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ΑΝΑΡΣΘΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 Από το Πρακτικό τθσ αρικμ. 15/2021   
 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Δεςκάτθσ. 
Αριθμ. Απόφαςησ: 96/2021 
ΘΕΜΑ:   Σροποποίθςθ  τθσ υπϋαρικμ.  152/2017 απόφαςθσ του Δ  με κζμα « Ψιφιςθ του  Κανονιςμοφ  
Παραχϊρθςθσ  και χριςθσ τμθμάτων των κοινόχρθςτων χϊρων του Διμου Δεςκάτθσ, για ανάπτυξθ 
τραπεηοκακιςμάτων » 

 

Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Κόγιοσ Ηιςθσ  λαμβάνοντασ υπόψθ: 
 
Σθν από 11 Μαρτίου 2020  Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μζτρα 
αντιμετϊπιςθσ  των αρνθτικϊν  ςυνεπειϊν  τθσ εμφάνιςθσ  του κορωνοϊου  Covid-19 » κςι τθσ  ανάγκθσ 
περιοριςμοφ  τθσ διάδοςθσ  τουσ » και ςυγκεκριμζνα τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ ΠΝΠ  όπου 
ρυκμίηονται  κζματα ςφγκλθςθσ  και λιψθσ αποφάςεων των πάςθσ φφςεωσ  ςυλλογικϊν οργάνων των 
διμων,  των περιφερειϊν και των εποπτευόμενων  νομικϊν τουσ προςϊπων  κατά το διάςτθμα  λιψθσ 
των μζτρων  αποφυγισ τθσ   διάδοςθσ του  κορωνοϊου  Covid-19, προσ ςυμμόρφωςθ  των  γενικϊν  
οδθγιϊν  υγιεινισ.  
υνεδριάηουν κεκλειςμζνων των κυρϊν , εκ τθσ ευκείασ και ρθτισ  πρόβλεψθσ τθσ ΠΝΠ και επομζνωσ 
δεν ζχει εφαρμογι  θ πρόβλεψθ  τθσ παρ. 1 του άρκρου 67  του ν. 3852/2010 ςτο βακμό που θ ΠΝΠ  
ορίηει διαφορετικό τρόπο ςφγκλθςθσ  των  δθμοτικϊν ςυμβουλίων.  
ε όςεσ περιπτϊςεισ δεν πραγματοποιθκεί δια ηϊςθσ ςυνεδρίαςθ  των  ανωτζρω ςυλλογικϊν οργάνων 
, θ λιψθ τθσ  απόφαςθσ  τουσ , κατϋτο ίδιο χρονικό διάςτθμα,  μπορεί να λαμβάνει χϊρα:  
Α] είτε δια περιφοράσ  είτε Β] δια τθλεδιάςκεψθσ  με κάκε πρόςφορο  τθλεπικοινωνιακό μζςο 
 
Ζτςι,  ο Πρόεδροσ κατόπιν  των ανωτζρω και  ςτο πλαίςιο τθσ  λιψθσ των μζτρων  αποφυγισ τθσ   
διάδοςθσ του  κορωνοϊου  Covid-19,    ζχει προγραμματίςει τακτικι     ςυνεδρίαςθ δια  περιφοράσ   
κατά τθν 4ην    Αυγοφςτου   2021  θμζρα  Σετάρτη  και ϊρα 19:30 μ.μ. με τθν υπϋαρικμ. 5352/30-7-2021   
ζγγραφθ πρόςκλθςθ του. 
 
