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                              Ο Ρ Θ Η  Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθµ. Απόφασης 488/2012 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 15/23-10-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 

 
Θέµα: Περί ψηφίσεως κανονιστικής απόφασης µε θέµα: « Όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων 
/ποδηλάτων και µοτοσυκλετών άνω των 50 cc και λοιπές διατάξεις περί 
τρίτροχων και τετράτροχων οχηµάτων στο ∆ήµο Χερσονήσου» 
 

Στις Γούρνες σήµερα την 23η Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30  το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα του ∆ήµου (στην 
αίθουσα συνεδρίων του ∆.Ε.Κ.Κ.), ύστερα από τη µε αρ.πρωτ.29034/17-10-2012 
πρόσκληση του Προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα στους δηµοτικούς 
συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι 
εφτά (27) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τους εννέα (9) Προέδρους /Εκπροσώπους 
των ∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων και των τεσσάρων (4) Προέδρων Τοπικών 
Συµβουλίων Νέων, ήταν: 
Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ  
Παρόντες  

1 ∆ανελάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 14 Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 
2 Φιλιππάκης Κων/νος, Αντιδήµαρχος 15 Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος, Μέλος 

∆.Σ 
3 Μαστοράκης Ιωάννης, Αντιδήµαρχος 16 Μπαγουράκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ 
4 Κατσαµποξάκης  Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος 17 Φανουράκης  Ζαχαρίας, Μέλος ∆.Σ. 
5 Μακράκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος 18 Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ 
6 Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος 19 Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία-

Γραµµατέας ∆Σ 
7 Ζερβάκη Ιωάννα, Μέλος ∆.Σ 20 Μπελιβάνης Νικόλαος, Μέλος ∆Σ 
8 Βασιλάκης Μιχαήλ, Μέλος ∆.Σ. 21 Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ 
9 Πλευράκης Εµµανουήλ, Μέλος  ∆Σ 22 Λουλουδάκης  Απόστολος, Μέλος  ∆Σ 
10 ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ 23 Μουντράκης Ιωάννης, Μέλος ∆Σ 
11 Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ. 24 Χατζηπαναγιώτης  Αντώνιος, Μέλος ∆Σ 
12 Σέγκος Ιωάννης, Μέλος ∆Σ   25 Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Αντιπρόεδρος  
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∆.Σ. 
13 Χατζάκης Ευάγγελος, Μέλος  ∆Σ   
Απόντες  

1 Βουράκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ. 

2 Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία, Μέλος  ∆Σ 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και 
προσκλήθηκαν νόµιµα  µε τη µε  
αριθµ. πρωτ. 29034/17-10-2012 
πρόσκληση του Προέδρου. 

Β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
Παρόντες 
1.Περβολαράκης Εµµανουήλ ∆ηµοτικής Κοινότητας  Ανώπολης 
2.Τσαπάκης Αλέξανδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Λ.Χερσονήσου 
3. Αργυράκης Κών/νος Τοπικής Κοινότητας Κρασίου 
4.Αργυράκης Εµµανουήλ   ∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων 
5.Μαυροφοράκης Ιωάννης Τοπικής Κοινότητας  Κάτω Βάθειας 
6.Χατζάκης Αδάµ ∆ηµοτικής Κοινότητας  Μοχού 
Απόντες   

1.Αναγνωστάκης Εµµανουήλ ∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών  
2.Στιβακτάκης Ιωάννης ∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου 
3.Λουράκη Ιωάννα Τοπικής Κοινότητας  Επισκοπής 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµ. πρωτ. 
29034/17-10-2012  πρόσκληση του Προέδρου. 

 
Γ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ 

                 Παρόντες                                             Απόντες 
1. Μιχελεκάκης Ιωάννης, Χερσονήσου 
2. Κουνενός Αντώνης, Γουβών 
3.Κατσούλης Αριστόδηµος, Μαλίων  
4.Κτιστάκης Ιωάννης, Επισκοπής 

 

 Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν 
νόµιµα  µε την αριθµ. πρωτ. 29034/17-10-2012 
πρόσκληση του Προέδρου. 

 
Ο ∆ήµαρχος κ. Ζαχαρίας ∆οξαστάκης  προσκλήθηκε νόµιµα και παρίσταται στη 

συνεδρίαση.  
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μπατσολάκη Αργυρώ, υπάλληλος του 

∆ήµου, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικών,  για την τήρηση των πρακτικών. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο νοµικός σύµβουλος κ. Ασπετάκης 

Γεώργιος ο οποίος εισηγήθηκε το 13ο θέµα. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 µελών ήταν παρόντα 25 

µέλη – ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως 
κατωτέρω το θέµα της  ηµερήσιας διάταξης.  
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Θέµα 2ο: Περί ψηφίσεως κανονιστικής απόφασης µε θέµα: «Όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων 
/ποδηλάτων και µοτοσυκλετών άνω των 50 cc και λοιπές διατάξεις περί 
τρίτροχων και τετράτροχων οχηµάτων στο ∆ήµο Χερσονήσου» 
 

Αριθµός Απόφασης 488/2012 
 

Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον κο ∆ήµαρχο ο οποίος εισηγήθηκε τα εξής:  
  

Σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής:  
«1. Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους 
εκδίδοντας  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε 
τις οποίες: 
α) Θέτουν κανόνες: 
α1. Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, 
των  θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεµάτων 
από τη  ρύπανση. 
α2. Για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες και 
ειδικότερα  στις τουριστικές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο. 
α3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους 
χώρους της  εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και 
αναβάθµιση της αισθητικής  των πόλεων και των οικισµών, λαµβάνοντας υπόψη 
ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των  παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών 
περιοχών. 
α4. Για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της 
κυκλοφορίας,  τον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης των 
οχηµάτων, καθώς και για την  τοποθέτηση και λειτουργία µετρητών ή εγκαταστάσεων 
ρύθµισης της στάθµευσης οχηµάτων σε  κοινόχρηστους χώρους. 
β) Καθορίζουν τον τρόπο εφαρµογής των αναγκαίων, κατά περίπτωση, µέτρων για την 
πρόληψη  και αντιµετώπιση πυρκαγιών σε κοινόχρηστους χώρους και ιδιαίτερα στους 
χώρους διάθεσης  των απορριµµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές πυροσβεστικές 
διατάξεις. 
γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα που  
λειτουργούν στην πόλη, λαµβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές 
συνθήκες  και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση. [Α3] 
δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: 
δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών αγορών, των  
εµποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή µη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των 
χριστουγεννιάτικων  αγορών και γενικά των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων. 
δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και 
των λοιπών  κοινόχρηστων χώρων. 
δ3. Για τη χρήση και λειτουργία των συστηµάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. 
δ4. Για τη λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών κατοικιών, των θερέτρων, των  
κατασκηνώσεων και τουριστικών εγκαταστάσεων. 
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ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται 
η  άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και τους κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή 
κοινοτικούς  χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα µέσα προβολής υπαίθριας 
διαφήµισης. 
Μπορούν επίσης να καθορίζουν ειδικότερες προδιαγραφές και προϋποθέσεις 
κατασκευής και  τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων και επιγραφών σε 
επαγγελµατικούς χώρους, ανάλογα µε  τις τοπικές ιδιαιτερότητες, λαµβάνοντας υπόψη 
τη φυσιογνωµία και την αισθητική του χώρου. 
στ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία  
καταστηµάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη χορήγηση της 
άδειας των  οποίων είναι αρµόδιοι, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις για την 
προστασία του  περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της παραλίας, της δασικής νοµοθεσίας, 
της νοµοθεσίας για  την πυροπροστασία, για τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς 
τόπους, τις διατάξεις του  γενικού πολεοδοµικού σχεδίου, του οικοδοµικού κανονισµού 
και τους γενικούς όρους που  προβλέπονται από τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις. 
Μπορούν, επίσης, πέραν των ανωτέρω, να προσδιορίζουν ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις  για την ίδρυση και εγκατάσταση των ανωτέρω επιχειρήσεων και 
δραστηριοτήτων σε περιοχές,  που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό 
περιβάλλον, την αισθητική  φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες των πόλεων και 
των οικισµών, εκτός των περιοχών,  για τις οποίες έχουν προσδιορισθεί ειδικότεροι 
όροι χρήσεων γης. 
2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαµβάνονται από τα δηµοτικά ή κοινοτικά  
συµβούλια µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους, το συντοµότερο 
δυνατό διάστηµα από την έναρξη της δηµοτικής ή κοινοτικής περιόδου. 
Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των ∆ήµων εισηγείται στο δηµοτικό 
συµβούλιο  η δηµαρχιακή επιτροπή. 
Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού 
διαµερίσµατος ή  οικισµού, η δηµαρχιακή επιτροπή διαµορφώνει την εισήγησή της, µετά 
από γνώµη του οικείου  τοπικού συµβουλίου. 
Για τη διαµόρφωση της εισήγησης, η δηµαρχιακή επιτροπή λαµβάνει υπόψη τις 
παρατηρήσεις  και τις προτάσεις των αρµόδιων κοινωνικών και επαγγελµατικών 
φορέων και οµάδων πολιτών  της περιφέρειας του ∆ήµου, µε τους οποίους έρχεται σε 
διαβούλευση, καθώς και τυχόν  ειδικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί για την 
αντιµετώπιση των ανωτέρω ζητηµάτων. 
3. Με τις κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 µπορεί να καθορίζονται οι 
περιπτώσεις,  για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά µέτρα και πρόστιµα, ορίζοντας το 
ύψος του  προστίµου και τη διαδικασία επιβολής  τους. [B1] 
4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δηµοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες 
κείµενό  τους, στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα του ∆ήµου ή της Κοινότητας, 
σύµφωνα µε τη  διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε 
µια ηµερήσια ή  εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραµένουν 
συνεχώς εκτεθειµένες σε χώρο  του δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος, που είναι 
προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες  αποφάσεις, µε φροντίδα του προέδρου του δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου, µπορεί να  καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ή της 
Κοινότητας. 
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Επιπλέον, το δηµοτικό και κοινοτικό συµβούλιο λαµβάνει µέτρα για την όσο το δυνατόν  
ευρύτερη δηµοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, µέσω των τοπικών µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης,  εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενηµέρωσης των κατοίκων και των οικείων 
επαγγελµατικών τάξεων  και χρησιµοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο 
πρόσφορο µέσο.» 
 
Σύµφωνα µε την παρ 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του ν. 3852/10 το σχέδιο 
κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ. εισηγείται πλέον η 
επιτροπή ποιότητας ζωής. Συνεπώς την προηγούµενη αρµοδιότητα της δηµαρχιακής 
επιτροπής για την εισήγηση των κανονιστικών αποφάσεων αναλαµβάνει από 1-1-2011 
η επιτροπή ποιότητας ζωής.  
 
Με την αριθ. 77/2012 απόφασή της, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο την ανάγκη της λήψης κανονιστικής απόφασης σχετικά τους όρους 
και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων /ποδηλάτων 
και µοτοσυκλετών άνω των 50 cc και λοιπές διατάξεις περί τρίτροχων και τετράτροχων 
οχηµάτων στο ∆ήµο Χερσονήσου.    
Σας παρουσιάζω σχέδιο του κανονισµού και σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά.  
 

«Όροι  και  προϋποθέσεις  λειτουργίας  επιχειρήσεων   εκµίσθωσης   
µοτοποδηλάτων /ποδηλάτων  και  µοτοσυκλετών  άνω  των  50 κ .ε .  και  λοιπές  διατάξεις  

περί  τρίτροχων  και  τετράτροχων   στο  ∆ήµο  Χερσονήσου   
Εισαγωγή  

Τα  τρίτροχα  και  τα  τετράτροχα  οχήµατα  που  κυκλοφορούν  στο  ∆ήµο  µας  δηµιουργούν  
τεράστ ια  προβλήµατα ,  τα  οποία  επιτε ίνονται  από :   

1.  Το  κακό  οδικό  δίκτυο  και  τα  προβληµατ ικά  γεωµετρικά  χαρακτηριστ ικά  των  
δηµόσιων  και  δηµοτ ικών  δρόµων ,  την  έλλε ιψη  σχεδίων  πόλης  ή  τους   
αδιάνοικτους   δρόµους  ,  όπου  υπάρχουν  σχέδια  πόλης .  

2.  Την  επικ ίνδυνη  οδήγηση  των   οχηµάτων  αυτών ,  κυρίως  από  νεαρούς  οδηγούς ,  
συχνά  µεθυσµένους  και  χωρίς  δίπλωµα ,  χάριν  παιδιάς  (νύχτα  – ηµέρα) ,  
µεταφορές  µεταξύ  τους  σαν  ταξ ί .  

3.  Την  ανυπαρξία  χώρων  στάθµευσης  στα  ξενοδοχε ία  και  την  ανεξέλεγκτη  και  
παράνοµη  στάθµευση  τους  στους  ελάχιστους  και  προβληµατ ικούς  δρόµους .  

4.  Το  µεγάλο  αριθµό  κυκλοφορίας  και  συγκέντρωσης  πεζών  στους  κοινόχρηστους  
χώρους  και  κυρίως  στις  ζώνες  τουριστ ικής  εµφάνισης  και  συνάθροισης  του  
κοινού .  

Η  προβληµατ ική  αυτή  κατάσταση  που  έχε ι  δηµιουργηθε ί  στα  όρια  του  ∆ήµου  µας ,  έχε ι  ως  
συνέπεια  τα  έντονα  παράπονα  και  τ ις  καταγγελίες  των  δηµοτών ,  των  κατοίκων  και  των  
παραθεριστών ,  οι  οποίο ι  εκδηλώνουν  µε  κάθε  τρόπο  διαρκώς  την  αγανάκτηση  τους  και  
αγωνιούν  γ ια  τη  ζωή  τους ,  την  προστασία  της  περιουσίας  τους ,  την  ασφαλή  κυκλοφορία  
πεζών  και  οχηµάτων .  Για  την   αντ ιµετώπιση  αυτής  της  προβληµατ ικής ,  πολύπλευρης  κα ι  
πολύχρονης  κατάστασης ,  οι  κάτοικοι  ζητούν  από  τ ις  αρµόδιες  αρχές  τη  λήψη  δραστ ικών  
µέτρων ,  γ ια  την  επίλυση  των  προβληµάτων  που  έχουν  δηµιουργηθε ί ,  προς  την  
κατεύθυνση  της  αποτελεσµατ ικής  αντ ιµετώπισης  των  παραπάνω  προβληµάτων ,  επειδή  
επηρεάζουν  το  αίσθηµα  ασφάλε ιας  των  πολιτών .  

