλθψθ τουσ και αφορά παραβάςεισ του ΚΟΚ ι απαγορεφςεισ 
τισ παροφςθσ. 

4. Να παραδίδουν τα οχιματα ςτουσ μιςκωτζσ, αφοφ βεβαιϊνονται για τθν καλι 
λειτουργία τουσ, μαηί με τισ άδειεσ κυκλοφορίασ, τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια και τα 
προςτατευτικά κράνθ και διαφανι προςτατευτικά όραςθσ , για τα μοτοποδιλατα αλλά και 
για τα ποδιλατα ςε οδθγοφσ και ςυνεπιβάτεσ αυτϊν. 

5. Να διενεργοφν τεχνικό ζλεγχο των μοτοποδθλάτων ανά εξάμθνο και να κατζχουν για το 
κακζνα πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ αςφαλοφσ κυκλοφορίασ των αρμόδιων υπθρεςιϊν 
Συγκοινωνιϊν ι βεβαίωςθ πτυχιοφχου τεχνίτθ μοτοςυκλετϊν και μοτοποδθλάτων, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 1575/1985, μετά από λεπτομερι μθχανικό ζλεγχο αυτϊν 
κυρίωσ των ςυςτθμάτων πεδιςεωσ, φωτιςμοφ διευκφνςεωσ και ςιγαςτιρων των 
εξατμίςεων τουσ. 

 Οι καταςτθματάρχεσ εκμίςκωςθσ οφείλουν επίςθσ : 

1. Να τθροφν, τουσ περιβάλλοντασ  το κτίςμα κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, κακαροφσ. 

2. Να φροντίηουν να μθν προκαλοφν ρφπανςθ από οποιαδιποτε αίτια. 

3. Να μθν προκαλοφν όχλθςθ ςτουσ περιοίκουσ  με κορφβουσ, διαπλθκτιςμοφσ ι με 
οποιοδιποτε άλλο τρόπο κατά τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ τουσ. 

4. Να ενθμερϊνουν για το ωράριο κυκλοφορίασ  των εκμιςκοφμενων οχθμάτων τουσ 
(δικφκλων, τρίτροχων και τετράτροχων) όπωσ αυτό ορίηεται ςτο άρκρο 12 τθσ 
παροφςθσ . Το ωράριο κυκλοφορίασ κα πρζπει απαραίτθτα να υπάρχει τυπωμζνο 
πάνω ςτο ςυμβόλαιο που περιλαμβάνει ο  μιςκωτισ.  

Στα καταςτιματα αυτά απαγορεφεται: 

Α. Θ ςτάκμευςθ, ςτάςθ και θ ζκκεςθ μοτοποδθλάτων, ποδθλάτων και μοτοςυκλετϊν  ςτο 
οδόςτρωμα ι ςτο πεηοδρόμιο ι ςε άλλο κοινόχρθςτο χϊρο μπροςτά και γφρω από τα 
καταςτιματα.  

Β. Θ εκτζλεςθ οποιονδιποτε εργαςιϊν,  ςυντθριςεωσ , επιςκευισ κακϊσ και θ πλφςθ 
μοτοποδθλάτων, ποδθλάτων και μοτοςυκλετϊν ςτουσ υπαίκριουσ ιδιωτικοφσ ι 
κοινόχρθςτουσ, χϊρουσ. 

Γ. Θ μίςκωςθ μοτοποδθλάτων ςε άτομα όταν βρίςκονται υπό τθν επιρεια 
οινοπνευματωδϊν ι ναρκωτικϊν ουςιϊν. 

Δ. Θ  ενοικίαςθ μοτοποδθλάτων ςε άτομα που ςτεροφνται άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ.  

Ε. Θ ενοικίαςθ ι ζκκεςθ ςτο κατάςτθμα προσ ενοικίαςθ μοτοποδθλάτων και ποδθλάτων, τα 
οποία δεν ζχουν δθλωκεί ςτο Διμο και δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ που 
ςυνοδεφει τθν άδεια λειτουργίασ τουσ. 