Αφοφ  διαπιςτϊκθκε  νόμιμθ  απαρτία, κακόςον  ςε  ςφνολο 21  μελϊν βρζκθκαν  παρόντα 21  δθλαδι 
:  

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

Κόγιοσ Ηιςθσ Πρόεδροσ  κανζνασ 

Αναγνϊςτου Ιωάννθσ  

Ανδρϊνθ Αρετι  

Γαλάνθσ Δθμιτριοσ  

Ηαγκανίκασ Ιωάννθσ  

Ηιαγκλιαβοφ Ειρινθ  

Καραςτζργιοσ Δθμιτριοσ  

Λάμαρθσ Χριςτοσ  

Μωχςιάδθσ Γεωργιοσ  

Ορφανίδθσ Χαράλαμποσ  

Παπαγεωργόπουλοσ Ακανάςιοσ  

Παπαδόπουλοσ Χαράλαμποσ  

Πζτςασ Ιωάννθσ  

τεφόπουλοσ  Χάρθσ  
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Σζγοσ Βαςίλειοσ  

Σηιϊλασ Ιωάννθσ  

Σρικαλίδθσ Αριςτείδθσ  

Σςιάκαλοσ Γεϊργιοσ  

Σςιγάρασ Χριςτοσ  

Χάϊτασ Θεοχάρθσ  

Χατηθηιςθσ Λάμπροσ  

 
Πρόεδροσ Κοινότθτασ  Δεςκάτθσ κόδρα Κωνςταντία  (αποφςα ) 
Πρόεδροσ Κοινότθτασ Δαςοχωρίου Μαλλιϊρασ Χριςτοσ (απϊν ) 
Πρόεδροσ Κοινότθτασ Παλιουριάσ Παπαδόπουλοσ Νικόλαοσ ( απϊν ) 
Πρόεδροσ Κοινότθτασ Παναγιάσ Σςιοφγκοσ τζργιοσ ( απϊν ) 
Πρόεδροσ Κοινότθτασ Παραςκευισ Βελλισ Κωνςταντίνοσ  ( απϊν ) 
Πρόεδροσ Κοινότθτασ Καρπεροφ Παπαγεωργίου Νικόλαοσ ( απϊν ) 
Πρόεδροσ Κοινότθτασ  Κατάκαλθσ Γαλάνθσ Ιωάννθσ ( απϊν) 
Πρόεδροσ Κοινότθτασ Σρικοκκιάσ Μακρισ Χρίςτοσ  ( απϊν ) 
 
 
Παριςταμζνου  και του  Δθμάρχου κ. Κορδίλα Κ. Δθμθτρίου  
 
τθ  ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκε  και θ κ. Σςικνογιάννθ  Ιωάννα  για  τθν τιρθςθ  των  πρακτικϊν  
 
Ώρα ζναρξθσ 19:30 μ.μ. – Ώρα  λιξθσ  20:30 μ.μ.  
 
 Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου και  ειςθγοφμενοσ το  6ον   
κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ  και ζκεςε υπόψθ  του Δθμοτικοφ υμβουλίου : 
 
      Σθν υπϋαρικμ.  152/2017 απόφαςθ του Δ  με κζμα « Ψιφιςθ του  Κανονιςμοφ  Παραχϊρθςθσ  και 
χριςθσ τμθμάτων των κοινόχρθςτων χϊρων του Διμου Δεςκάτθσ, για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων » 
 
Και πρότεινε τθν αντικατάςταςθ του άρκρου 4 ωσ εξισ:  
 

 ΑΡΘΡΟ 4: ΣΜΗΜΑΣΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΤΝ 
 

Σα τμιματα κοινόχρθςτων χϊρων που μποροφν να παραχωρθκοφν είναι: 
 

1. ΟΙ ΠΛΑΣΕΙΕ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΔΕΚΆΣΘ ΚΑΙ ΤΓΚΕΚΡΙΜΖΝΑ: 
 

α) όλεσ οι πλατείεσ του Διμου Δεςκάτθσ παραχωροφνται ατελϊσ: 
 ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου Δεςκάτθσ  
 ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ ΔΕΠΑΠ 
 ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ 
 ςε εκδθλϊςεισ των πολιτικϊν κόμματα και δθμοτικϊν ςυνδυαςμϊν 
 μακθτικζσ, φοιτθτικζσ, ςυνδικαλιςτικζσ, ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα,  
 πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ και φορείσ που πραγματοποιοφν εκδθλϊςεισ κοινωνικοφ ςκοποφ και 