Το  ∆ηµοτ ικό  Συµβούλ ιο  Χερσονήσου  λαµβάνοντας  υπόψη ,  την  εσφαλµένη  εφαρµογή  της  
ισχύουσας  νοµοθεσίας  για  την  αδειοδότηση  καταστηµάτων  εκµισθώσεως  µοτοποδηλάτων  
και  ποδηλάτων ,  την  αλόγ ιστη  χορήγηση  αδειών  εκµίσθωσης  & κυκλοφορίας  µεγάλου  
αριθµού  τροχοφόρων  στα  όρια  του  ∆ήµου  µας ,  τα  οποία  δηµιουργούν  µια  σύνθετη  
αρνητ ική  κατάσταση ,  το  γεγονός  ότ ι  υπήρξε  πλήθος  καταγγελ ιών  και  διαπιστώσεις  ότ ι  οι  
κάτοικοι  του  ∆ήµου  µας  αντ ιµετωπίζουν  εξ  αυτού  του  φαινοµένου ,  σοβαρά  προβλήµατα  
που  συνδέονται  µε  την  ποιότητα  ζωής  τους ,  την  ασφάλε ια  και  την  προσωπικότητα  τους ,  
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και  µετά  από  σχετ ικές  εισηγήσεις  αποφάσισε  οµόφωνα  µε  τ ις   αρ .  207/2012  και  304/2012 
πράξε ις  του  την  έκδοση  κανονιστ ικής  απόφασης  που  θα  περιγράφει  όρους  και  
προϋποθέσε ις  λε ιτουργ ίας  καταστηµάτων  εκµίσθωσης  µοτοποδηλάτων /  Ποδηλάτων  & 
Μοτοσυκλετών  άνω  των  50 κ .ε .  

 Κανονιστικές  Αποφάσεις  ∆ήµων   
Οι  δηµοτ ικές  και  κοινοτ ικές  αρχές ,  κατά  τ ις  διατάξε ις  του  άρθρου  79 του  ∆ΚΚ  
(ν .3463/2006),  ρυθµίζουν  θέµατα  της  αρµοδιότητας  τους  εκδίδοντας  τοπικές  κανονιστ ικές  
αποφάσεις  στο  πλαίσιο  της  κε ίµενης  νοµοθεσίας ,  µε  τ ις  οποίες  θέτουν  κανόνες  γ ια  την  
προστασία  της  υγε ίας  των  κατοίκων  από  οχλούσες  δραστηριότητες  και  ε ιδικότερα  στ ις  
τουριστ ικές  περιοχές  κατά  την  τουριστ ική  περίοδο ,  προσδιορίζουν  τους  όρους  και  τ ις  ώρες  
λειτουργ ίας  µουσικής  σε  καταστήµατα  που  λειτουργούν  στην  πόλη ,  λαµβάνοντας  υπόψη  
τ ις  χρήσεις  γης ,  τ ις  ιδ ιαίτερες  τοπικές  συνθήκες  και  την  προστασία  των  κατοίκων  από  την  
ηχορύπανση .  Επίσης ,  µε  τ ις  κανονιστ ικές  αποφάσεις  του  άρθρου  79 του  ∆ΚΚ  οι  δηµοτ ικές  
και  κοινοτ ικές  αρχές  µπορούν  να  προσδιορίζουν  τους  όρους  και  τ ις  προϋποθέσε ις  γ ια  την  
εγκατάσταση  και  λειτουργ ία  καταστηµάτων ,  επιχε ιρήσεων  και  ψυχαγωγικών  
δραστηριοτήτων ,  γ ια  τη  χορήγηση  της  άδειας  των  οποίων  ε ίνα ι  αρµόδιοι ,  λαµβάνοντας  
υπόψη  τ ις  σχετ ικές  διατάξε ις  γ ια  την  προστασία  του  περιβάλλοντος ,  του  αιγ ιαλού  και  της  
παραλίας ,  της  δασικής  νοµοθεσίας ,  της  νοµοθεσίας  για  την  πυροπροστασία ,  για  τους  
αρχαιολογ ικούς  και  ιστορικούς  τόπους ,  τ ις  διατάξε ις  του  γενικού  πολεοδοµικού  σχεδίου ,  
του  οικοδοµικού  κανονισµού  και  τους  γενικούς  όρους  που  προβλέπονται  από  τ ις  σχετ ικές  
υγε ιονοµικές  διατάξεις .  Μπορούν ,  επίσης ,  πέραν  των  ανωτέρω ,  να  προσδιορίζουν  
ειδ ικότερους  όρους  και  προϋποθέσε ις  γ ια  την  ίδρυση  και  εγκατάσταση  των  ανωτέρω  
επιχε ιρήσεων  και  δραστηριοτήτων  σε  περιοχές ,  που  επηρεάζουν  το  φυσικό ,  πολιτ ιστ ικό  
και  αρχιτεκτονικό  περιβάλλον ,  την  αισθητ ική  φυσιογνωµία  και  τ ις  εν  γένε ι  λε ιτουργ ίες  των  
πόλεων  και  των  οικ ισµών ,  εκτός  των  περιοχών ,  γ ια  τ ις  οποίες  έχουν  προσδιορισθε ί  
ειδ ικότεροι  όροι  χρήσεων  γης .  
Για  τ ις  περιοχές  που  υπάρχουν  ε ιδ ικο ί  όροι  χρήσεων  γης  δεν  νοµιµοποιούνται  τα  
συλλογ ικά  όργανα  των  ΟΤΑ  να  καθορίσουν  µε  κανονιστ ικές  διατάξεις  ε ιδ ικότερους  όρους  
και  προϋποθέσε ις ,  πέραν  αυτών  που  απαιτούνται  από  την  κε ίµενη  νοµοθεσία  και  κατά  
τούτο  η  αρµοδιότητα  χορήγησης  αδειών  παραµένε ι  δέσµια .  
Αιτ ιολογία  Έκδοσης  Κανονιστικής  Απόφασης   
Ενόψει  των  παραπάνω  και  επειδή ,  η  συγκέντρωση  και  ανάπτυξη  τουριστ ικών  
δραστηριοτήτων  σε  περιορισµένο  χώρο ,  προξενε ί  σοβαρά  προβλήµατα  στο  φυσικό  και  
ανθρωπογενές  περιβάλλον  και  καταγράφονται  ζηµιογόνες  αρνητικές  επιπτώσεις  σε  αυτό  
ώστε  η  κατάσταση  αυτή  να  ε ίνα ι  ανεπιθύµητη  και  παράνοµη ,   επιβάλλεται  η  άµεση  λήψη  
ουσιαστ ικών  µέτρων  γ ια  τους  κατώτερους  λόγους :  

1)  Η  προστασία  του  πολίτη  και  οι  προσβολές  του  ιδ ιωτ ικού  έννοµου  αγαθού  της  
ψυχικής  υγείας  και  της  σωµατ ικής  ακεραιότητας  διασφαλίζονται  από  το  ισχύον  
νοµικό  πλαίσιο .  

2)  Το  άρθρο  57 του  Α .Κ  κατοχυρώνει  την  έκφραση  της  προσωπικότητας .  Το  δικαίωµα  
του  ανθρώπου  να  βιώνε ι  σε  ένα  υγ ιές  και  ισορροπηµένο  περιβάλλον ,  ε ίνα ι  
προϋπόθεση  γ ια  την   ελεύθερη  ανάπτυξη  της  προσωπικότητας .  Από  την  
προσωπικότητα  απορρέε ι  το  δικαίωµα  της  χρήσης  των  κοινόχρηστων  πραγµάτων .  

3)  Κατά  τα  άρθρα  966,967,968 Α .Κ  οι  οδοί  (κάθε  ε ίδους  οδοί  γ ια  την  εξυπηρέτηση  του  
κοινού) ,  τα  πεζοδρόµια  και  οι  πλατε ίες  ε ίνα ι  κοινά  το ις  πάσι .  

4)  Το  περιβάλλον  ε ίναι  ζωτ ικός  χώρος ,  αναπτύσσεται   η  προσωπικότητα  του  
ανθρώπου .  Η  χρήση  του  ζωτ ικού  χώρου  δεν  πρέπει  να  προσβάλλει  το  δικαίωµα  
χρήσης  του  άλλου .  Η  εκποµπή  θορύβων  και  δη  εκκωφαντικών  προσβάλλε ι  την  
ψυχική  υγε ία  των  ατόµων .  

5)  Κατά  τα  άρθρα  2 και  24 του  Συντάγµατος  (1975,1986,2001) εγείρετα ι  αξίωση  
προστασίας  κάθε  στοιχε ίου  του  ζωτ ικού  χώρου  που  είνα ι  απαραίτητος  γ ια  την  
ελεύθερη  ανάπτυξη  της  προσωπικότητας .  Το  δικαίωµα  χρήσης  των  κοινόχρηστων  
χώρων ,  αποτελε ί  έκφανση  της  προσωπικότητας .  

6)  Η  υποβάθµιση  του  περιβάλλοντος ,  συνιστά  πρόβληµα  που  εµποδίζε ι  την  υγ ιή  
ανάπτυξη  της  προσωπικότητας ,  προσβάλε ι  τ ις  αξίες  του  ανθρώπου  και  παρακωλύε ι  
τη  συµµετοχή  στην  κοινωνική  και  οικονοµική  ζωή  της  χώρας .  

Για  όλους  τους  παραπάνω  λόγους  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  στο  πλαίσιο  των  
αρµοδιοτήτων  της  και  για  την  προστασία  των  ∆ηµοτών  της  και  αφού  έλαβε  υπόψη :  
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�  το  έγγραφό  του  ∆ήµου  Χερσονήσου ,  µε  αρ .  πρωτ .  16371/14-6-2012, µε  το  
οποίο  ζητήθηκε ,  από  διάφορους  φορείς  της  διοικητ ικής  περιφέρε ιας  του  ∆ήµου  
µας  (Ε .Ο .Τ ,  Εµπορικούς  Συλλόγους ,  Πολιτ ιστ ικούς  Συλλόγους ,  κ .λ .π) ,  στο  
πλαίσιο  της  διαβούλευσης  και  του  διαλόγου ,  η  άποψή  τους  για  τους  όρους  και  
τ ις  προϋποθέσε ις  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστηµάτων  εκµίσθωσης  
µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων  στον  ∆ήµο  Χερσονήσου .  Σε  απάντηση  του  εν  
λόγω  εγγράφου  µας  λάβαµε  απάντηση  µόνο  από  τους  εξής  φορείς :  από  τον  
Ε .Ο .Τ .  µε  το  αρ .  πρωτ .  2948/20-6-2012 εγγράφου  του ,  από  τον  Πολιτ ιστ ικό  
Σύλλογο  & Εξωραϊστ ικό  Σύλλογο  Καρτερού  µε  το  αρ .  πρωτ .  3/25-6-2012 
εγγράφου  του ,  και  τον  Σύλλογο  Ιδ ιοκτητών  Γραφείων  Ενοικ ιάσεως  
Αυτοκ ινήτων  Ν .  Ηρακλείου  «Ο  ΗΝΙΟΧΟΣ» µε  το  αρ .  πρωτ .  796/27-6-2012 
έγγραφο  του ,    

�  το  αρ .  πρωτ .  1016/49/242-β /25-7-2012 έγγραφο  του  Αστυνοµικού  Τµήµατος  
Χερσονήσου ,  για  τον  χαρακτηρισµό  οδών ,  στην  περιοχή  του  ∆ήµου  µας ,   ως  
αυξηµένης  κυκλοφοριακής  κ ίνησης ,    

�   την  ΚΥΑ  16598/2010,  άρθρο  3  παρ .  στ΄  για  τη  χορήγηση  σύµφωνης  γνώµης  
του  ∆ήµου ,   για  την  εγκατάσταση  επιχε ίρησης  δικύκλων  µοτοσυκλετών ,  
τρ ίκυκλων  και  τετράκυκλων  άνω  των  50 κ .ε  ,  καθώς  και  τον  καθορισµό  του  
ανώτατου   επιτρεπόµενου  αριθµού ,  

�  την  1 /1994 Αστυνοµική  διάταξη  (αριθ .  1023/2/34α /1994, ΦΕΚ  178 
Β ’ /17.3.1994) «Όροι  και  προϋποθέσε ις  ίδρυσης  και  λε ιτουργ ίας  καταστηµάτων  
εκµισθώσεως  µοτοποδηλάτων  µέχρι  50 κ .ε .  και  ποδηλάτων», όπως  
τροποποιήθηκε  και  συµπληρώθηκε  από  την  αριθ .  1Α /1997 (που  εγκρίθηκε  µε  
την  Υ .Α .  2513/6/13 – α ,  ΦΕΚ  529/Τ  Β ’ /27-6-1997) και  την  αριθ .  2513/6/14 – 
α /2005, που  εγκρίθηκε  µε  την  Υ .Α .  2513/6/14 – β /2005 (ΦΕΚ  1027/τ .  Β ’ /20-7-
2005),  και   

�  τ ις   υπ .  αριθ .  207/2012 και  304/2012 αποφάσεις  του  ∆ηµοτ ικού  Συµβουλ ίου ,  

εισηγε ίτα ι  τα  κάτωθι ,   που  καθορίζουν  τους  όρους  και  τ ις  προϋποθέσε ις ,  ίδρυσης  και  
λειτουργ ίας  καταστηµάτων  εκµίσθωσης  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων  στον  ∆ήµο  
Χερσονήσου ,  τ ις  προϋποθέσεις   γ ια  την  χορήγηση  σύµφωνης  γνώµης ,  για  την  
εγκατάσταση  επιχε ίρησης  δικύκλων  µοτοσυκλετών ,  τρίτροχων  και  τετράτροχων  άνω  των  
50 κ .ε .  καθώς  και  τον  καθορισµό  του  ανώτατου  επιτρεπόµενου  αριθµού  αυτών .  

Άρθρο   1ο  

«Ορισµοί» 

1. Καταστήματα εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων: είναι οι επιχειρήσεις που 

ενοικιάζουν μοτοποδήλατα μέχρι 50 κ.ε  ή ποδήλατα ή και τις δύο κατηγορίες οχημάτων για 

ψυχαγωγικούς ή τουριστικούς σκοπούς και έχουν την ανάλογή γραφειακή εγκατάσταση. 

2. Καταστήματα εκμισθώσεως μοτοσυκλετών: είναι οι επιχειρήσεις για τις οποίες χορηγείται Ειδικό 

Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), εφάπαξ από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του 

EOT, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 16598/29.12.2010. (ΦΕΚ 2189/31.12.2010 

τεύχος Β)  

3. Μοτοποδήλατο: Το δίτροχο, τρίτροχο ή τετράτροχο  όχημα, του οποίου η μέγιστη εκ κατασκευής 

ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα 

εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά. Επίσης ως 

μοτοποδήλατο λογίζεται και το ελαφρό τετράτροχο όχημα του οποίου το απόβαρο κενού 

οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου- ελαίου 

ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, είναι μικρότερο των 350 χιλιόγραμμων, η μέγιστη 

εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλ./ώρα και ο κυλινδρισμός του κινητήρα του δεν 

υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά, προκειμένου για κινητήρα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή η 

μέγιστη καθαρή ισχύς τα 4kW , προκειμένου για κινητήρες άλλου τύπου. (άρθρο 2 παρ.1 ΚΟΚ 

Ν.2696/99) 

4. Μοτοσυκλέτα: Κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η μέγιστη εκ 

κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλ./ώρα είτε, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα 

εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών. 