ΣΤ. Απαγορεφεται θ οδιγθςθ των εν λόγω οχθμάτων (μοτοποδιλατα και μοτοςυκλζτεσ, 
ανεξαρτιτου κυβιςμοφ) για επίδειξθ ικανότθτασ, εντυπωςιαςμό ι ανταγωνιςμό ι θ 
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οργάνωςθ και τζλεςθ αυτοςχζδιων αγϊνων, τα οποία και εκκζτουν ςε κίνδυνο τουσ ίδιουσ 
ι τρίτουσ. Θ επ’ αυτοφϊρω διαπίςτωςθ τθσ παράβαςθσ από όργανο/α τθσ Δθμοτικισ 
Αςτυνομίασ, ςυνεπάγεται άμεςθ ακινθτοποίθςθ του οχιματοσ και επιβολι του οριηόμενου 
από το άρκρο 9 τθσ παροφςθσ διοικθτικοφ προςτίμου. Τα δεςμευμζνα οχιματα κα 
φυλάςςονται ςε δθμοτικό χϊρο, υπό τθν ευκφνθ τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ.  Με τθν 
προςκόμιςθ, του διπλότυπου είςπραξθσ, που δίδεται από το Δθμοτικό Ταμείο, κατά τθν 
είςπραξθ του προςτίμου ςτθν Διεφκυνςθ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, παραδίδεται εντόσ 24 
ωρϊν  το δεςμευμζνο όχθμα. 

Η. Απαγορεφεται θ εκμίςκωςθ μοτοποδθλάτων και μοτοςυκλετϊν (δίτροχων, τρίτροχων ι 
τετράτροχων, είτε άνω είτε κάτω των 50 κ.ε.) εκτόσ του ωραρίου, όπωσ αυτό ορίηεται ςτο 
άρκρο 12 τθσ παροφςθσ. 

Άρθρο 9ο 

«Διοικητικά μζτρα και Κυρώςεισ» 

Θ ςχετικι νομοκεςία προβλζπει διοικθτικά μζτρα και κυρϊςεισ που επιβάλλονται όταν 
γίνονται παραβάςεισ ι όταν δεν τθροφνται ι δεν πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ 
του νόμου για τθν λειτουργία του καταςτιματοσ εκμίςκωςθσ μοτοποδθλάτων. Ειδικότερα 
αναφζρονται οι εξισ περιπτϊςεισ: 

Το διοικθτικό μζτρο τθσ προςωρινήσ αφαίρεςησ τησ άδειασ λειτουργίασ προβλζπεται: 

 Για παράβαςθ των διατάξεων τθσ ΑΔ 1 /1994, με απόφαςθ τθσ δθμοτικισ αρχισ 
που χοριγθςε τθν άδεια, θ οποία ςφραγίηει το κατάςτθμα για χρονικό διάςτθμα 
(10) μζχρι (30) θμζρεσ, μετά τθ βεβαίωςθ πζντε (5) ςυνολικά παραβάςεων,  εντόσ 
του ζτουσ από τθν πρϊτθ παράβαςθ . 

 Στθν περίπτωςθ όπου αφαιρζκθκε προςωρινά από τον ΕΟΤ και θ άδεια λειτουργίασ 
καταςτιματοσ εκμίςκωςθσ αυτοκινιτων και δίτροχων μοτοςυκλετϊν, με τα οποία 
ςυςτεγάηεται το κατάςτθμα εκμίςκωςθσ μοτοποδθλάτων, ςφμφωνα με το άρκρο 7 
τθσ ΑΔ 1 /1994. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ εν λόγω προςωρινι αφαίρεςθ ιςχφει για 
όςο χρόνο ιςχφει και θ προςωρινι αφαίρεςθ για το κατάςτθμα εκμίςκωςθσ 
αυτοκινιτων και δίτροχων μοτοςυκλετϊν, ενϊ επαναχορθγείται θ άδεια εφόςον  
προθγθκεί θ επαναχοριγθςθ τθσ κατά τα ανωτζρω αφαιρεκείςθσ άδειασ 
λειτουργίασ καταςτιματοσ εκμίςκωςθσ αυτοκινιτων και δίτροχων μοτοςυκλετϊν. 

Θ οριςτική αφαίρεςη  τησ άδειασ λειτουργίασ γίνεται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

 Αν διαπιςτωκεί οποτεδιποτε ότι ζπαυςαν να ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ με τισ 
οποίεσ χορθγικθκε θ άδεια λειτουργίασ του καταςτιματοσ. 