οφζλουσ  
 

β) θ κεντρικι πλατεία Δ.Κ. Δεςκάτθσ δθλαδι ο χϊροσ που βρίςκεται ανάμεςα από του 
πεηοδρόμουσ  Μονδαίασ,  Θλία Πετςοφλα  και  28θσ  Οκτωβρίου 1940 μπορεί να παραχωρθκεί 
 δικαίωμα χριςθσ ανάπτυξθσ  τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν λειτουργικϊν –διακοςμθτικϊν 
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ςτοιχείων . Σα τραπεηοκακίςματα και τα ςυναφι λειτουργικά – διακοςμθτικά ςτοιχεία κα 
τοποκετοφνται ςτο χϊρο κάτω από τισ πζργολεσ . Επίςθσ κα τοποκετοφνται ςε χϊρο εκτόσ πζργουλασ 
που βρίςκεται ςτθν  β1)δυτικι πλευρά τθσ πλατείασ και  β2)ςτο χϊρο ανάμεςα από το μνθμείο του 
Λοχαγοφ Μανουςάκθ και τθσ πζργουλασ που βρίςκεται ςτθ βόρεια πλευρά τθσ πλατείασ. 

γ) ςτθν πλατεία Δθμαρχείου παραχωρείτε δικαίωμα χριςθσ ανάπτυξθσ  τραπεηοκακιςμάτων και 
ςυναφϊν λειτουργικϊν –διακοςμθτικϊν ςτοιχείων  ςε όλεσ τισ πλευρζσ.. 
 

δ)  τισ  πλατείεσ  όλων των Σ.Κ. του Διμου Δεςκάτθσ  παραχωρείτε δικαίωμα χριςθσ ανάπτυξθσ 
 τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν λειτουργικϊν – διακοςμθτικϊν ςτοιχείων . 
 

2. ΟΙ ΠΕΗΌΔΡΟΜΟΙ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΔΕΚΆΣΘ ΚΑΙ ΤΓΚΕΚΡΙΜΖΝΑ: 
 

α) οι πεηόδρομοι του Διμου  Δεςκάτθσ παραχωροφνται ατελϊσ: 
 ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου Δεςκάτθσ  
 ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ ΔΕΠΑΠ 
 ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ 
 ςε εκδθλϊςεισ των πολιτικϊν κόμματα και δθμοτικϊν ςυνδυαςμϊν 
 μακθτικζσ, φοιτθτικζσ, ςυνδικαλιςτικζσ, ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα,  
 πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ και φορείσ που πραγματοποιοφν εκδθλϊςεισ κοινωνικοφ ςκοποφ και 

οφζλουσ  
 

β)  ςτουσ πεηόδρομουσ Λοχαγοφ Δθμθτρίου Μανουςάκθ, Ανδρζα Παπανδρζου, Μονδαίασ, Θλία 
Πετςοφλα ,28θσ Οκτωβρίου 1940 , το τμιμα από τθν 28θσ Οκτωβρίου 1940  μζχρι τθν εκκλθςία του 
Αγίου Κων/νου και Ελζνθσ  τθσ Δ.Κ. Δεςκάτθσ 

 
γ) Σουσ πεηόδρομουσ   όλων των Σ. Κ.  του Διμου Δεςκάτθσ ( ζμπροςκεν ι  απζναντι των 

καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ )  
 
 μπορεί να παραχωρθκεί  δικαίωμα χριςθσ ανάπτυξθσ  τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν 

λειτουργικϊν –διακοςμθτικϊν ςτοιχείων κακϊσ και δικαίωμα χριςθσ τοποκζτθςθσ εμπορευμάτων, 
ψυγείων αναψυκτικϊν – παγωτϊν, αυτόματων πωλθτϊν, παιχνιδιϊν κλπ. 