(άρθρο 2 παρ.1 ΚΟΚ Ν.2696/99) 
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5. Τρίτροχο όχημα: Το μηχανοκίνητο όχημα με τρεις συμμετρικούς τροχούς, του οποίου είτε η 

μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε ο 

κυλινδρισμός του κινητήρα του είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών, εάν είναι 

εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επίσης ως τρίτροχο όχημα λογίζεται και το 

τετράτροχο όχημα, εκτός των ελαφρών τετράτροχων οχημάτων της κατηγορίας των 

μοτοποδηλάτων, του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους 

του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου - ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, 

δεν υπερβαίνει τα 400 χιλιόγραμμα, όταν το όχημα προορίζεται για επιβατικές μεταφορές ή τα 550 

χιλιόγραμμα, όταν προορίζεται για μεταφορές εμπορευμάτων και του οποίου η μέγιστη καθαρή 

ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 ΚW. 

6. Ποδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που 

επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς 

ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται 

όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.” 

 
 

Άρθρο   2ο  

Ανώτατος  αριθµός  εκµισθουµένων  & κυκλοφορούντων  τρίτροχων  και  τετράτροχων  
οχηµάτων  στα  όρια  του  ∆ήµου   

1. Ο  ανώτατος  επιτρεπόµενος  αριθµός  οχηµάτων   τρίτροχων  ή  τετράτροχων  που  µπορούν  
να  εκµισθώνονται  και  να  κυκλοφορούν   στα  όρια  του  δήµου  ε ίνα ι :  
Τετρακόσια  είκοσι  (420) οχήµατα  τρίτροχα  ή  τετράτροχα  κάτω  των  50 κ .ε  και  
ειδικότερα:  
∆ηµοτική  ενότητα  Μαλίων  :  εκατόν  εξήντα  (160)  οχήµατα  
∆ηµοτική  ενότητα  Χερσονήσου  :  εκατόν  εξήντα  (160)  οχήµατα  
∆ηµοτική  ενότητα  Γουβών  :  ογδόντα  (80)  οχήµατα  
∆ηµοτική  ενότητα  Επισκοπής  :  είκοσι  (20)  οχήµατα  
2.  Ο  ανώτατος  αριθµός   τρ ίτροχων  και   τετράτροχων  οχηµάτων  µε  κυβισµό  µεγαλύτερο  
των  50κ .ε ,  που  µπορούν  να  εκµισθώνονται  και  να  κυκλοφορούν  στα  όρια  του  ∆ήµου  ε ίνα ι  
διακόσια  (220) οχήµατα :  
∆ηµοτική  ενότητα  Μαλίων  :  ογδόντα  (80) οχήµατα  
∆ηµοτική  ενότητα  Χερσονήσου  :  ογδόντα  (80) οχήµατα  
∆ηµοτική  ενότητα  Γουβών  :  σαράντα  (40) οχήµατα  
∆ηµοτική  ενότητα  Επισκοπής  :  είκοσι  (20)  οχήµατα  
Στους  παραδοσιακούς  οικ ισµούς  Κουτουλουφαρίου ,  Πισκοπιανού  και  Χερσονήσου  της  ∆ .Ε  
Χερσονήσου ,  δεν  χορηγείτα ι  άδεια  εκµίσθωσης  γ ια  τρ ίτροχα  και  τετράτροχα  οχήµατα  µέχρι  
50 κ .ε .  και  δεν  θα  δίνετα ι  σύµφωνη  γνώµη  για  τρ ίτροχα  ή  τετράτροχα  άνω  των  50 κ .ε .  
Επιτρέπονται  µόνο  δίτροχα  και  ποδήλατα .  

Άρθρο   3ο  

«∆ικαιούχοι  για   άδειες  λειτουργίας  καταστηµάτων  εκµισθώσεως  µοτοποδηλάτων  και  
ποδηλάτων» 

1. Η  λε ιτουργ ία  του  καταστήµατος  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων ,   επιτρέπεται  κατόπιν  
άδειας ,  η  οποία  χορηγείτα ι   από  τον  ∆ήµο  Χερσονήσου .  Η  αρµοδιότητα  αυτή  ανήκε ι  στο  
∆ηµοτ ικό  συµβούλ ιο .  Μετά  την  έκδοση  της  απόφασης  του  συµβουλ ίου ,  ο  ∆ήµαρχος  εκτελεί  
την  σχετ ική  απόφαση  και  χορηγεί  την  άδεια .  (άρθρο  2 παρ .1 Αστ .∆ιάταξη  1/94, άρθρο  3  
παρ .1 περιπτ .19 Ν .2647/98, άρθρο  75 παρ . Ι Ι  στοιχ .  25 του  Ν .3463/06, άρθρο  58 
Ν .3852/10) 

2. Η  άδεια  λε ιτουργ ίας  χορηγε ίται  σε  φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα  της  ηµεδαπής  ή  των  
κρατών  µελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  ισχύε ι  γ ια  το  κτ ίρ ιο  και  τους  χώρους  γ ια  τους  
οποίους  έχε ι  εκδοθε ί .  
Προκε ιµένου  γ ια  ετα ιρ ική  επιχε ίρηση ,  η  άδεια  εκδίδεται  στο  όνοµα  ε ίτε  του  νοµίµου  
εκπροσώπου  της ,  ε ίτε  της  επιχε ιρήσεως ,  στην  τελευταία  όµως  περίπτωση  η  επιχε ίρηση ,  
µε  πράξη  της  που  «κοινοποιε ίτα ι» στον  αρµόδιο  γ ια  την  έκδοση  της  άδειας  ∆ήµο ,  οφείλει  
να  ορίσε ι  έναν  από  τους  εκπροσώπους  της  ως  υπεύθυνο  για  την  «τήρηση» των  
υποχρεώσεων  και  καθορίζονται  από  την  παρούσα  Αστυνοµική  ∆ιάταξη  (άρθρ .  2 παρ .  2 Α∆  
1/94,  άρθρ .  3 παρ .1 περιπτ .  19 Ν .2647/98) 
3. Για  τ ις  λε ιτουργούσες  επιχε ιρήσε ις  εκµίσθωσης  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων  και  
επιχε ιρήσε ις  µοτοσυκλετών  άνω  των  50 κ .ε   και  γ ι ’  αυτές  που  στο  µέλλον  πρόκε ιτα ι  να  
εγκατασταθούν  και  να  λειτουργήσουν  στα  όρια  του  δήµου  ισχύουν :  
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• Κανένα νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο (ή συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 1ου 

βαθμού) δεν μπορούν να διαθέτουν πέραν των δύο (2) αδειών εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων, 

ποδηλάτων και  μοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε. στα όρια κάθε δημοτικής ενότητας του δήμου και 

τριών (3) αδειών εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων,  ποδηλάτων και μοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε. στο 

σύνολο της επικράτειας του δήμου. 

 
• Σε κάθε επιχείρηση εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων θα χορηγείται άδεια κατά 

ανώτατο όριο είκοσι (20) μοτοποδήλατα ή είκοσι (20) ποδήλατα ή είκοσι (20) μοτοποδήλατα και 

ποδήλατα (στο σύνολο) και τέσσερα (4) τρίτροχα ή τέσσερα (4) τετράτροχα ή τέσσερα (4) τρίτροχα 

και τετράτροχα (στο σύνολο).  

• Ειδικά για τους παραδοσιακούς οικισμούς Κουτουλουφαρίου, Πισκοπιανού και Χερσονήσου της 

Δ.Ε Χερσονήσου, χορηγούνται άδειες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης 

μοτοποδηλάτων (μόνο δίτροχα) & ποδηλάτων με ανώτατο αριθμό είκοσι (20) μοτοποδήλατα ή 

είκοσι (20) ποδήλατα ή είκοσι (20) μοτοποδήλατα και ποδήλατα στο σύνολο. 

4. Τα  καταστήµατα  που  λε ιτουργούν  χωρίς  άδεια  κλε ίνονται  αυτεπαγγέλτως  από  το  ∆ήµο  
µε  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλ ίου .  
5.  Θεωρείται  ίδρυση  νέου  καταστήµατος  η  µεταφορά ,  επέκταση  ή  µεταβίβαση  του  και  
απαιτε ίτα ι  νέα  άδεια  ίδρυσης  και  λε ιτουργ ίας .  
Ως  µεταβίβαση  του  καταστήµατος  νοείτα ι  η  παραχώρηση  µε  οιονδήποτε  τρόπο  της  
εκµετάλλευσης  των  εγκαταστάσεων  (οίκηµα ,  εξοπλισµός  κλπ  )  τούτου  από  τον  κάτοχο  της  
άδειας  λειτουργ ίας  του  σε  άλλο  φυσικό  ή  νοµικό   πρόσωπο .   
Η  αντικατάσταση ,  γ ια  οποιοδήποτε  λόγω ,  του  εκπροσώπου  ετα ιρ ικής  επιχε ίρησης  στο  
όνοµα  του  οποίου  έχει  εκδοθε ί  η  άδεια  λε ιτουργ ίας  του  καταστήµατος ,  η  ε ίσοδος  νέου 
ετα ίρου  ή  αποχώρηση  εταίρου  από  ετα ιρ ική  επιχε ίρηση ,  αποχώρησης  των  ιδρυτ ικών  
µελών  προσωπικής  εταιρείας ,  εφόσον  δεν  µεταβάλλεται  η  νοµική  της  µορφή ,  η  αλλαγή  της  
σύνθεση  του  µετοχ ικού  κεφαλαίου  Α .Ε  και  αλλαγή  επωνυµίας  της  επιχε ίρησης ,  δεν  
θεωρείτα ι  µεταβίβαση  του  καταστήµατος ,  εφόσον ,  το  Α .Φ .Μ   παραµένε ι  το  ίδ ιο .  
Στην  περίπτωση  αυτή  η  άδεια   λε ιτουργ ίας  του  καταστήµατος  αντ ικαθίσταται  µε  νέα  άδεια  
που  εκδίδετα ι  στο  όνοµα  του  νέου  εκπροσώπου  της  ετα ιρ ικής  επιχε ίρησης  χωρίς  να  
τηρηθεί  η  διαδικασία  της  εξ  υπαρχής  χορηγήσεως  της  άδειας  λε ιτουργ ίας  του  
καταστήµατος .  Μέχρι  την  αντ ικατάσταση  της  άδειας  λε ιτουργίας  του  καταστήµατος  
ετα ιρ ικής  επιχε ιρήσεως  λόγω  αλλαγής  του  εκπροσώπου  της ,  στο  όνοµα  του  οποίου  έχε ι  
εκδοθε ί   η  προηγούµενη  άδεια ,  υπεύθυνος  της  τήρησης  των  διατάξεων  είνα ι  ο  
αναφερόµενος   στην  άδεια  
Αν  διαπιστωθεί  ότ ι  έγινε  µεταφορά  ή  επέκταση  ή  αλλαγή  ή  µεταβίβαση  του  καταστήµατος   
ή  αν  το  πρόσωπο  στο  όνοµα  του  οποίου  έχει  εκδοθεί  η  άδεια ,  έπαυσε  να  εκµεταλλεύεται  
τούτο ,  η  αρµόδια  γ ια  την  χορήγηση  αδείας  Αρχή ,  υποχρεωτ ικά  επιβάλλε ι  το  κλε ίσ ιµο  του ,  
επειδή  λε ιτουργε ί  παράνοµα ,  χωρίς  την  απαιτούµενη  άδεια  και  καταµηνύετε  τόσο  ο  νέος  
νοµέας  του ,  όσο  και  ο  κάτοχος  της  παλαιάς  αδείας .   
 Εξαιρετ ικά  σε  περιπτώσεις  συνταξ ιοδοτήσεως   ή  θανάτου  του  προσώπου ,  στο  όνοµα  του  
οποίου  έχε ι  εκδοθε ί  η  άδεια  ίδρυσης  και  λε ιτουργ ίας  καταστήµατος  εκµισθώσεως  
µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων  και  της  τυχόν  µεταβιβάσεως  τούτου  στην  σύζυγο  ή  στα  
τέκνα   ή  σε  συντηρούµενα  από  αυτό   αδέλφια  του  ανωτέρω  προσώπου ,  η  άδεια  
λειτουργ ίας  του  αντ ικαθίσταται  υποχρεωτ ικά  µε  νέα  εκδιδόµενη  στο  όνοµα  του  προσώπου ,  
στο  οποίο  µεταβιβάζεται ,  χωρίς  να  ακολουθηθε ί  η  διαδικασία  του  άρθρου  7 της  παρούσης ,  
µε  εξαίρεση  την  υποβολή  των  δικαιολογητ ικών   που  αναφέρονται   στο  εν  λόγω  άρθρο  
1,5,6,7,8,9,12,13 και  18. 
Τα  ανωτέρω  δεν  ισχύουν  στ ις  περιπτώσεις ,  πέρα  από  την  ανωτέρω  µεταβίβαση ,  έχε ι  γ ίνει  
και  µεταφορά  ή  επέκταση  ή  αλλαγή  ή  ουσιώδης  τροποποίηση  των  όρων  και  
προϋποθέσεων  λε ιτουργ ίας  καταστήµατος ,  οπότε  για  την  έκδοση  της  νέας  άδειας  
εφαρµόζεται  η  διαδικασία  του  άρθρου  7  της  παρούσης .  
Τα  καταστήµατα  εκµισθώσεως  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων  που  λε ιτουργούν  χωρίς  την  
προβλεπόµενη  από  την  παρούσα  άδεια ,  κλε ίνονται  αυτεπαγγέλτως  από  την  αρµόδια  Αρχή ,  
οι  δε  παραβάτες  διώκονται  και  τ ιµωρούνται  σύµφωνα  µε  τ ις  διατάξε ις  της  παραγράφου  6 
του  άρθρου  12 του  Ν .1481/1984 µε  την  επιφύλαξη  της  διατάξεως  της  παρ .3 του  άρθρου  7 
της  1023/2/34α   Αστυνοµικής  ∆ιάταξης  1 /1994 (Φ .Ε .Κ  178/Β /1994) ως  προς  τ ις  διο ικητ ικές  
κυρώσεις  των  συστεγαζόµενων  επιχε ιρήσεων .  Στην  τελευταία  περίπτωση  γ ια  τ ις  
διο ικητ ικές  κυρώσεις  εφαρµόζονται  ανάλογα  οι  ισχύουσες  κάθε  φορά  διατάξε ις  «Περί  όρων  
προϋποθέσεων  συστάσεως  και  λε ιτουργ ίας  επιχε ιρήσεως  ολικής   εκµισθώσεως  
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επιβατηγών  αυτοκ ινήτων  ιδ ιωτ ικής  χρήσεως  άνευ  οδηγού» και  εκµίσθωση  δικύκλων  
µοτοσυκλετών  άνω  των  50 κ .ε .  