 Σε περίπτωςθ αμετάκλθτθσ καταδίκθσ του κατόχου τθσ άδειασ λειτουργίασ, για 
ζγκλθμα που αναφζρεται ςτθν παραγρ. 1 εδαφ. δ’ του άρκρου 4 τθσ ΑΔ 1/ 1994, 
δθλ. για κλοπι, εκβίαςθ, απάτθ, πλαςτογραφία κ.λ.π.  

 Αν μετά τρεισ αποφάςεισ προςωρινισ αφαίρεςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ του 
καταςτιματοσ βεβαιωκοφν εκ νζου δφο παραβάςεισ τθσ ΑΔ 1/1994, εντόσ ζτουσ 
από τθν ζκτιςθ τθσ τελευταίασ προςωρινισ αφαίρεςθσ. 

Το κλείςιμο (ςφράγιςθ) του καταςτιματοσ επιβάλλεται από τθ δθμοτικι αρχι που είναι 
αρμόδια για τθ χοριγθςθ τθσ άδειάσ του όταν: 
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 το κατάςτθμα λειτουργεί χωρίσ άδεια (άρκρ. 2 παρ. 7 ΑΔ 1/1994) 

 διαπιςτωκεί ότι ζγινε μεταφορά ι επζκταςθ ι αλλαγι ι μεταβίβαςθ του 
καταςτιματοσ χωρίσ νζα άδεια, 

 το πρόςωπο ςτο όνομα του οποίου είχε εκδοκεί θ άδεια, ζπαυςε να 
εκμεταλλεφεται τοφτο. Σε αυτι τθν περίπτωςθ καταμθνφεται τόςο ο νζοσ νομζασ, 
όςο και ο κάτοχοσ τθσ παλαιάσ άδειασ. 

Θ οριςτική ανάκληςη των άδειων λειτουργίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 7, παρ. 4, ΑΔ 1/1994, 
των καταςτθμάτων  εκμιςκϊςεων μοτοποδθλάτων που ςυςτεγάηονται με επιχειριςεισ 
εκμιςκϊςεωσ αυτοκινιτων και δίτροχων μοτοςυκλετϊν ανακαλοφνται οριςτικά, αν για 
οποιοδιποτε λόγο ζπαυςε θ λειτουργία των καταςτθμάτων που ςυςτεγάηονται ι 
ανακλικθκε οριςτικά θ άδεια αυτϊν. 

Στουσ παραβάτεσ τθσ παροφςθσ επιβάλλονται οι παρακάτω διοικθτικζσ κυρϊςεισ: 
 

ΕΙΔΟ ΠΑΡΑΒΑΗ ΠΡΟΣΙΜΑ  

Άρκρο 8 , παρ. 1  500 € 

Άρκρο 8 , παρ. 2 500 € 

Άρκρο 8 , παρ. 3 1.000 € 

Άρκρο 8 , παρ. 4 1.000 € 

Άρκρο 8 , παρ. 5 1.000 € 

Οι καταςτηματάρχεσ οφείλουν 

Άρκρο 8 , περιπτ. 1 500 € 

Άρκρο 8 , περιπτ. 2 500 € 

Άρκρο 8 , περιπτ. 3 500 € 

Άρκρο 8, περιπτ. 4 Μθ ζγγραφθ ενθμζρωςθ 500 € 

τα καταςτήματα αυτά απαγορεφεται 

Άρκρο 8, περιπτ. Α 

 Για τθν πρϊτθ φορά 500 €  

 Για δεφτερθ φορά το πρόςτιμο 
διπλαςιάηεται ενϊ εάν θ παράβαςθ 
ςυνεχίηεται εφαρμόηονται οι διατάξεισ του 
Ν. 1900/1990  

Άρκρο 8, περιπτ. Β 500 € 

Άρκρο 8, περιπτ. Γ 1.000 € 

Άρκρο 8, περιπτ. Δ 2.000 € 

Άρκρο 8, περιπτ. Ε 1.000 € 

Άρκρο 8, περιπτ. ΣΤ 1.000 € 

Άρκρο 8, περιπτ. Η 500 € 

 