Θ παραχωροφμενθ  επιφάνεια πεηοδρόμου για τθν ανάπτυξθσ  τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν 
λειτουργικϊν –διακοςμθτικϊν κακϊσ και για τθν τοποκζτθςθσ εμπορευμάτων, ψυγείων αναψυκτικϊν 
– παγωτϊν, αυτόματων πωλθτϊν, παιχνιδιϊν κλπ. , πρζπει: 

 να αφινει ελεφκερθ, κακ’ όλο το μικοσ του πεηοδρόμου ηϊνθ 3,50μ. θ οποία 
από το ςχεδιαςμό του πεηοδρόμου προορίηεται για τθν πρόςβαςθ οχθμάτων ζκτακτθσ 
ανάγκθσ, τθν τροφοδοςία και τθν πρόςβαςθ ςε νόμιμουσ ιδιωτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ 
παρόδιων κτιρίων, 

 να μθν υπερβαίνει το 60% του πλάτους του πεηοδρόμου. 
 Ο υπερυψωμζνος πεηόδρομος (πατάρι) τθς οδοφ 28θσ Οκτωβρίου 1940 μπορεί να 

παραχωρθκεί εξ ολοκλιρου  
 Θ όδευςθ τυφλϊν πρζπει να παραμζνει ελεφκερθ 
 Για τθν ανάπτυξθσ  τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν λειτουργικϊν –διακοςμθτικϊν ςτοιχείων 

ο παραχωροφμενοσ χϊροσ μπορεί να οριοκετείται είτε ςε απόςταςθ, είτε ςε επαφι με τθν 
ρυμοτομικι-οικοδομικι γραμμι, ανάλογα με τθ διαμόρφωςθ του πεηοδρόμου και τα 
χαρακτθριςτικά τισ περιοχισ (εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ, είςοδοι κατοικιϊν, κλπ). Για τθν 
τοποκζτθςθ εμπορευμάτων, ψυγείων αναψυκτικϊν – παγωτϊν, αυτόματων πωλθτϊν, 
παιχνιδιϊν κλπ. ο παραχωροφμενοσ χϊροσ κα οριοκετείται ςε επαφι με τθν ρυμοτομικι-
οικοδομικι γραμμι 
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 Θ παραχϊρθςθ χριςθσ τμιματοσ πεηοδρόμου δεν πρζπει να βλάπτει κακ’ οιονδιποτε τρόπο τα 
ςτοιχεία διαμόρφωςθσ του πεηοδρόμου (δάπεδο, φφτευςθ, κακιςτικά, φωτιςμόσ, κλπ) και 
δεν αποτελεί λόγο για τθν αλλαγι τθσ διαμόρφωςισ του. 

 

3. ΣΑ ΠΕΗΟΔΡΌΜΙΑ ΣΟΤ  ΔΘΜΟΤ   ΔΕΚΑΣΘ  
 

Σα πεηοδρόμια όλων των οικιςμϊν  του Διμου  Δεςκάτθσ μποροφν να παραχωρθκοφν για : 
 

 τθν τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν λειτουργικϊν –
διακοςμθτικϊν ςτοιχείων 

 τθν τοποκζτθςθ εμπορευμάτων, ψυγείων αναψυκτικϊν – παγωτϊν, αυτόματων πωλθτϊν, 
παιχνιδιϊν κλπ 

 τθν τοποκζτθςθ οικοδομικϊν υλικϊν και τθν διενζργεια οικοδομικϊν εργαςιϊν  
 τθν λειτουργία περιπτζρων  

 
Θ παραχωροφμενθ για τραπεηοκακιςμάτα και ςυναφι λειτουργικά –διακοςμθτικά ςτοιχεία 

επιφάνεια δεν πρζπει να εμποδίηει τθν διζλευςθ πεηϊν. 
Ο παραχωροφμενοσ χϊροσ μπορεί να οριοκετείται είτε ςε επαφι με το κράςπεδο, είτε 

ςε επαφι με τθν ρυμοτομικι-οικοδομικι γραμμι, ανάλογα με το πλάτοσ του, τθ 
διαμόρφωςθ του πεηοδρομίου και τα χαρακτθριςτικά τισ περιοχισ (εμπορικζσ 
δραςτθριότθτεσ, είςοδοι κατοικιϊν, κλπ). 