Άρθρο  4ο  
«Οίκηµα  -  εξοπλισµός  καταστήµατος» 

1.  Για  τη  λε ιτουργ ία  καταστηµάτων  εκµισθώσεως ,  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων  θα  
χρησιµοποιούνται  ισόγεια  οικήµατα  µόνιµης  κατασκευής  ,  µε  τ ις  εξής  προδιαγραφές .  Για  
τα  µεν   κατασκευασµένα  επί  της  ρυµοτοµικής  γραµµής ,  η  είσοδος  – έξοδος  των  οχηµάτων  
επί  του  καταστήµατος  δύναται  να  έχε ι  µέγ ιστη  υψοµετρική  διαφορά  +-  0,5m µετρούµενο  
από  τη  στάθµη  του  πεζοδροµίου  γ ια  τα  έχοντα  πρόσωπο  επί  πεζοδροµίου  ή  επί  του  
οδοστρώµατος  για  τα  καταστήµατα  τα  οποία  δεν  διαθέτουν  έµπροσθεν  τους  πεζοδρόµιο ,  
ενώ  γ ια  τα  καταστήµατα  τα  οποία  διαθέτουν  πρασιά  ή  πρόσθετο  ακάλυπτο  χώρο  
έµπροσθεν  αυτών ,  θα  πρέπει  η  είσοδος  έξοδος  των  οχηµάτων  στο  όριο  του  κοινόχρηστου  
χώρου  να  έχε ι  µέγ ιστη  υψοµετρική  διαφορά  +-0,50m µετρούµενο  από  τη  στάθµη  του  
πεζοδροµίου  γ ια  τα  έχοντα  πρόσωπο  επί  πεζοδροµίου  ή  επί  του  οδοστρώµατος  γ ια  τα  
καταστήµατα  τα  οποία  δεν  διαθέτουν  έµπροσθεν  τους  πεζοδρόµιο ,  γ ια  την  ασφαλή  και  
οµαλή  λε ιτουργ ία  του  καταστήµατος .   Οι  δε   χώροι  τους  ,  µε  βάση  επισυναπτόµενη  στην  
αίτηση  του  ενδιαφερόµενου  βεβαίωση  της  αρµόδιας  Υπηρεσίας  Πολεοδοµίας ,  θα  πρέπει  
να  χαρακτηρίζονται  σαν  χώροι  κυρίας  χρήσεως  προοριζόµενοι  για  κατάστηµα ,  να  
επιτρέπεται  από  τ ις  χρήσεις  γης   και  να  έχουν  ληφθεί  τα  αναγκαία  µέτρα  πυρασφάλε ιας  
σύµφωνα  µε  τ ις  ισχύουσες  κάθε  φορά  διατάξε ις  της  Πυροσβεστ ικής  Νοµοθεσίας ,  γεγονός  
που  θα  αποδεικνύεται  µε  την  επισυναπτόµενη   αίτηση  του  ενδιαφεροµένου  βεβαίωση  της  
Πυροσβεστ ικής  Υπηρεσίας .  
2.  Για  την  απόκτηση  της  αδείας  λε ιτουργ ίας  των  ανωτέρω  καταστηµάτων  σε  ισόγε ιους  
χώρους  γενικά  οικηµάτων  που  στεγάζονται  κατοικ ίες ,  ο  ενδιαφερόµενος  υποβάλλε ι  µαζ ί  µε  
τα  άλλα  δικαιολογητ ικά  και  υπεύθυνη  δήλωση   του  Ν .1599/1986 του  διαχε ιρ ιστή  της  
πολυκατοικ ίας  ή  εν ,  ελλείψει  του  ιδ ιοκτήτη  του  χώρου ,  στον  οποίο  θα  εγκατασταθε ί  το  
κατάστηµα ,  στην  οποία  θα  φαίνετα ι  ότ ι  ο  κανονισµός  της  πολυκατοικ ίας  ή  εν  ελλε ίψε ι  η  
πλειοψηφία  των  ιδ ιοκτητών  των  στεγαζόµενων  στο  ίδ ιο  κτ ίρ ιο  διαµερισµάτων ,   δεν  
απαγορεύε ι  την  χρήση  του  χώρου  τούτου  γ ια  την  λε ιτουργία  του  υπό  ίδρυση  
καταστήµατος .  Η  χορηγηθείσα  άδεια  ανακαλε ίται ,  εφόσον  υπάρξε ι  απόφαση  αρµοδίου 
∆ικαστηρίου  περί  του  αναληθούς  περιεχοµένου  της  δηλώσεως .  
3.  Τέλος ,  γ ια  την  απόκτηση  της  άδειας  λειτουργ ίας  καταστηµάτων  εκµίσθωσης  
µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων  λαµβάνονται  υπόψη  και  τα  παρακάτω :  
4.1.  Χρήσεις  γης   
α .  Χρήσεις  γης  και  ίδρυση  καταστηµάτων  
Το  ζήτηµα  των  επιτρεπτών  χρήσεων  ε ίνα ι  από  τα  σηµαντ ικότερα  κατά  την  εξέταση  των  
προϋποθέσεων  χορήγησης  της  άδειας  λε ιτουργίας  και  γ ια  το  λόγο  αυτό  ο  ∆ήµος  
υποχρεούται  να  τηρεί  πλήρη  και  ενηµερωµένα  στοιχε ία .   
Όταν  υποβάλλεται  αίτηµα  χορηγήσεως  αδείας  λε ιτουργ ίας  καταστήµατος ,  ερευνάται  από  
την  αρµοδία  δηµοτική  ή  κοινοτ ική  αρχή ,  ως  νόµιµη  προϋπόθεση  για  τη  χορήγηση  της  
αδείας ,  αν  ε ίνα ι  επιτρεπτή  η  λε ιτουργία  τέτο ιου  καταστήµατος  στην  περιοχή ,  ενόψει  των  
περιορισµών  ή  απαγορεύσεων  ως  προς  τ ις  χρήσεις  γης  της  περιοχής  (βλ .  ΣτΕ  3553/1988,  
1442/1996, 2852/1997).  Η  πράξη  µε  την  οποία  χορηγε ίτα ι  άδεια  σε  περιοχή  που  αυτή  δεν  
επιτρέπεται ,  ε ίνα ι  νοµικώς  πληµµελής  (ΣτΕ  3221/2000) .  Αν  διαπιστωθεί  εκ  των  υστέρων  
ότ ι  εκδόθηκε  άδεια  κατά  παράβαση  των  διατάξεων  που  καθορίζουν  τ ις  επιτρεπόµενες  
χρήσεις  στην  περιοχή ,  µπορεί  ο  ∆ήµος  να  ανακαλέσε ι  τη  χορηγηθε ίσα  άδεια ,  κατά  τους  
κανόνες  ανακλήσεως  των  διο ικητ ικών  πράξεων  (ΣτΕ  3819/1996, ΝΣΚ  87/2002).  
β .  Τι  ε ίνα ι  οι  χρήσεις  γης  
Με  τον  όρο  χρήσεις  γης  σε  πολεοδοµικό  επίπεδο ,  εννοούµε  τον  τρόπο  λε ιτουργ ικής  
χρησιµοποίησης  συγκεκριµένης  οικ ιστ ικής  περιοχής ,  ή  τµήµατός  της .  Το  άρθρο  15 παρ .  1 
του  Ν .  1561/1985 προβλέπει  την  έκδοση  Π∆  µε  το  οποίο  καθορίζονται  οι  κατηγορίες  και  το  
περιεχόµενο  των  χρήσεων  γης  σύµφωνα  µε  τη  γενική  πολεοδοµική  ή  άλλη  ε ιδική  
λειτουργ ία  που  επιβάλλεται  ή  επιτρέπεται  µε  κάθε  συγκεκριµένη  χρήση  γης  των  γενικών  
πολεοδοµικών  σχεδίων .  Με  την  εξουσιοδότηση  αυτή  εκδόθηκε  το  Π .∆ .  της  23.2.1987 (ΦΕΚ  
∆  166).  Τόσο  η  εξουσιοδοτ ική  διάταξη ,  όσο  και  οι  ρυθµίσεις  του  Π .∆ .  της  23.2.1987 
κωδικοποιήθηκαν  στο  5ο  τµήµα  του  Κώδικα  Βασικής  Πολεοδοµικής  Νοµοθεσίας  (άρθρα  
229 έως  240 του  Π∆  της  27.7.1999, ΦΕΚ  Α  580) .  
Η  κανονιστ ική  ρύθµιση  των  επαγγελµατ ικών  δραστηριοτήτων ,  ιδ ίως  όταν  οι  τελευταίες  
έχουν  δυσµενε ίς  επιπτώσεις  στο  περιβάλλον ,  κατά  το  µέρος  της  που  συνδέεται  µε  την  
επιλογή  του  χώρου  και  το  συνακόλουθο  των  χρήσεων  γης ,  για  να  ε ίνα ι  συνταγµατ ικά  
θεµιτή ,  πρέπει  να  εναρµονίζετα ι  µε  τον  χωροταξ ικό  σχεδιασµό  και  την  πολεοδοµική  
ρύθµιση  της  δεδοµένης  περιοχής ,  την  τύχη  της  οποίας  ακολουθε ί  (ΣτΕ  952/1995, ΝΣΚ  
87/2002).  
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Ο  καθορισµός  των  χρήσεων  γης  ε ίνα ι  δεσµευτ ικός ,  υπό  την  έννοια  ότ ι  από  τη  θέση  σε  
ισχύ  της  εγκριτ ικής  του  γενικού  πολεοδοµικού  σχεδίου  υπουργ ικής  αποφάσεως ,  
επιτρέπονται  µόνον  οι  χρήσεις  γης  που  αυτό  προβλέπει  (ΣτΕ  2521/2004,  2900/2003, 
323/2002, 4577,  3405/2001,  4255/2000,  4047/1999,  2986/1993).  
Σύµφωνα  µε  τ ις  διατάξεις  των  παρ .  6 και  7 του  άρθρου  16 του  N. 2831/2000 (όπως  αυτές  
προστέθηκαν  µε  την  παρ .  3 του  άρθρου  12 του  N. 3212/2003) :  «. . .νοµίµως  υφιστάµενες  
χρήσεις  κτ ιρ ίων  ή  εγκαταστάσεων  σε  περιοχές  στ ις  οποίες  καθορίζονται  ή  µεταβάλλονται  
οι  χρήσεις  γης  διατηρούνται  εκτός  αν  ορίζετα ι  διαφορετ ικά  µε  την  κανονιστική  πράξη 
καθορισµού  ή  µεταβολής  των  χρήσεων .  Στις  περιπτώσεις  που  ορίζετα ι  διαφορετικά ,  
καθορίζετα ι  υποχρεωτικά  και  ο  χρόνος  αποµάκρυνσης  των  µη  επιτρεποµένων  χρήσεων ,  ο  
οποίος  δεν  µπορεί  να  ε ίνα ι  µικρότερος  των  πέντε  ετών ,  ανάλογα  µε  τη  χρήση ,  τους  
ενδεχόµενους  κ ινδύνους  γ ια  το  περιβάλλον ,  τ ις  εκτ ιµώµενες  επιπτώσεις  στην  επιθυµητή  
οργάνωση  της  περιοχής ,  τα  τεχνικά ,  οικονοµικά  και  κοινωνικά  δεδοµένα ,  τη  συµβολή  τους  
στην  οικονοµία  της  περιοχής  και  το  κόστος  και  τ ις  δυσκολ ίες  µετεγκατάστασης .  
Κατά  τη  διάρκε ια  της  προθεσµίας  αποµάκρυνσης ,  επιτρέπεται  ο  εκσυγχρονισµός  ή  και  η  
επέκταση  των  εγκαταστάσεων ,  εφόσον  βελτ ιώνονται  οι  επιπτώσεις  στο  περιβάλλον  από  τη  
λειτουργ ία  της  µονάδας ,  καθώς  επίσης  και  εργασίες  συντήρησης  και  επισκευής  των  
κτιρ ίων  που  αποσκοπούν  στην  ασφάλε ια  και  την  υγ ιε ινή  των  διαβιούντων  και  εργαζοµένων  
σε  αυτά . . .» .  
Σύµφωνα  µε  τα  παραπάνω ,  ε ίναι  δυνατή  η  χορήγηση  της  άδειας  λε ιτουργ ίας  εφόσον  
πρόκε ιτα ι  γ ια  χρήσεις  γης  που  διατηρούνται  κατά  την  κανονιστ ική  πράξη  καθορισµού  ή  
µεταβολής  των  χρήσεων .  Επίσης  επιτρέπεται  η  χορήγηση  προέγκρισης  όταν  έχει  
καθορισθε ί  χρόνος  αποµάκρυνσης  (τουλάχιστον  πενταετ ία)  των  µη  επιτρεπόµενων  
χρήσεων ,  όµως  ε ίνα ι  προφανές  ότ ι  σε  αυτές  τ ις  περιπτώσεις  η  χορηγούµενη  άδεια  
λειτουργ ίας  (ή  και  η  αντ ικατάσταση )  θα  περιορίζετα ι  χρονικά  µέχρι  τη  λήξη  της  
προθεσµίας  αποµάκρυνσης .  
Από  την  αρµοδία  δηµοτ ική  ή  κοινοτ ική  αρχή ,  εξετάζετα ι  ως  νόµιµη  προϋπόθεση  γ ια  τη  
χορήγηση  της  αδείας ,  αν  ε ίνα ι  επιτρεπτή  η  λε ιτουργ ία  του  καταστήµατος  στην  περιοχή ,  
ενόψει  των  περιορισµών  ή  απαγορεύσεων  ως  προς  τ ις  χρήσεις  γης  
γ .  Πώς  καθορίζονται  οι  χρήσεις  γης  
Οι  χρήσεις  γης  που  επιτρέπονται  σε  µια  περιοχή ,  καθορίζονται  µε  το  Γενικό  Πολεοδοµικό  
Σχέδιο  αυτής  (άρθρο  38 παρ .  2 ΚΒΠΝ)  ή  την  πολεοδοµική  µελέτη  (43 παρ .  4 περ .  β  του 
ΚΒΠΝ)  ή  µε  Προεδρικά  ∆ιατάγµατα  (άρθρο  110 παρ .  1 του  ΚΒΠΝ  γ ια  παραδοσιακούς  
οικ ισµούς  και  διατηρητέα  κτ ίρια)  ή  µε  άλλες  διο ικητικές  πράξε ις .  Ως  προς  την  τελευταία  
αυτή  περίπτωση  κρίθηκε  (ΣτΕ  3661/2005),  ότι  η  έγκριση  και  τροποποίηση  των  
πολεοδοµικών  σχεδίων  οποιασδήποτε  κλ ίµακος ,  και  η  θέσπιση  µε  ρυθµίσε ις  κανονιστ ικού  
χαρακτήρα  πάσης  φύσεως  όρων  δοµήσεως ,  δεν  µπορεί  να  θεωρηθεί  ούτε  ειδ ικότερο  θέµα  
κατά  την  έννοια  του  άρθρου  43,  παρ .  2 του  Συντ . ,  αλλ '  ούτε  και  θέµα  τοπικού  
ενδιαφέροντος  ή  τεχνικού  ή  λεπτοµερε ιακού  χαρακτήρα .  Συνεπώς ,  οι  ρυθµίσε ις  αυτές  
µπορεί  να  γ ίνονται  µόνον  µε  την  έκδοση  προεδρικού  διατάγµατος .  
δ .  Πολεοδοµικός  σχεδιασµός  και  χρήσεις  γης  
Με  το  Ν .  1337/1983 και  το  Ν .  2508/1997 θεσπίστηκε  συνολ ική  ρύθµιση  όσον  αφορά  την  
πολεοδόµηση .  Το  σύστηµα  πολεοδοµικού  σχεδιασµού ,  περιλαµβάνει  δυο  φάσεις ,  οι  
οποίες  αντ ιστοιχούν  σε  δύο  διαφορετ ικά  επίπεδα  σχεδιασµού .  Το  πρώτο  και  υπερκε ίµενο  
στάδιο  πολεοδοµικού  σχεδιασµού  πραγµατοποιε ίτα ι  µε  το  γενικό  πολεοδοµικό  σχέδιο  
(ΓΠΣ  )  γ ια  τ ις  αστικές  και  περιαστ ικές  περιοχές  ή  µε  το  σχέδιο  χωρικής  και  οικ ιστ ικής  
οργάνωσης  ανοικτής  πόλης  (ΣΧΟΟΑΠ)  για  τ ις  αγροτ ικές  περιοχές .  Το  δεύτερο  στάδιο  του  
πολεοδοµικού  σχεδιασµού  υλοποιε ίτα ι  µε  την  πολεοδοµική  µελέτη .   Σύµφωνα  µε  το  άρθρο  
2 παρ .  6 του  Ν .  1337/1983, το  γενικό  πολεοδοµικό  σχέδιο  εγκρίνετα ι  µε  απόφαση  του  
Υπουργού  ΠΕΧΩ∆Ε ,  κατά  το  άρθρο  7 του  ίδ ιου  Νόµου ,  η  έγκριση  της  πολεοδοµικής  
µελέτης ,  γίνετα ι  µε  προεδρικό  διάταγµα   και  η  έγκριση  του  ΣΧΟΑΑΠ  µε  απόφαση  του  Γ .Γ .  
της  (άρθρο  5 παρ .  3  του  Ν .  2508/1997) .  Ειδικά  η  πολεοδοµική  µελέτη  οικ ισµού  µέχρι  
2.000 κατοίκους ,  γ ίνεται  µε  απόφαση  του  Γ .Γ .  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης ,  εκτός  αν  
πρόκε ιτα ι  για  οικ ισµούς  µε  ιδ ια ίτερα  χαρακτηριστικά  (παραλιακοί ,  οικ ισµοί  σε  περιοχές  
ιδ ια ίτερου  φυσικού  κάλλους ,  σε  δάση ,  σε  αρχαιολογικούς  χώρους  κλπ) ,  οπότε  η  εν  λόγω  
πολεοδοµική  µελέτη  γ ίνετα ι  µε  Π .∆ .  (άρθρα  7  και  19 του  Ν .  2508/1997) .  
Το  ΓΠΣ  εκπονείτα ι  γ ια  ολόκληρη  την  περιφέρε ια  ενός  ∆ήµου  (δηλαδή  ε ίτε  εντός  ε ίτε  εκτός  
σχεδίου) ,  στην  οποία  περιλαµβάνεται  τουλάχιστον  ένας  οικ ισµός  άνω  των  2 .000 κατοίκων  
ενώ  το  ΣΧΟΑΑΠ  αφορά  τον  πολεοδοµικό  σχεδιασµό  περιοχών  στ ις  οποίες  
περιλαµβάνονται  οικ ισµοί  µέχρι  2 .000 κατοίκους ,  δηλαδή  αγροτ ικοί  οικ ισµοί .  
Το  γενικό  πολεοδοµικό  σχέδιο  περιλαµβάνε ι ,  εκτός  από  τους  χάρτες ,  και  τη  γενική  
πρόταση  πολεοδοµικής  οργάνωσης .  Η  γενική  αυτή  πρόταση  πολεοδοµικής  οργάνωσης ,  
αναφέρεται  (και)  στις  χρήσεις  γης ,  και  περιλαµβάνε ι  τ ις  τυχόν  απαγορεύσεις  δόµησης  και  
χρήσης ,  την  επιλογή  των  τρόπων  ανάπτυξης  ή  αναµόρφωσης  µε  τον  καθορισµό  των  
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αντ ίστοιχων  ζωνών  και  την  εκτ ίµηση  των  αναµενόµενων  επιπτώσεων  στο  περιβάλλον  
(άρθρ .  2 Ν .  1337/1983 και  άρ .  4 παρ .  5 του  Ν .  2508/1997).  Από  της  εγκρίσεως  του  ΓΠΣ  
απαγορεύεται  η  χορήγηση  οικοδοµικών  αδειών  γ ια  κτ ίρ ια  των  οποίων  η  χρήση  δεν  είναι  
συµβατή  µε  αυτή  που  προβλέπει  το  ΓΠΣ  στη  συγκεκριµένη  θέση  (άρθρο  4 παρ .  8 του  Ν .  
2508/1997) .  
Η  πολεοδοµική  µελέτη  αποτελε ί  εξε ιδ ίκευση  των  προτάσεων  και  προγραµµάτων  του  
γενικού  πολεοδοµικού  σχεδίου  ή  του  ΣΧΟΟΑΠ  και  κύρια  χαρακτηριστικά  της  αποτελούν  η  
ρυµοτοµική  διαρρύθµιση  (δηλ .  δρόµοι  και  πεζοδρόµια)  της  πολεοδοµούµενης  περιοχής  και  
τα  συστήµατα  (λ .χ .  συνεχές ,  πανταχόθεν  ελεύθερο . . . ) ,  οι  όροι  και  οι  περιορισµοί  δόµησης .  
Στο  περιεχόµενο  της  Πολεοδοµικής  µελέτης  περιλαµβάνεται  και  ο  πολεοδοµικός  
κανονισµός ,  ο  οποίος  περιλαµβάνει  και  τ ις  επιτρεπτές  χρήσεις .  Από  την  πολεοδοµική  
µελέτη  ε ίνα ι  δυνατόν  ορισµένες  από  τ ις  επιτρεπτές  χρήσεις  γης  να  απαγορεύονται  ή  να  
επιτρέπονται  µε  όρους  και  προϋποθέσε ις  ή  να  αφορούν  τµήµατα  οικοδοµικών  τετραγώνων  
ή  οικοπέδων  ή  και  ορόφους  κτ ιρ ίων  (άρθρο  240 ΚΒΠΝ) .  Η  εφαρµογή  της  πολεοδοµικής  
µελέτης  γίνετα ι  µε  την  πράξη  εφαρµογής .  Η  πράξη  εφαρµογής  περιέχε ι  τ ις  πράξε ις  
ρυµοτοµίας ,  προσκύρωσης ,  τακτοποίησης  και  αναλογισµού  αποζηµιώσεων ,  προσδιορίζε ι 
τους  κοινωφελε ίς  χώρους ,  πραγµατοποιε ί  την  ε ισφορά  σε  γη  και  αποτελε ί  το  υπόβαθρο  
για  την  ε ισφορά  σε  χρήµα .  
ε .  Χρήσεις  σε  εκτός  σχεδίου  περιοχές  
Η  εκτός  σχεδίου  δόµηση  επιτρέπεται  µόνο  υπό  τους  αυστηρούς  περιορισµούς  των  άρθρων  
162 κ .ε .  του  ΚΒΠΝ .  Στ ις  διατάξε ις  αυτές  περιλαµβάνονται  ε ιδ ικές  ρυθµίσε ις ,  µεταξύ  
άλλων ,  και  γ ια  την  ανέγερση  κτ ιρ ίων  καταστηµάτων  (άρθρο  166) .  Σε  εκτός  σχεδίου  
περιοχές  επιτρέπεται  και  η  ανέγερση  κτ ιρ ίων  αµιγούς  χρήσης  ειδικών  καταστηµάτων  
(υπεραγορές)  εφόσον  το  ποσοστό  κάλυψης  δεν  υπερβαίνε ι  το  ε ίκοσι  το ις  εκατό  (20%) της  
επιφάνειας  του  οικοπέδου ,  το  ύψος  του  κτιρ ίου  δεν  υπερβαίνε ι  τα  εννέα  (9)  µέτρα ,  ενώ  η  
συνολ ική  επιφάνε ια  ορόφων  του  κτιρ ίου  µπορεί  να  υπερβαίνε ι  τα  εξακόσια  (600) τ .µ . ,  µε  
την  προϋπόθεση  ότ ι  ο  συντελεστής  δόµησης  δεν  υπερβαίνε ι  τα  δύο  δέκατα  (0,2) .  
4.1.1. Κατηγορίες  χρήσεων  γης  
Σύµφωνα  µε  το  άρθρο  230 του  ΚΒΠΝ ,  οι  χρήσεις  γης  στ ις  περιοχές  των  γενικών  
πολεοδοµικών  σχεδίων ,  καθορίζονται  σε  κατηγορίες .  Σε  κάθε  κατηγορία  χρήσεων  
επιτρέπονται  µόνο  οι  εκε ί  αναφερόµενες  χρήσεις ,  καθιερώνεται  δηλαδή  το  σύστηµα  της  