Στουσ καταλαμβανόμενουσ ωσ υπαιτίων παραβάςεων , που προςδιορίηονται ςτθν παροφςα 
κανονιςτικι απόφαςθ, επιβάλλεται, κατά τισ διατάξεισ του ν.δ 805/1971, όπωσ 
τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε μεταγενζςτερα, το πρόςτιμο που προβλζπεται ς’ αυτιν, 
υπό του βεβαιοφντοσ τθν παράβαςθ υπαλλιλου τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ. 
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Τα παραπάνω οριηόμενα διοικθτικά πρόςτιμα που επιβάλλονται κατά τισ διατάξεισ τθσ 
ιςχφουςασ κανονιςτικισ απόφαςθσ είναι ανεξάρτθτα και πζραν προςτίμων που επιβάλλει ο 
Κ.Ο.Κ.    

Μετά τθν ςυμπλιρωςθ πζντε (5) ςυνολικά παραβάςεων, από τισ αναφερόμενεσ του  
άρκρου 9, κα ςφραγίηεται προςωρινά το κατάςτθμα  για χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) 
θμερϊν, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

Άρθρο 10ο 

«Βεβαίωςη παραβάςεων» 

Στουσ καταλαμβανόμενουσ επ΄ αυτοφώρω ωσ υπαιτίων παραβάςεων περί κακαριότθτοσ, 
ρφπανςθσ, ενοχλθτικϊν κορφβων, διαπλθκτιςμϊν κ.λ.π κα επιβάλλονται από τον 
βεβαιοφντα Δθμοτικό Αςτυνομικό, τα προβλεπόμενα από τον Νόμο πρόςτιμα.  

Για τισ υπόλοιπεσ παραβάςεισ κα ςυντάςςεται ζκκεςθ από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο 
και το διοικθτικό πρόςτιμο, κα επιβάλλεται με απόφαςθ Δθμάρχου 

Στισ περιπτϊςεισ που κα επιβάλλονται διοικθτικζσ κυρϊςεισ (προςωρινι ι οριςτικι 
αφαίρεςθ άδειασ), αρμόδιο όργανο  για τθν επιβολι, είναι το Δθμοτικό Συμβοφλιο, το 
οποίο οφείλει να λάβει τθν ςχετικι απόφαςθ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ παράβαςθσ ςτον Διμο μασ. 

Επίςθσ, οι παραβάτεσ των διατάξεων τθσ παροφςασ διϊκονται και τιμωροφνται ςφμφωνα 
με τισ ποινικζσ κυρϊςεισ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 6 τθσ Αςτυνομικισ διάταξθσ 
1023/2/34α/1/1994 Φ.Ε.Κ 178Β, και άλλεσ ιςχφουςεσ νομικζσ διατάξεισ που ζχουν ςχζςθ με 
τθν παροφςα. 

Άρθρο 11ο 

Προχποθζςεισ ςυςτζγαςησ καταςτημάτων  

Για τθν ςυςτζγαςθ καταςτθμάτων εκμιςκϊςεωσ μοτοποδθλάτων και ποδθλάτων, με άλλεσ 
επιχειριςεισ ιςχφουν ωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 7 τθσ 1023/2/34α/1994  Αςτυνομικισ  
Διάταξθσ  Φ.Ε.Κ 178Β/1994. 

Για τθν ςυςτζγαςθ επιχειριςεων εκμιςκϊςεωσ μοτοποδθλάτων και ποδθλάτων ςε 
καταςτιματα εκμιςκϊςεωσ μοτοςυκλετϊν κα πρζπει να κατατίκεται με τα λοιπά 
δικαιολογθτικά και αντίγραφο του φακζλου δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκε  ςτον ΕΟΤ για 
τθ χοριγθςθ του Ειδικοφ Σιματοσ Λειτουργίασ (ΕΣΛ) του εν λόγω καταςτιματοσ 
εκμίςκωςθσ μοτοςυκλετϊν . 

Άρθρο 12ο  

Όροι και προχποθζςεισ για χορήγηςη ςφμφωνησ γνώμησ ςε  επιχειρήςεισ εκμίςθωςησ  
μοτοςυκλετών άνω των 50 κ.ε. 