Θ παραχϊρθςθ και χριςθ τμιματοσ πεηοδρομίου για τραπεηοκακίςματα, δεν πρζπει να 
βλάπτει κακ’ οιονδιποτε τρόπο τα ςτοιχεία διαμόρφωςθσ του πεηοδρομίου (δάπεδο, 
φφτευςθ, εμπόδια ςτάκμευςθσ, φωτιςμόσ, κλπ) και δεν αποτελεί λόγο για τθν αλλαγι τθσ 
διαμόρφωςισ του. 
 
 
Κατόπιν των ανωτζρω καλείται το δθμοτικό ςυμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά.  
 
Σο Δθμοτικό υμβοφλιο , μετά από ςυηιτθςθ και αφοφ ζλαβε  υπόψθ του  τα ανωτζρω, μετά από 
διαλογικι ςυηιτθςθ.  
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  Ομόφωνα  
 

Εγκρίνει τθν  τροποποίθςθ τθσ αρικμ. 152/2017 απόφαςθ  του Δθμοτικοφ υμβουλίου που αφορά τθν  
Ψιφιςθ του  Κανονιςμοφ  Παραχϊρθςθσ  και χριςθσ τμθμάτων των κοινόχρθςτων χϊρων του Διμου 
Δεςκάτθσ, για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων  ωσ προσ το άρκρο  4 το  οποίο αντικακίςταται  ωσ εξισ:  
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΜΗΜΑΣΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΤΝ 
 

Σα τμιματα κοινόχρθςτων χϊρων που μποροφν να παραχωρθκοφν είναι: 
 

2. ΟΙ ΠΛΑΣΕΙΕ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΔΕΚΆΣΘ ΚΑΙ ΤΓΚΕΚΡΙΜΖΝΑ: 
 

α) όλεσ οι πλατείεσ του Διμου Δεςκάτθσ παραχωροφνται ατελϊσ: 
 ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου Δεςκάτθσ  
 ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ ΔΕΠΑΠ 
 ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ 
 ςε εκδθλϊςεισ των πολιτικϊν κόμματα και δθμοτικϊν ςυνδυαςμϊν 
 μακθτικζσ, φοιτθτικζσ, ςυνδικαλιςτικζσ, ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα,  
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 πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ και φορείσ που πραγματοποιοφν εκδθλϊςεισ κοινωνικοφ ςκοποφ και 
οφζλουσ  

 
β) θ κεντρικι πλατεία Δ.Κ. Δεςκάτθσ δθλαδι ο χϊροσ που βρίςκεται ανάμεςα από του 

πεηοδρόμουσ  Μονδαίασ,  Θλία Πετςοφλα  και  28θσ  Οκτωβρίου 1940 μπορεί να παραχωρθκεί 
 δικαίωμα χριςθσ ανάπτυξθσ  τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν λειτουργικϊν –διακοςμθτικϊν 
ςτοιχείων . Σα τραπεηοκακίςματα και τα ςυναφι λειτουργικά – διακοςμθτικά ςτοιχεία κα 
τοποκετοφνται ςτο χϊρο κάτω από τισ πζργολεσ . Επίςθσ κα τοποκετοφνται ςε χϊρο εκτόσ πζργουλασ 
που βρίςκεται ςτθν  β1)δυτικι πλευρά τθσ πλατείασ και  β2)ςτο χϊρο ανάμεςα από το μνθμείο του 
Λοχαγοφ Μανουςάκθ και τθσ πζργουλασ που βρίςκεται ςτθ βόρεια πλευρά τθσ πλατείασ. 