"τυποποιήσεως " των  κατηγοριών  χρήσεων  γης .  
Η  κατάταξη  των  κατηγοριών  χρήσεως  του  ΚΒΠΝ  γ ίνετα ι  ανάλογα  µε  τη  γενική  πολεοδοµική  
λειτουργ ία  τους  (δηλαδή  τ ι  επιτρέπεται  στην  περιοχή)  και  την  ε ιδ ική  πολεοδοµική  
λειτουργ ία  (τ ι  επιτρέπεται  στο  κάθε  κτ ίρ ιο) .  
Α)  Σύµφωνα  µε  τη  γενική  πολεοδοµική  λε ιτουργ ία :   
α .  Αµιγής  κατοικ ία  
Στ ις  περιοχές  αµιγούς  κατοικ ίας  επιτρέπονται  Κατοικ ία ,  Ξενώνες  µικρού  δυναµικού  (περί  
τ ις  20 κλ ίνες) ,  Εµπορικά  καταστήµατα  που  εξυπηρετούν  τ ις  καθηµερινές  ανάγκες  των  
κατοίκων  της  περιοχής  (παντοπωλείο ,  φαρµακε ίο ,  χαρτοπωλείο  κλπ) ,  Κτίρ ια  κοινωνικής  
πρόνοιας ,  Κτίρια  πρωτοβάθµιας  και  δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης ,  Αθλητ ικές  
εγκαταστάσεις ,  Πολιτ ιστ ικά  κτίρ ια  και  εν  γένε ι  πολιτ ιστ ικές  εγκαταστάσεις  (άρθρο  231 
ΚΒΠΝ) .  
Από  τ ις  παραπάνω  επιτρεπόµενες  χρήσεις  της  αµιγούς  κατοικ ίας ,  ζήτηµα  µπορεί  να  τεθε ί  
ως  προς  την  έννοια  των  καταστηµάτων  που  εξυπηρετούν  τ ις  «καθηµερινές  ανάγκες» των  
κατοίκων ,  δεδοµένου  ότ ι  η  ενδε ικτ ική  αναφορά  στο  άρθρο  231 του  ΚΒΠΝ  τριών  
κατηγοριών  καταστηµάτων  (παντοπωλείο ,  φαρµακε ίο ,  χαρτοπωλείο ) ,  προφανώς  δεν  
καλύπτε ι  όλα  τα  καταστήµατα  που  τ ις  εξυπηρετούν .  Η  έννοια  της  «καθηµερινής  ανάγκης» 
είνα ι  µια  αόριστη  νοµική  έννοια ,  η  εξειδ ίκευση  της  οποίας  επαφίεται  στη  διο ίκηση ,  η  οποία  
αποκτά  έτσι  µια  µορφή  διακριτ ικής  ευχέρειας ,  όχι  όµως  µε  την  έννοια  της  επιλογής  
ανάµεσα  από  περισσότερες  εξ ίσου  νόµιµες  λύσεις .  Η  κρίση  λοιπόν  περί  του  αν  ένα  
κατάστηµα  εξυπηρετε ί  
ή  όχι  της  καθηµερινές  ανάγκες  των  κατοίκων ,  ανήκε ι  στο  ∆ήµο  (ΥΠΕΣ∆∆Α  4644/29-
3¬1996) και  δη  στο  όργανο  που  ε ίναι  αρµόδιο  να  αποφανθεί  για  τη  συνδροµή  των  
προϋποθέσεων  της  κατηγορίας  αυτής ,  δηλαδή  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής .  Ωστόσο ,  
επειδή  δηµιουργε ίτα ι  προηγούµενο ,  (η  σχετική  απόφαση  έχε ι  κανονιστ ικού  χαρακτήρα  
αποτελέσµατα) ,  ενδε ίκνυται  η  παραποµπή  του  θέµατος  στο  ∆ηµοτ ικό  Συµβούλιο .  Πάντως ,  
είτε  αποφασίσε ι  σχετ ικά  το  ∆ηµοτ ικό  Συµβούλιο ,  ε ίτε  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  η  
σχετική  κρίση  πρέπει  να  απαντά  στα  ερωτήµατα :  
α)  Εάν  πρόκε ιται  γ ια  ανάγκη .  Κάθε  κατάστηµα  καλύπτε ι  µεν  κάποιες  ανάγκες  των  
καταναλωτών  αλλά  η  έννοια  της  ανάγκης  που  υπάρχε ι  στο  άρθρο  231 του  ΚΒΠΝ  αφορά  
µόνο  αυτές  που  η  κάλυψή  τους  ε ίνα ι  επιτακτική .  Με  το  σκεπτ ικό  αυτό ,  ένα  κρεοπωλείο 
µπορεί  µεν  να  καλύπτε ι  ανάγκη ,  πλην  όµως  όχι  επιτακτικού  χαρακτήρα .  
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β )  Εάν  πρόκειτα ι  γ ια  καθηµερινή  ανάγκη ,  µε  την  έννοια  ότ ι  τα  ε ίδη  του  καταστήµατος  ή  οι  
υπηρεσίες  που  προσφέρε ι ,  ε ίνα ι  άκρως  απαραίτητα  και  µε  πολύ  µεγάλη  συχνότητα  στους  
κατοίκους .  Με  το  σκεπτικό  αυτό ,  ένα  κοµµωτήριο  δεν  ε ίνα ι  κατάστηµα  καθηµερινής  
ανάγκης .  
Είναι  πάντως  δυνατή  η  µε  κανονιστ ική  απόφαση  (άρθρο  79 παρ .  1 στ  του  Κ∆Κ)  ρύθµιση  
του  ζητήµατος ,  οπότε ,  θα  ερευνάται  από  τ ις  αρµόδιες  υπηρεσίες  και  την  Επιτροπή  
Ποιότητας  Ζωής  η  συµφωνία  του  υπό  ίδρυση  καταστήµατος  µε  την  κανονιστ ική  απόφαση .  
Πάντως ,  σε  κάθε  περίπτωση ,  δεν  µπορεί  να  χαρακτηριστεί  ως  «καθηµερινής  ανάγκης», 
ένα  κατάστηµα  το  οποίο  επιτρέπεται  µόνο  σε  άλλου  ε ίδους  χρήσεις .  Ειδικά  για  τα  κτ ίρ ια  
των  οποίων  η  οικοδοµική  άδεια  εκδόθηκε  µετά  την  ισχύ  του  Γ .Ο .Κ .  (Ν .  1577/1985),  δεν  
επιτρέπεται  να  µεταβάλλονται  η  σύµφωνα  µε  την  οικοδοµική  άδεια  χρήση  του  κτ ιρίου  ή  
µέρους  αυτού  και  οι  διαστάσεις  των  χώρων  κοινής  χρήσης  χωρίς  προηγούµενη  σχετ ική  
άδεια  της  αρµόδιας  πολεοδοµικής  υπηρεσίας ,  εφόσον  η  µεταβολή  αυτή  θίγε ι  τ ις  ισχύουσες  
πολεοδοµικές  διατάξε ις  αλλ ιώς  θεωρείται  αυθαίρετη  κατασκευή  (άρθρο  5 του  ΓΟΚ ,  άρθρο  
329 του  ΚΒΠΝ) .  
β .  Γενική  κατοικ ία  
Στ ις  περιοχές  γενικής  κατοικ ίας  επιτρέπονται  µόνο  οι  χρήσεις  που  προβλέπονται  στο  
άρθρο  232 του  ΚΒΠΝ ,  µεταξύ  των  οποίων  περιλαµβάνονται  κατοικ ίες ,  ξενοδοχε ία  µέχρι  
100 κλ ινών  και  ξενώνες ,  εµπορικά  καταστήµατα  (µε  εξαίρεση  τ ις  υπεραγορές  και  τα  
πολυκαταστήµατα) ,  κτίρ ια  εκπαίδευσης ,  εστ ιατόρια ,  αναψυκτήρια ,  επαγγελµατ ικά  
εργαστήρια  χαµηλής  όχλησης  κλπ .  (άρθρο  232 ΚΒΠΝ) .  
Από  τ ις  παραπάνω  χρήσεις ,  ζήτηµα  γεννάται  ως  προς  την  έννοια  της  υπεραγοράς  και  του  
πολυκαταστήµατος .  Κατά  το  άρθρο  44 της  Υ .∆ .  ΑιΒ /8577/1983, Υπεραγορά  Τροφίµων  ή 
Σούπερ  Μάρκετ  είνα ι  µεγάλο  κατάστηµα ,  στο  οποίο  πωλούνται  κάθε  ε ίδους  τρόφιµα ,  
παρασκευασµένα  και  µη ,  καθώς  και  ε ίδη  άσχετα  µε  τα  τρόφιµα .  Κατά  το  άρθρο  43 της  
ίδ ιας  Υ .∆ .  που  ρυθµίζει  την  έννοια  και  του  µικτού  καταστήµατος ,  επιτρέπεται  η  λε ιτουργ ία  
στον  ίδ ιο  χώρο  περισσότερων  του  ενός  καταστηµάτων ,  κατά  τρόπο  που  να  αποτελούν  ένα  
ενια ίο  κατάστηµα ,  το  οποίο  θα  περιλαµβάνε ι  τόσα  τµήµατα ,  όσα  ε ίνα ι  τα  είδη  των  
λειτουργούντων  στον  ίδ ιο  χώρο  καταστηµάτων  (µικτό  κατάστηµα) ,  µε  τον  όρο  ότ ι  σε  κάθε  
τµήµα  θα  απασχολε ίται  ιδ ια ίτερο  προσωπικό .  Ως  µικτά  µπορούν  να  λε ιτουργήσουν ,  µετά  
την  ισχύ  της  ΚΥΑ  10551/2007 (άρθρο  8 παρ .  3) ,  τα  καταστήµατα  του  άρθρου  43 της  Υ .∆ .  
Α1β /8577/1983 (εκτός  από  τα  ψητοπωλεία  και  τα  οβελ ιστήρια) ,  και  να  πωλούνται  σχεδόν  
όλα  τα  ε ίδη  που  πωλούνται  από  τα  Σούπερ  Μάρκετ .  Ούτε  το  κριτήριο  του  µεγέθους  βάσει  
του  οποίου  απαιτε ίτα ι  έγκριση  του  νοµαρχιακού  συµβουλ ίου  µπορεί  να  χρησιµοποιηθε ί  γ ια  
το  χαρακτηρισµό  ενός  καταστήµατος  ως  υπεραγοράς  (∆ΕφΑθ  1330/2004) .  Αυτό  όµως  δεν  
σηµαίνε ι  ότ ι  µε  τον  τρόπο  αυτό  επιτρέπεται  να  παραβιαστε ί  το  ισχύον  σε  µια  περιοχή  
καθεστώς  χρήσεων  γης  και  να  επιτραπεί  µε  πλάγ ιο  τρόπο  η  ίδρυση  υπεραγοράς  
τροφίµων ,  η  οποία  αυτοχαρακτηρίζετα ι  ως  «µικτό  κατάστηµα». .  
γ .  Πολεοδοµικά  κέντρα -κεντρικές  λε ιτουργ ίες  πόλης-τοπικό  κέντρο  συνοικ ίας-γε ιτονιάς .  
Στ ις  περιοχές  της  κατηγορίας  αυτής ,  επιτρέπονται ,  µεταξύ  άλλων  και  χρήσεις  γ ια  τ ις  
άδειες  των  οποίων  ε ίνα ι  οι  ∆ήµοι  και  οι  Κοινότητες ,  όπως  εµπορικά  καταστήµατα ,  
εστιατόρια ,  αναψυκτήρια ,  κέντρα  διασκέδασης  αναψυχής ,  επαγγελµατικά  εργαστήρια  
χαµηλής  όχλησης ,  κλπ .  (άρθρο  233 ΚΒΠΝ) .  
δ .  Μη  οχλούσα  βιοµηχανία -βιοτεχνία ,  ΒΙΟΠΑ .  
Στ ις  περιοχές  µη  οχλούσας  βιοµηχανίας -βιοτεχνίας  επιτρέπονται  οι  χρήσεις  που  ορίζοντα ι  
στο  άρθρο  234 του  ΚΒΠΝ ,  στ ις  οποίες  περιλαµβάνονται ,  µεταξύ  άλλων  και  επαγγελµατ ικά  
εργαστήρια  χαµηλής  και  µέσης  όχλησης ,  κτίρ ια ,  γήπεδα  αποθήκευσης ,  εστ ιατόρια ,  
αναψυκτήρια ,  χώροι  συνάθροισης  κοινού ,  κτ ίρ ια  κοινωνικής  πρόνοιας ,  αθλητ ικές  
εγκαταστάσεις ,  τα  τελευταία  µε  την  προϋπόθεση  ότ ι  εξυπηρετούν  τ ις  ανάγκες  των  
εργαζοµένων .  
ε .  Οχλούσα  βιοµηχανία -βιοτεχνία  (υψηλή  όχληση) .  
Στ ις  περιοχές  οχλούσας  βιοµηχανίας -βιοτεχνίας  επιτρέπονται  µόνο  οι  χρήσεις  που  
ορίζονται  στο  άρθρο  235 του  ΚΒΠΝ ,  στ ις  οποίες  περιλαµβάνονται ,  µεταξύ  άλλων  και  
Επαγγελµατ ικά  εργαστήρια ,  Κτίρια ,  γήπεδα  αποθήκευσης ,  Εστ ιατόρια ,  Αναψυκτήρια ,  
Χώροι  συνάθροισης  κοινού ,  Κτίρ ια  κοινωνικής  πρόνοιας ,  Αθλητ ικές  εγκαταστάσεις  
στ .  Χονδρεµπόριο .  
Στ ις  περιοχές  χονδρεµπορίου  επιτρέπονται  µόνο  οι  χρήσεις  που  ορίζονται  στο  άρθρο  236 
του  ΚΒΠΝ ,  στ ις  οποίες  περιλαµβάνονται ,  µεταξύ  άλλων  και  Εστιατόρια  και  Αναψυκτήρια ,  
µε  την  προϋπόθεση  ότ ι  αποτελούν  τµήµα  των  εγκαταστάσεων  χονδρικού  εµπορίου  ή  
εξυπηρετούν  τ ις  ανάγκες  των  εργαζοµένων  σ '  αυτές .  
ζ .  Τουρισµός-αναψυχή .  
Στ ις  περιοχές  τουρισµού-αναψυχής  επιτρέπονται  µόνο  οι  χρήσεις  που  ορίζονται  στο  
άρθρο  237 του  ΚΒΠΝ ,  στ ις  οποίες  περιλαµβάνονται ,  µεταξύ  άλλων  και :  Ξενώνες ,  
ξενοδοχε ία  και  λοιπές  τουριστ ικές  εγκαταστάσεις ,  Εµπορικά  καταστήµατα ,  Εστ ιατόρια ,  
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Αναψυκτήρια ,  Κέντρα  διασκέδασης ,  αναψυχής ,  Χώροι  συνάθροισης  κοινού ,  Πολιτ ιστ ικά  
κτίρ ια  και  εν  γένε ι  πολιτ ιστ ικές  λε ιτουργίες ,  Κτίρ ια  κοινωνικής  πρόνοιας ,  Συνεδριακά  
κέντρα ,  Καζ ίνα ,  Γήπεδα  γκολφ .  
η .  Ελεύθεροι  χώροι-αστικό  πράσινο .  
Στ ις  περιοχές  της  κατηγορίας  αυτής  επιτρέπονται  Αναψυκτήρια ,  Αθλητικές  εγκαταστάσεις ,  
Πολιτ ιστ ικά  κτίρ ια  και  εν  γένε ι  πολιτ ιστ ικές  εγκαταστάσεις  και  Χώροι  συνάθροισης  κοινού  
(άρθρο  238 του  ΚΒΠΝ)  
θ .  Κοινωφελε ίς  εξυπηρετήσε ις .  
Στ ις  περιοχές  κοινωνικών  εξυπηρετήσεων  επιτρέπονται  µόνο :  Κτίρ ια  εκπαίδευσης ,  Κτίρ ια  
κοινωνικής  πρόνοιας ,  Κτίρ ια  περίθαλψης ,  Πολιτ ιστ ικά  κτ ίρ ια  και  εν  γένε ι  πολιτ ιστ ικές  
εγκαταστάσεις ,  Αθλητ ικές  εγκαταστάσεις  (άρθρο  238 του  ΚΒΠΝ) .  
Β)  Σύµφωνα  µε  την  ειδ ική  πολεοδοµική  λε ιτουργ ία  τους :  
1.  Κατοικ ία  Κατ '  εξαίρεση  επιτρέπεται  να  χρησιµοποιούνται  χώροι  κτ ιρ ίων  κατοικ ίας  γ ια  
άσκηση  επαγγέλµατος ,  συµβατού  προς  την  κυρία  χρήση  του  κτ ιρ ίου  ( ιατρε ία ,  δικηγορικά  
γραφεία  κλπ) .  2.  Ξενώνες  µικρού  δυναµικού  (περί  τ ις  20 κλίνες) .  3 .  Εµπορικά  
καταστήµατα ,  καταστήµατα  παροχής  προσωπικών  υπηρεσιών .  4.  Γραφεία ,  Τράπεζα ,  
Ασφάλε ιες ,  Κοινωφελε ίς  οργανισµοί .  5 .  ∆ιοίκηση .  6.  Εστ ιατόρια .  7 .  Αναψυκτήρια  8.  Κέντρα  
διασκέδασης ,  αναψυχής .  9 .  Ξενοδοχε ία  και  λοιπές  τουριστικές  εγκαταστάσεις .  10. Χώροι 
συνάθροισης  κοινού  (θέατρα ,  κ ινηµατογράφοι ,  αίθουσες  συγκέντρωσης  κλπ)  11.  
Πολιτ ιστ ικά  κτίρ ια  και  εν  γένε ι  πολιτ ιστ ικές  εγκαταστάσεις  (βιβλ ιοθήκες ,  αίθουσες  
εκθέσεων  κλπ)  12. Κτίρ ια  εκπαίδευσης  13.  Θρησκευτ ικο ί  χώροι  14. Κτίρ ια  κοινωνικής  
πρόνοιας  (Υγειονοµικά  κέντρα ,  παιδικοί  σταθµοί ,  οίκοι  ευγηρίας  κλπ) .  15. Κτίρ ια  
περίθαλψης  (νοσοκοµεία ,  κλ ιν ικές) .  16. Βιοµηχανικές  εγκαταστάσεις  (χαµηλής ,  µέσης ,  
υψηλής  όχλησης)  17.  Βιοτεχνικές  εγκαταστάσεις  (χαµηλής ,  µέσης ,  υψηλής  όχλησης )  και  
Επαγγελµατ ικά  εργαστήρια  (χαµηλής ,  µέσης ,  υψηλής  όχλησης ) .  18. Κτίρ ια ,  γήπεδα  
αποθήκευσης .  19. Κτίρια ,  γήπεδα  στάθµευσης  20. Πρατήρια  βενζ ίνης ,  υγραερίου  21. 
Εγκαταστάσεις  χονδρικού  εµπορίου .  22. Εγκαταστάσεις  γεωργικών ,  δασικών ,  
κτηνοτροφικών ,  αλ ιευτ ικών  και  λοιπών  αγροτ ικών  εκµεταλλεύσεων .  23. Εγκαταστάσεις  
εµπορικών  εκθέσεων ,  24. Αθλητ ικές  εγκαταστάσεις  25. Ελεύθεροι  κοινόχρηστοι  χώροι  
(πλατε ίες ,  πάρκα ,  άλση ,  οδοί ,  παιδικές  χαρές  κλπ)  26. Εγκαταστάσεις  µέσων  µαζ ικών  
µεταφορών  27.  Άλλες  ειδ ικές  χρήσεις  (στρατιωτ ικές  εγκαταστάσεις ,  νεκροταφεία  κλπ) .  
Όσον  αφορά  τη  συσχέτιση  των  εννοιών  που  υπάρχουν  στην  Υγειονοµική  διάταξη  και  στο  
Π∆  της  23/2/87 "Κατηγορίες  και  περιεχόµενα  χρήσεων  γης"  (π .χ .  ο  χαρακτηρισµός  
«εστ ιατόριο» υπάρχε ι  και  στα  δύο  κείµενα) ,  δόθηκε  ερµηνευτ ική  κατεύθυνση  µε  την  
Γνωµοδ .  του  ΝΣΚ  87/2002. Σύµφωνα  µε  αυτή ,  ο  Υγειονοµικός  Κανονισµός  ορίζε ι  και  
κατηγοριοποιε ί  τα  καταστήµατα  υγε ιονοµικού  ενδιαφέροντος  µε  αναφορά  στους  όρους  
υγ ιε ινής ,  καθαριότητας ,  εξοπλισµού ,  άνεσης  χώρων  κ .λ .π .  ενώ  το  από  23/2/87 Π∆ ,  αν  και  
είχε  υπόψη  του  τ ις  διακρίσε ις  αυτές ,  απέφυγε  να  υιοθετήσε ι  ανάλογη  περιπτωσιολογ ία ,  
προφανώς  διότ ι  θεσπίστηκε  µε  κριτήρια  καθαρά  πολεοδοµικά  και  µε  γνώµονα  τον  
καθορισµό  του  περιεχοµένου  κάθε  χρήσης  γης  ανάλογα  µε  τη  συµβατότητα  του  προς  την  
κυριαρχούσα  κατά  περίπτωση  χρήση  (αµιγής  κατοικ ία ,  γενική  κατοικ ία  κ .ο .κ . )  η  οποία  
προσδιορίζε ι  τη  φυσιογνωµία  της  οικε ίας  οικ ιστ ικής  περιοχής  καθώς  και  τα  κύρια  
χαρακτηριστ ικά  της  πολεοδοµικής  λε ιτουργ ίας  της .  
Για  τον  προσδιορισµό  λοιπόν  της  έννοιας  των  χρήσεων ,  όπως  κατά  την  ε ιδ ική  
πολεοδοµική  λε ιτουργ ία  τους  ορίζονται  από  το  αρθ .  1β  του  Π∆  της  23.2.1987, δεν  
ενδε ίκνυται  αναγωγή ,  και  µάλιστα  δεσµευτ ικά ,  στους  αντίστοιχους  ορισµούς  του  Υγ /κου  
Κανονισµού  (πρβλ .  σχετ ικά  µε  τον  κτιρ ιοδοµικό  κανονισµό ,  ΣτΕ  4947/98)  παρά  µόνο  
επικουρικά .  Κατ '  ακολουθία  στην  ε ιδ ική  χρήση  «εστιατόρια», του  ανωτέρω  Π .∆ .  θα  πρέπει  
να  θεωρηθεί  ότ ι  περιλαµβάνονται ,  κατ '  αρχή ,  όλα  τα  καταστήµατα  υγειονοµικού  
ενδιαφέροντος  που  παρασκευάζουν  και  προσφέρουν  φαγητά  µε  τη  συνοδεία  ή  µη  ποτών  
(αρθ .  38 ΥΚ) ,  στα  αναψυκτήρια  όλα  τα  καταστήµατα  προσφοράς  ποτών  χωρίς  ή  και  µε  
φαγητό  και  γλυκ ισµάτων  κ .λπ .  σε  καθιστούς ,  κυρίως  πελάτες  (άρθρα  37, και  39 και  42 
Υ .Κ . ) ,  ενώ  στα  κέντρα  διασκέδασης-αναψυχής  κατατάσσονται  όλα  τα  αναφερόµενα  στο  
αρθ .  41 του  αυτού  Κανονισµού .  Και  τούτο  διότ ι  δύσκολα  θα  µπορούσε  να  υποστηριχθεί  
ότ ι ,  γενικώς ,  κάποια  από  τα  παραπάνω  είδη  καταστηµάτων  επηρεάζουν ,  από  καθαρά  
πολεοδοµική  άποψη ,  επί  το  ευµενέστερο  ή  επί  το  δυσµενέστερο  σε  σχέση  µε  άλλα ,  την  
οικ ιστ ική  φυσιογνωµία  και  την  πολεοδοµική  λειτουργ ικότητα  οικ ισµού  ή  τµήµατος  αυτού  
στο  οποίο  έχουν  καθοριστε ί  χρήσεις  γης  που  ανέχονται  γενικώς  εστ ιατόρια  ή  αναψυκτήρια  
ή  κέντρα  διασκέδασης-αναψυχής .  
4.2 Προστασία  του  περιβάλλοντος  
Κατά  τη  χορήγηση  των  αδειών  και  µάλ ιστα  κατά  την  προέγκριση  αυτών ,  εξετάζονται  
ζητήµατα  που  αφορούν  την  προστασία  του  φυσικού ,  πολιτ ιστ ικού  και  αρχιτεκτονικού  
περιβάλλοντος  (άρθρο  80 παρ .  2  εδ .  β  του  Κ∆Κ) ,  όπως  προκύπτουν  από  τη  νοµοθεσία  ή  