1. Για τθν χοριγθςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ του Διμου για τον χϊρο τθσ γραφειακισ 
εγκατάςταςθσ κακϊσ και για τον χϊρο ςτάκμευςθσ των μοτοςυκλετϊν άνω των 50 κ.ε., ωσ 
προσ το οίκθμα  και το χϊρο ςτάκμευςθσ, κα ιςχφουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 2 και 
τθσ  παραγράφου 3, άρκρου 4 και τθσ παραγράφου 1 και 2 του άρκρου 6 τθσ παροφςασ. 
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Οι προσ ενοικίαςθ μοτοςυκλζτεσ, τρίτροχα ι τετράτροχα οχιματα να βρίςκονται ςε   
ιδιόκτθτουσ χϊρουσ  και όχι ςε πεηοδρόμια ι ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Οι ιδιόκτθτοι  
χϊροι κα πρζπει να είναι ελεγχόμενοι , να φζρουν  νόμιμθ περίφραξθ, θ οποία κα ζχει 
καταςκευαςτεί με άδεια όπωσ αυτι ορίηεται από  τισ κείμενεσ διατάξεισ είτε βρίςκεται 
εντόσ είτε βρίςκεται εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ.  
 

Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηονται από τον (τθν)  ενδιαφερόμενο (θ) απαραίτθτα τα 
ακόλουκα:  

1.1 Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ τθσ Ρολεοδομίασ, ότι ο χϊροσ τθσ γραφειακισ 
εγκατάςταςθσ είναι χϊροσ κφριασ χριςθσ προοριηόμενοσ για κατάςτθμα. 

1.2 Σχεδιάγραμμα κάτοψθσ του χϊρου του καταςτιματοσ ςε δφο αντίτυπα, ςυνταγμζνο 
από ςχεδιαςτι και υπό κλίμακα 1:50, ςτο οποίο κα απεικονίηονται οι χϊροι του 
καταςτιματοσ και προςδιοριςμόσ του κάκε χϊρου με ακριβείσ διαςτάςεισ. Επίςθσ , κα 
αποτυπϊνονται ςε αυτό οι τυχόν υπαίκριοι ιδιωτικοί ι κοινόχρθςτοι χϊροι του 
καταςτιματοσ. 

1.3  Ριςτοποιθτικό πυραςφάλειασ του χϊρου, ςε ιςχφ. 

2. Απαραίτθτεσ  προχποκζςεισ για τθν χοριγθςθ τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ είναι : 

 Ο αρικμόσ των μοτοςυκλετϊν που εκμιςκϊνει ο ιδιοκτιτθσ είναι είκοςι (20) κατά 
ανϊτατο όριο.  

 Ο αρικμόσ των τρίτροχων και τετράτροχων οχθμάτων άνω των 50 κ.ε  (γουροφνεσ) 
που εκμιςκϊνει ο ιδιοκτιτθσ είναι τζςςερα (4) κατά ανϊτατο όριο.  

 Απαγορεφονται γενικά οι τφπου moto cross μοτοςυκλζτεσ. 

 Ο κυβιςμόσ των μοτοςυκλετϊν να είναι κατά ανϊτατο όριο μζχρι διακόςια πενιντα 
κυβικϊν εκατοςτϊν (250cc). 

 
3. Τα δικαιολογθτικά που κα κατατίκενται από τον ενδιαφερόμενο, για τθν λιψθ απόφαςθσ 
από το Δθμοτικό Συμβοφλιο, είναι τα δικαιολογθτικά του άρκρου 7 παρ. 1, 2, 3, 4, 7,10 ,11, 
14 κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του/των ιδιοκτιτθ/των, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ του, ότι δεν ζχουν αντίρρθςθ για τθν λειτουργία καταςτιματοσ επιχείρθςθσ 
εκμίςκωςθσ μοτοςυκλετϊν και ςε περίπτωςθ πολυκατοικίασ ότι δεν απαγορεφεται από τον 
κανονιςμό λειτουργίασ του. 

4. Μετά τθν χοριγθςθ τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ από το Δθμοτικό Συμβοφλιο, κα εκδίδεται 
απόφαςθ του αρμόδιου εξουςιοδοτθμζνου οργάνου, ςτθν οποία κα αναφζρονται οι 
υποχρεϊςεισ και απαγορεφςεισ που τίκενται  με τθν παροφςα και κα ςυνοδεφεται από τθν 
κεωρθμζνθ κάτοψθ  του οικιματοσ και το τοπογραφικό ςχεδιάγραμμα τθσ περιοχισ, όπου 
κα είναι ςθμειωμζνθ θ κζςθ του ακινιτου, για να κατατεκοφν ςτον Ε.Ο.Τ. 