γ) ςτθν πλατεία Δθμαρχείου παραχωρείτε δικαίωμα χριςθσ ανάπτυξθσ  τραπεηοκακιςμάτων και 
ςυναφϊν λειτουργικϊν –διακοςμθτικϊν ςτοιχείων  ςε όλεσ τισ πλευρζσ.. 
 

δ)  τισ  πλατείεσ  όλων των Σ.Κ. του Διμου Δεςκάτθσ  παραχωρείτε δικαίωμα χριςθσ ανάπτυξθσ 
 τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν λειτουργικϊν – διακοςμθτικϊν ςτοιχείων . 
 

3. ΟΙ ΠΕΗΌΔΡΟΜΟΙ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΔΕΚΆΣΘ ΚΑΙ ΤΓΚΕΚΡΙΜΖΝΑ: 
 

α) οι πεηόδρομοι του Διμου  Δεςκάτθσ παραχωροφνται ατελϊσ: 
 ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου Δεςκάτθσ  
 ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ ΔΕΠΑΠ 
 ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ 
 ςε εκδθλϊςεισ των πολιτικϊν κόμματα και δθμοτικϊν ςυνδυαςμϊν 
 μακθτικζσ, φοιτθτικζσ, ςυνδικαλιςτικζσ, ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα,  
 πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ και φορείσ που πραγματοποιοφν εκδθλϊςεισ κοινωνικοφ ςκοποφ και 

οφζλουσ  
 

β)  ςτουσ πεηόδρομουσ Λοχαγοφ Δθμθτρίου Μανουςάκθ, Ανδρζα Παπανδρζου, Μονδαίασ, Θλία 
Πετςοφλα ,28θσ Οκτωβρίου 1940 , το τμιμα από τθν 28θσ Οκτωβρίου 1940  μζχρι τθν εκκλθςία του 
Αγίου Κων/νου και Ελζνθσ  τθσ Δ.Κ. Δεςκάτθσ 

 
γ) Σουσ πεηόδρομουσ   όλων των Σ. Κ.  του Διμου Δεςκάτθσ ( ζμπροςκεν ι  απζναντι των 

καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ )  
 
 μπορεί να παραχωρθκεί  δικαίωμα χριςθσ ανάπτυξθσ  τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν 

λειτουργικϊν –διακοςμθτικϊν ςτοιχείων κακϊσ και δικαίωμα χριςθσ τοποκζτθςθσ εμπορευμάτων, 
ψυγείων αναψυκτικϊν – παγωτϊν, αυτόματων πωλθτϊν, παιχνιδιϊν κλπ. 

Θ παραχωροφμενθ  επιφάνεια πεηοδρόμου για τθν ανάπτυξθσ  τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν 
λειτουργικϊν –διακοςμθτικϊν κακϊσ και για τθν τοποκζτθςθσ εμπορευμάτων, ψυγείων αναψυκτικϊν 
– παγωτϊν, αυτόματων πωλθτϊν, παιχνιδιϊν κλπ. , πρζπει: 

 να αφινει ελεφκερθ, κακ’ όλο το μικοσ του πεηοδρόμου ηϊνθ 3,50μ. θ οποία 
από το ςχεδιαςμό του πεηοδρόμου προορίηεται για τθν πρόςβαςθ οχθμάτων ζκτακτθσ 
ανάγκθσ, τθν τροφοδοςία και τθν πρόςβαςθ ςε νόμιμουσ ιδιωτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ 
παρόδιων κτιρίων, 

 να μθν υπερβαίνει το 60% του πλάτους του πεηοδρόμου. 
 Ο υπερυψωμζνος πεηόδρομος (πατάρι) τθς οδοφ 28θσ Οκτωβρίου 1940 μπορεί να 

παραχωρθκεί εξ ολοκλιρου  
 Θ όδευςθ τυφλϊν πρζπει να παραμζνει ελεφκερθ 
 Για τθν ανάπτυξθσ  τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν λειτουργικϊν –διακοςμθτικϊν ςτοιχείων 