τ ις  τοπικές  κανονιστικές  διατάξεις .  Όπως  έχει  ήδη  εκτεθε ί ,  δεν  υποβάλλονται  -  κατ '  αρχάς  
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-  από  τους  ενδιαφερόµενους  αντ ίστοιχα  δικαιολογητ ικά  αλλά  ο  ∆ήµος  εξετάζει  τα  ζητήµατα  
αυτά  βάσει  της  ισχύουσας  νοµοθεσίας ,  ενώ  µπορεί  να  ζητά  διευκριν ίσε ις  από  άλλες  αρχές .  
α .  Έννοια  του  περιβάλλοντος  και  της  προστασίας  αυτού .  
Η  προστασία  του  περιβάλλοντος  επιβάλλεται  από  το  Σύνταγµα ,  ενώ  η  έννοιά  της  ορίζεται  
τόσο  στο  Ν .  1650/1986,  όσο  και  στον  ΚΒΠΝ .  
Ως  «περιβάλλον» γενικά ,  ορίζετα ι  το  σύνολο  των  φυσικών  και  ανθρωπογενών  παραγόντων  
και  στοιχε ίων  που  βρίσκονται  σε  αλληλεπίδραση  και  επηρεάζουν  την  οικολογ ική  
ισορροπία ,  την  ποιότητα  της  ζωής ,  την  υγε ία  των  κατοίκων ,  την  ιστορική  και  πολιτ ιστ ική  
παράδοση  και  τ ις  αισθητ ικές  αξίες  (άρθρο  2  παρ .  1 Ν .  1650/1986).  
Οι  έννοιες  του  φυσικού  και  του  πολιτ ιστ ικού  περιβάλλοντος  ορίζονται  στο  άρθρο  1  του  
ΚΒΠΝ .  Ως  «φυσικό  περιβάλλον» ορίζεται  ο  περιβάλλων  τον  άνθρωπο  χερσαίος ,  
θαλάσσιος  και  εναέριος  χώρος ,  µε  τη  χλωρίδα ,  πανίδα  και  τους  φυσικούς  πόρους  που  
περιλαµβάνονται  σε  αυτόν .  Ως  «πολιτ ιστ ικό  περιβάλλον» ορίζονται  τα  ανθρωπογενή 
στοιχε ία  πολιτ ισµού  και  χαρακτηριστ ικά ,  όπως  αυτά  διαµορφώθηκαν  από  την  παρέµβαση  
και  τ ις  σχέσεις  του  ανθρώπου  µε  το  φυσικό  περιβάλλον ,  περιλαµβανοµένων  των  ιστορικών  
χώρων  ως  και  της  καλλιτεχνικής  και  πολιτ ιστ ικής  εν  γένε ι  κληρονοµιάς .  Με  βάση  αυτό  το  
νοµοθετ ικό  ορισµό ,  το  αρχιτεκτονικό  περιβάλλον ,  στο  οποίο  αναφέρεται  το  άρθρο  80 του  
Κ∆Κ ,  ε ίνα ι  µέρος  του  πολιτ ιστ ικού  περιβάλλοντος .  
Κατά  το  άρθρο  2 παρ .  5  του  Ν .  1650/1986, προστασία  του  περιβάλλοντος  ε ίνα ι  το  σύνολο  
των  ενεργε ιών ,  µέτρων  και  έργων  που  έχουν  στόχο  την  πρόληψη  της  υποβάθµισης  του  
περιβάλλοντος  ή  την  αποκατάσταση ,  διατήρηση  ή  βελτ ίωσή  του .  
Κατά  το  άρθρο  1 του  ΚΒΠΝ ,  ως  «προστασία  του  περιβάλλοντος» θεωρείτα ι :  
α)  Η  διατήρηση  του  χαρακτήρα  του  φυσικού  περιβάλλοντος  και  η  βελτ ίωση  των  σχέσεων  
που  έχουν  διαµορφωθεί  µεταξύ  των  στοιχε ίων  αυτού ,  ως  οικοσυστήµατος .  
β )  Η  προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος  από  τ ις  ζηµιογόνες  επιπτώσεις  από  την  
ανάπτυξη  δραστηριοτήτων  και  παρεµβάσεων  του  ανθρώπου .  
γ )  Η  διαφύλαξη  του  πολιτ ιστ ικού  περιβάλλοντος  καθώς  και  των  ιστορικών  χώρων  στους  
οποίους  αυτό  διαµορφώθηκε .  
δ)  Ο  έλεγχος  της  αξιοποίησης  των  φυσικών  πόρων  και  της  ανάπτυξης  των  
δραστηριοτήτων  στο  χώρο  µε  σκοπό  την  εναρµόνιση  των  σχέσεων  µεταξύ  του  φυσικού  
περιβάλλοντος ,  του  πολιτ ιστ ικού  περιβάλλοντος  και  της  οικονοµικής  δράσης  του  
ανθρώπου .  
β .  Η  νοµοθεσία  γ ια  το  περιβάλλον  
Ο  βασικός  νόµος  γ ια  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  ε ίνα ι  ο  Ν .  1650/1986, στους  
σκοπούς  του  οποίου  περιλαµβάνεται  και  η  διασφάλιση  της  ανθρώπινης  υγε ίας  και  από  τ ις  
διάφορες  µορφές  υποβάθµισης  του  περιβάλλοντος  και  ε ιδικότερα  από  τη  ρύπανση  και  τ ις  
οχλήσεις  (άρθρο  1  παρ .  2 ,  λ .χ .  και  την  ηχορύπανση) .  Κατά  τη  χορήγηση  των  αδειών  (στη  
φάση  της  προέγκρισης)  ο  έλεγχος  των  ζητηµάτων  που  αφορούν  της  προστασία  του  
περιβάλλοντος ,  δεν  εξαντλε ίτα ι  στο  Ν .  1650/1986, αλλά  περιλαµβάνε ι  κάθε  σχετ ική  γενική  
ή  ε ιδ ική  διάταξη  ή  κανονισµό  που  σκοπό  έχε ι  την  προστασία  του  περιβάλλοντος ,  όπως  η  
έννοια  αυτή  ορίστηκε  παραπάνω .  ∆ιατάξε ις  της  πολεοδοµικής  νοµοθεσίας ,  της  νοµοθεσίας  
για  τα  δάση ,  γ ια  την  προστασία  της  ατµόσφαιρας  και  των  υδάτων ,  γ ια  τα  απόβλητα  κλπ .  
µπορούν  να  θεωρηθούν  ως  µέρος  του  δικαίου  του  περιβάλλοντος ,  το  οποίο  ορίζετα ι  ως  το  
δίκαιο  που  µε  το  περιεχόµενό  του  συµβάλλει  στη  δηµόσια  υγε ία  και  στη  διατήρηση  των  
οικολογ ικών  ισορροπιών .  ∆εν  ε ίνα ι ,  εποµένως ,  δυνατή  η  εξαντλητ ική  παράθεση  των  
διατάξεων  που  πρέπει  η  ∆ηµαρχιακή  Επιτροπή  να  έχε ι  υπόψη  της  γ ια  το  σκοπό  αυτό ,  
αφού  η  σχετ ική  νοµοθεσία  συνιστά  ολόκληρο  κλάδο  δικαίου .  
γ .  Έλεγχος  των  διατάξεων  γ ια  το  περιβάλλον  από  τη  ∆ηµαρχιακή  Επιτροπή .  
Πολλές  από  τ ις  προϋποθέσε ις  που  σχετ ίζονται  µε  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  
εξετάζονται  από  άλλες  υπηρεσίες ,  όταν  αυτές  ε ίναι  αρµόδιες  γ ια  την  έκδοση  των  σχετ ικών  
πράξεων .  Για  να  εκδοθε ί  λ .χ .  οικοδοµική  άδεια  κτ ιρ ίου  που  προορίζεται  γ ια  υπεραγορά  
τροφίµων ,  ελέγχεται  από  την  πολεοδοµία  η  ύπαρξη  των  απαιτούµενων  θέσεων  
στάθµευσης .  (άρθρο  310 παρ .  1 ΚΒΠΝ) .  
Κατωτέρω  παρατίθενται  βασικές  διατάξεις  που  σχετ ίζονται  µε  την  προστασία  του  
περιβάλλοντος  και  την  τήρησή  τους  ελέγχε ι  η  ∆ηµαρχιακή  Επιτροπή ,  εφόσον  δεν  έχουν  
ελεγχθε ί  από  άλλες  αρµόδιες  υπηρεσίες  
4.3.  Προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος  
Σύµφωνα  µε  το  άρθρο  19 του  Ν .  1650/1986, ως  περιοχές  απόλυτης  προστασίας  της  φύσης  
χαρακτηρίζονται  εκτάσε ις  µε  εξαιρετ ικά  ευαίσθητα  οικοσυστήµατα ,  βιότοποι  ή  οικότοποι  
σπάνιων  ή  απειλούµενων  µε  εξαφάνιση  ε ιδών  της  άγριας  πανίδας .  Στ ις  περιοχές  απόλυτης  
προστασίας  της  φύσης  απαγορεύεται  κάθε  δραστηριότητα .  
Ως  περιοχές  προστασίας  της  φύσης  χαρακτηρίζονται  εκτάσε ις  µεγάλης  οικολογ ικής  ή  
βιολογ ικής  αξίας .  Στις  περιοχές  αυτές  προστατεύεται  το  φυσικό  περιβάλλον  από  κάθε  
δραστηριότητα  ή  επέµβαση  που  ε ίνα ι  δυνατό  να  µεταβάλλε ι  ή  να  αλλοιώσει  τη  φυσική  
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κατάσταση ,  σύνθεση  ή  εξέλιξή  του .  Κατ '  εξαίρεση  µπορούν  να  επιτρέπονται  σύµφωνα  µε  
τ ις  ειδ ικότερες  ρυθµίσε ις  του  οικε ίου  κανονισµού  η  εκτέλεση  εργασιών ,  ερευνών  και  η  
άσκηση  ασχολ ιών  και  δραστηριοτήτων ,  κυρίως  παραδοσιακών ,  εφόσον  δεν  έρχονται  σε  
αντ ίθεση  µε  τους  σκοπούς  προστασίας .  
Ως  εθνικά  πάρκα  χαρακτηρίζονται  εκτεταµένες  χερσαίες ,  υδάτ ινες  ή  µικτού  χαρακτήρα  
περιοχές ,  οι  οποίες  παραµένουν  ανεπηρέαστες  ή  έχουν  ελάχ ιστα  επηρεαστε ί  από  τ ις  
ανθρώπινες  δραστηριότητες  και  στ ις  οποίες  διατηρε ίτα ι  µεγάλος  αριθµός  και  ποικ ιλ ία  
αξιόλογων  βιολογ ικών ,  οικολογ ικών ,  γεωµορφολογ ικών  και  αισθητ ικών  στοιχε ίων .  Στα  
εθνικά  πάρκα  επιτρέπεται  να  ασκούνται  δραστηριότητες ,  κυρίως  παραδοσιακού  
χαρακτήρα ,  µε  τους  όρους  και  περιορισµούς  που  καθορίζονται  ε ιδ ικότερα  από  τον  οικε ίο  
κανονισµό  λε ιτουργ ίας  και  διαχε ίρισης .  
Ως  προστατευόµενοι  φυσικοί  σχηµατ ισµοί  χαρακτηρίζονται  λε ιτουργικά  τµήµατα  της  φύσης  
ή  µεµονωµένα  δηµιουργήµατά  της  που  έχουν  ιδ ια ίτερη  επιστηµονική ,  οικολογ ική  ή  
αισθητ ική  αξία  ή  συµβάλλουν  στη  διατήρηση  των  φυσικών  διεργασιών  και  στην  προστασία  
φυσικών  πόρων .  
Ως  προστατευόµενα  τοπία  χαρακτηρίζονται  περιοχές  µεγάλης  αισθητ ικής  ή  πολιτ ιστ ικής  
αξίας  και  εκτάσε ις  που  ε ίνα ι  ιδ ιαίτερα  πρόσφορες  για  αναψυχή  του  κοινού  ή  συµβάλλουν  
στην  προστασία  ή  αποδοτ ικότητα  φυσικών  πόρων  λόγω  των  ιδ ια ίτερων  φυσικών  ή  
ανθρωπογενών  χαρακτηριστικών  τους .  Ενέργε ιες  ή  δραστηριότητες  που  µπορούν  να  
επιφέρουν  καταστροφή ,  φθορά  ή  αλλοίωση  των  προστατευοµένων  φυσικών  σχηµατ ισµών ,  
των  προστατευοµένων  τοπίων  ή  στοιχε ίων  του  τοπίου  απαγορεύονται ,  σύµφωνα  µε  τ ις  
ειδ ικότερες  ρυθµίσε ις  των  οικε ίων  κανονισµών .  
Ως  περιοχές  οικοανάπτυξης  χαρακτηρίζονται  εκτεταµένες  περιοχές  που  µπορούν  να  
περιλαµβάνουν  χωριά  ή  οικ ισµούς  εφόσον  παρουσιάζουν  ιδ ιαίτερη  αξία  και  ενδιαφέρον  
λόγω  της  ποιότητας  των  φυσικών  και  πολιτ ιστ ικών  τους  χαρακτηριστ ικών  και  παράλληλα  
προσφέρουν  σηµαντ ικές  δυνατότητες  γ ια  ανάπτυξη  δραστηριοτήτων  που  εναρµονίζονται  
µε  την  προστασία  της  φύσης  και  του  τοπίου .  Στ ις  περιοχές  οικοανάπτυξης  µπορούν  να  
ασκούνται  µικρής  κλ ίµακας  δραστηριότητες  οι  οποίες  προσαρµόζονται  στο  φυσικό  
περιβάλλον  και  στην  τοπική  αρχιτεκτονική .  Ιδ ια ίτερα  ενθαρρύνεται  η  ανάπτυξη  του  
αγροτουρισµού  µε  χρησιµοποίηση  αγροτ ικών  κατοικ ιών ,  ξενώνων ,  κάµπινγκ  και  άλλων  
κατασκευών .  
4.4.  Προστασία  αρχαιολογικών  και  ιστορικών  τόπων  
Κατά  τον  προέλεγχο  ο  δήµος  εξετάζε ι  αν  η  λειτουργ ία  του  συγκεκριµένου  καταστήµατος  ή  
της  επιχείρησης  ε ίνα ι  συµβατή  µε  την  ισχύουσα  νοµοθεσία  που  διέπε ι  την  προστασία  του  
φυσικού ,  πολιτ ιστ ικού  και  αρχιτεκτονικού  περιβάλλοντος ,  δηλαδή  κυρίως  αν  βρίσκεται  
εντός  οικ ισµού  που  έχει  χαρακτηρισθε ί  παραδοσιακός  ή  σε  περιοχή  ιδ ια ίτερου  φυσικού  
κάλλους  ή  σε  κτ ίριο  διατηρητέο  κλπ ,  και  τ ίθενται  εκ  του  λόγου  αυτού  ε ιδ ικότεροι  
περιορισµοί .   
Για  τ ις  περιοχές  που  χαρακτηρίζονται  ιστορικοί  τόποι  και  γ ια  κτ ίσµατα  που  
χαρακτηρίζονται  έργα  τέχνης  ή  ιστορικά  µνηµεία  εφαρµόζεται  ο  ΚΝ  5351/1932 και  ο  Ν .  
3028/2002,  γ ια  την  προστασία  αρχαιοτήτων  και  πολιτ ιστ ικής  κληρονοµιάς .  
4.5.  Προστασία  του  αιγιαλού  και  της  παραλίας  
Τα  βασικά  θέµατα  του  αιγ ιαλού  και  της  παραλίας  ρυθµίζονται  από  το  Ν .  2971/2001. Ως  
«αιγ ιαλός» ορίζετα ι  η  ζώνη  της  ξηράς ,  που  βρέχεται  από  η  θάλασσα  από  τ ις  µεγαλύτερες  
και  συνήθε ις  αναβάσεις  των  κυµάτων  της  και  ως  «παραλία» η  ζώνη  ξηράς  που  
προστ ίθετα ι  στον  αιγ ιαλό ,  καθορίζετα ι  δε  σε  πλάτος  µέχρι  και  πενήντα  (50) µέτρα  από  την  
οριογραµµή  του  αιγ ιαλού ,  προς  εξυπηρέτηση  της  επικοινωνίας  της  ξηράς  µε  τη  θάλασσα  
και  αντ ίστροφα  (άρθρο  1 του  Ν .  2971/2001).  Ο  αιγ ιαλός  και  η  παραλία  ε ίνα ι  πράγµατα  
κοινόχρηστα  και  ανήκουν  κατά  κυριότητα  στο  ∆ηµόσιο ,  το  οποίο  τα  προστατεύε ι  και  τα  
διαχε ιρ ίζετα ι .  Η  παραχώρηση  της  απλής  χρήσης  του  αιγ ιαλού  και  της  παραλίας ,  δηλ .  όταν  
από  αυτή  δεν  παραβιάζετα ι  ο  προορισµός  τους  ως  κοινόχρηστων  πραγµάτων  και  δεν  
επέρχεται  αλλοίωση  στη  φυσική  µορφολογ ία  τους  και  τα  βιοτ ικά  στοιχε ία  τους ,  γ ίνετα ι  µε  
απόφαση  του  Υπουργού  Οικονοµίας  και  Οικονοµικών  έναντ ι  ανταλλάγµατος ,  κατά  τ ις  
διατάξε ις  γ ια  την  εκµίσθωση  δηµόσιων  κτηµάτων .  Κάθε  παραχώρηση  υπόκε ιτα ι  πάντοτε  σε  
µονοµερή  ανάκληση  από  το  ∆ηµόσιο  γ ια  λόγους  δηµόσιου  συµφέροντος ,  εθνικής  άµυνας ,  
συγκοινωνιακούς ,  δηµόσιας  τάξης  και  ασφάλειας  ή  δηµόσιας  υγε ίας  και  προστασίας  του  
φυσικού  περιβάλλοντος .  
Κατά  το  άρθρο  13 του  Ν .  2971/2001, ε ίνα ι  δυνατή  η  παραχώρηση  της  απλής  χρήσης  
αιγ ιαλού  γ ια  την  άσκηση  δραστηριοτήτων ,  που  εξυπηρετούν  τους  λουοµένους  ή  την  
αναψυχή  του  κοινού  (όπως  εκµίσθωση  θαλάσσιων  µέσων  αναψυχής ,  καθισµάτων ,  
οµπρελών ,  λε ιτουργ ία  τροχηλάτου  αναψυκτηρίου  κ .λπ . ) .  Επίσης ,  είνα ι  δυνατή  η 
παραχώρηση  της  απλής  χρήσης  αιγ ιαλού  γ ια  ένα  χρόνο  σε  αυτούς  που  έχουν  όµορες  
ξενοδοχε ιακές  εν  γένε ι  επιχε ιρήσε ις ,  κάµπιγκ  ή  κέντρα  αναψυχής ,  προς  εξυπηρέτηση  του  
κοινού .  
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Η  χορήγηση  αδειών  σε  επιχε ιρήσε ις  επί  του  αιγ ιαλού ,  επιτρέπεται  εφόσον  υπάρχει  νόµιµη  
παραχώρηση  της  χρήσης .  
4.6.  Προστασία  των  δασικών  περιοχών  
Τα  δάση  και  οι  δασικές  εν  γένε ι  εκτάσε ις  συνιστούν  εθνικό  κεφάλαιο ,  η  δε  προστασία  τους  
αποτελε ί  υποχρέωση  των  κρατ ικών  οργάνων  και  των  πολιτών  (άρθρο  2 Ν .  998/1979).  Η  
άσκηση  ιδ ιωτ ικών  δικαιωµάτων  δεν  µπορεί  να  γ ίνετα ι  καθ '  υπέρβαση  των  παραπάνω  
υποχρεώσεων ,  παρά  µόνο  κατ '  εξαίρεση  η  οποία  προβλέπεται  στο  νόµο  και  µόνο  στα  όρια  
που  αυτός  ορίζε ι .  
Τέτοια  εξαίρεση  προβλέπεται  στο  άρθρο  46 παρ .  5 του  Ν .  998/1979, γ ια  την  εγκατάσταση  
ποιµνιοστασίων ,  πτηνοτροφείων  ή  άλλων  συναφών  εγκαταστάσεων  και  στο  άρθρο  18 του  
Ν .  3208/2003 γ ια  τη  λε ιτουργ ία  κατασκηνώσεων .  
Κάθε  επέµβαση  που  προβλέπεται  από  τη  δασική  νοµοθεσία  στα  δάση ,  στ ις  δασικές  και  τ ις  
λοιπές  εκτάσε ις  που  τελούν  υπό  τη  διαχείρ ιση  των  δασικών  υπηρεσιών ,  είτε  γ ια  τη  
µεταβολή  του  προορισµού  και  τη  διάθεσή  τους  γ ια  άλλες  χρήσεις  ε ίτε  γ ια  την  εκτέλεση  
έργων  µέσα  σε  αυτές  και  τη  δηµιουργ ία  εγκαταστάσεων  ή  την  παροχή  άλλων  
εξυπηρετήσεων ,  έστω  και  χωρίς  µεταβολή  της  κατά  προορισµό  χρήσης  τους ,  ενεργείται  
πάντοτε  κατόπιν  καταβολής  ανταλλάγµατος  χρήσης  (άρ .  1 παρ .  7  Ν .  3208/2003) 
Γενικά ,  εντός  των  δασών  ή  και  των  περιοχών  που  κηρύσσονται  αναδασωτέες ,  
απαγορεύεται  η  χορήγηση  άδειας  ίδρυσης  και  λε ιτουργ ίας  καταστήµατος  υγε ιονοµικού  
ενδιαφέροντος  και  αν  υπάρχε ι  τέτοια  άδεια ,  ο  ∆ήµος  οφείλε ι  να  την  ανακαλέσε ι  (ΣτΕ  
467/2001) .  
4.7.  Αισθητική ,  φυσιογνωµία  και  λειτουργίες  εν  γένει  της  πόλης  
Στα  θέµατα  αισθητ ικής ,  φυσιογνωµίας  και  εν  γένε ι  λε ιτουργιών  της  πόλης  εξετάζετα ι ,  αν  το 
κατάστηµα  αυτό  βρίσκεται  πλησίον  σχολε ίου ,  εκκλησίας ,  νοσοκοµε ίου  κλπ .  Επίσης ,  αν  ο  
δήµος  έχε ι  εκδώσει  τοπική  κανονιστ ική  απόφαση ,  µε  την  οποία  τέθηκαν  ε ιδ ικότεροι  όροι  
και  προϋποθέσε ις  για  τη  λε ιτουργία  των  καταστηµάτων  αυτών ,  τότε  εξετάζετα ι  εάν  η  
λειτουργ ία  του  συγκεκριµένου  καταστήµατος  ε ίναι  συµβατή  µε  τ ις  ρυθµίσε ις  της  
κανονιστ ικής  απόφασης .  
Λειτουργ ικότητα  των  πόλεων  ε ίνα ι  η  ικανότητά  τους  να  επιτελούν  την  κύρια  λε ιτουργ ία  
τους  (οικ ισµός  πρώτης  κατοικ ίας ,  παραθεριστ ικός  κλπ) ,  χωρίς  να  επιρρίπτουν  σε  άλλους  
οικ ισµούς  τα  βάρη  που  αυτή  η  λε ιτουργ ία  συνεπάγεται  (ΣτΕ  127/2007).  