Άρθρο 13o  

Ωράριο  Ενοικίαςησ & Κυκλοφορίασ εκμίςθωςησ  μοτοποδηλάτων και μοτοςυκλετών, 
τρίτροχων και τετράτροχων  

Θ ενοικίαςθ και κυκλοφορία των μοτοποδθλάτων, μοτοςυκλετϊν, δίτροχων, τρίτροχων ι 
τετράτροχων, (είτε άνω είτε κάτω των 50 κ.ε.) επιτρζπεται μόνο από τισ επτά (07:00) το 
πρωί μζχρι τισ οκτϊ και τριάντα (20:30) το βράδυ. Τισ υπόλοιπεσ ϊρεσ απαγορεφεται 
αυςτθρά θ ενοικίαςθ και θ κυκλοφορία αυτϊν . 
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Άρθρο 14ο  

Μεταβατικζσ διατάξεισ. 

1. Τα καταςτιματα εκμιςκϊςεωσ μοτοποδθλάτων και ποδθλάτων, που κατά τθν ζναρξθ 
ιςχφοσ τθσ παροφςασ λειτουργοφν νόμιμα με άδεια που χορθγικθκε ςφμφωνα με τισ 
Αςτυνομικζσ Διατάξεισ που ίςχυαν μζχρι τϊρα, εξακολουκοφν να λειτουργοφν , εφόςον 
πλθροφνται οι όροι τθσ παροφςασ. 

2. Τα καταςτιματα εκμιςκϊςεωσ μοτοποδθλάτων και ποδθλάτων, που κα λειτουργιςουν 
μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ,,  υπόκεινται εφ εξισ ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςασ 
κανονιςτικισ απόφαςθσ . 

3. Τα καταςτιματα που ζχουν άδειεσ, αλλά δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ λειτουργίασ που 
ορίηει θ παροφςα κανονιςτικι, ζχουν το χρονικό περικϊριο μζχρι τθν 31/04/2013, να 
ςυμμορφωκοφν. Κατ’ εξαίρεςθ και μζχρι τθν 31/12/2013 οφείλουν  να μεταςτεγαςτοφν ςε 
κατάλλθλουσ χϊρουσ εάν θ ςυμμόρφωςθ απαιτεί αλλαγι κζςθσ.  

4. Ο ιδιοκτιτθσ του καταςτιματοσ οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτο Διμο ότι ςυμμορφϊκθκε 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ.  

Μετά το πζρασ των οριηόμενων ςτθν παρ. 3 του παρόντοσ άρκρου χρονικϊν ορίων, το 
τμιμα αδειοδοτιςεων & ρφκμιςθσ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν του Διμου, διενεργεί ελζγχουσ όπωσ ορίηει το άρκρο 15 τθσ παροφςθσ. 

4. Μετά τθ λιξθ των παραπάνω προκεςμιϊν, οι άδειεσ των καταςτθμάτων που δεν ζχουν 
ςυμμορφωκεί, ανακαλοφνται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβοφλιου. 

Άρθρο 15ο 

Τελικζσ διατάξεισ – Ζναρξη ιςχφοσ  

Θ παροφςα ιςχφει για όλθ τθν Ρεριφζρεια του Διμου Χερςονιςου, από τθσ νομίμου 
δθμοςίευςθσ τθσ, θ δε εφαρμογι τθσ ανατίκεται ωσ ακολοφκωσ: Για τθ διαδικαςία 
Αδειοδότθςθσ, τθν τιρθςθ των προχποκζςεων αδειοδότθςθσ , τθ κζςθ του οικιματοσ και 
τθν εφαρμογι των μεταβατικϊν διατάξεων, ςτο τμιμα αδειοδοτιςεων & ρφκμιςθσ 
εμπορικϊν δραςτθριοτιτων τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου και τζλοσ οι 
βεβαιϊςεισ των παραβάςεων ςτθν Δθμοτικι Αςτυνομία. 

 

 