ο παραχωροφμενοσ χϊροσ μπορεί να οριοκετείται είτε ςε απόςταςθ, είτε ςε επαφι με τθν 
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ρυμοτομικι-οικοδομικι γραμμι, ανάλογα με τθ διαμόρφωςθ του πεηοδρόμου και τα 
χαρακτθριςτικά τισ περιοχισ (εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ, είςοδοι κατοικιϊν, κλπ). Για τθν 
τοποκζτθςθ εμπορευμάτων, ψυγείων αναψυκτικϊν – παγωτϊν, αυτόματων πωλθτϊν, 
παιχνιδιϊν κλπ. ο παραχωροφμενοσ χϊροσ κα οριοκετείται ςε επαφι με τθν ρυμοτομικι-
οικοδομικι γραμμι 

 Θ παραχϊρθςθ χριςθσ τμιματοσ πεηοδρόμου δεν πρζπει να βλάπτει κακ’ οιονδιποτε τρόπο τα 
ςτοιχεία διαμόρφωςθσ του πεηοδρόμου (δάπεδο, φφτευςθ, κακιςτικά, φωτιςμόσ, κλπ) και 
δεν αποτελεί λόγο για τθν αλλαγι τθσ διαμόρφωςισ του. 

 

4. ΣΑ ΠΕΗΟΔΡΌΜΙΑ ΣΟΤ  ΔΘΜΟΤ   ΔΕΚΑΣΘ  
 

Σα πεηοδρόμια όλων των οικιςμϊν  του Διμου  Δεςκάτθσ μποροφν να παραχωρθκοφν για : 
 

 τθν τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων και ςυναφϊν λειτουργικϊν –
διακοςμθτικϊν ςτοιχείων 

 τθν τοποκζτθςθ εμπορευμάτων, ψυγείων αναψυκτικϊν – παγωτϊν, αυτόματων πωλθτϊν, 
παιχνιδιϊν κλπ 

 τθν τοποκζτθςθ οικοδομικϊν υλικϊν και τθν διενζργεια οικοδομικϊν εργαςιϊν  
 τθν λειτουργία περιπτζρων  

 
Θ παραχωροφμενθ για τραπεηοκακιςμάτα και ςυναφι λειτουργικά –διακοςμθτικά ςτοιχεία 

επιφάνεια δεν πρζπει να εμποδίηει τθν διζλευςθ πεηϊν. 
Ο παραχωροφμενοσ χϊροσ μπορεί να οριοκετείται είτε ςε επαφι με το κράςπεδο, είτε 

ςε επαφι με τθν ρυμοτομικι-οικοδομικι γραμμι, ανάλογα με το πλάτοσ του, τθ 
διαμόρφωςθ του πεηοδρομίου και τα χαρακτθριςτικά τισ περιοχισ (εμπορικζσ 
δραςτθριότθτεσ, είςοδοι κατοικιϊν, κλπ). 

Θ παραχϊρθςθ και χριςθ τμιματοσ πεηοδρομίου για τραπεηοκακίςματα, δεν πρζπει να 
βλάπτει κακ’ οιονδιποτε τρόπο τα ςτοιχεία διαμόρφωςθσ του πεηοδρομίου (δάπεδο, 
φφτευςθ, εμπόδια ςτάκμευςθσ, φωτιςμόσ, κλπ) και δεν αποτελεί λόγο για τθν αλλαγι τθσ 
διαμόρφωςισ του. 
 
 
Θ απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 96/2021. 
 
 Ζτςι ζχει ςυνταχκεί και υπογράφεται 
Ο Πρόεδροσ                                       Σα μζλθ 
                       
                     Ακριβζσ Απόςπαςμα  
                   Δεςκάτθ  4 Αυγοφςτου 2021  
                        Ο Διμαρχοσ 
                      
                      Κορδίλασ Κ. Δθμιτριοσ 