Άρθρο  5ο  
«∆υναµικότητα  καταστήµατος» 

Ο  µέγ ιστος  αριθµός  µοτοποδηλάτων  ή  ποδηλάτων  µέσα  στο  κατάστηµα ,   ορίζετα ι  σε  τρ ία  
(3)  δίτροχα  ανά   δύο  τετραγωνικά  µέτρα  (τ .µ )  και  σε  ένα  τετράτροχο  ή  τρ ίτροχο  ανά  1 τ .µ  
και  δεν  υπερβαίνε ι  το  µέγ ιστο  επιτρεπτό  αριθµό  οχηµάτων  της  άδειας ,  όπως  αυτός  
ορίζεται  στο  άρθρο  3 της  παρούσης .  
Ο  ωφέλ ιµος   χώρος  της  αίθουσας   που  θα  προσφέρεται  γ ια  την  τοποθέτηση  εκµισθωµένων  
οχηµάτων  θα  νοε ίτα ι  ο  χώρος  µετά  την  αφαίρεση  τρ ιών  (3)  τ .µ .  που  θα  χρησιµοποιε ίται  
για  την  γραφειακή  εγκατάσταση  καθώς  και  κάθε  άλλου  χώρου  που  είνα ι  δυνατόν  να  
χρησιµεύσε ι  γ ια  τοποθέτηση  άλλων  αντικε ιµένων  .  
Σε  περίπτωση  που  το  κατάστηµα  διαθέτε ι  έµπροσθεν  αυτού  ιδ ιωτικό  υπαίθριο  χώρο ,  
επιτρέπεται  να  αναπτύσσεται  αριθµός  δίτροχων ,  διπλάσιος  του  αριθµού  των  τετραγωνικών  
µέτρων  και  αριθµός  τρ ίτροχων  ή  τετράτροχων ,  ίσος  προς  τον  αριθµό  των  τετραγωνικών  
µέτρων  αυτών .  Σε  κάθε  περίπτωση  ο  συνολικός  αριθµός  των  οχηµάτων  που  µπορούν  να  
αναπτυχθούν ,  εντός  και  εκτός  του  καταστήµατος  ,  δεν  υπερβαίνε ι  τον  ανώτατο  αριθµό  που  
έχε ι  καθοριστε ί  µε  το  άρθρο  3  της   παρούσης .  
  
Ο  αριθµός  των  µοτοποδηλάτων  (∆ίτροχα ,  Τρίτροχα ,  τετράτροχα)  ή  ποδηλάτων   που  
αναπτύσσεται  χωριστά  σε  κάθε  χώρο ,  αναγράφεται  υποχρεωτικά  στην  άδεια   λε ιτουργ ίας  
του  καταστήµατος .  

Άρθρο  6ο  
«Θέση  καταστήµατος» 

1.  Απαγορεύεται  η  λειτουργ ία  καταστηµάτων  στ ις  παρακάτω  οδούς ,  λόγω  αυξηµένης  
κυκλοφοριακής  κ ίνησης ,  σύµφωνα  µε  το  αρ .  πρωτ .  1016/49/242-β /25-7-2012 έγγραφο  του  
Αστυνοµικού  Τµήµατος  Χερσονήσου  και  σε   όσες   µε  νεότερη  γνωµοδότησή  του  το  
αρµόδιο  Αστυνοµικό  Τµήµα  κρίνε ι ,   ως  εξής :  

• Δημοτική Κοινότητα Μαλίων: 

1. Στην οδό Ματθ. Ζαχαριάδη, που άρχεται από την Παλαιά Εθνική Οδό (κεντρική εκκλησία Μαλίων, 

Αγ. Νεκτάριος), μέχρι το τέρμα της οδού (συμβολή με την Οδό Δημοκρατίας) 

2. Στην οδό  Δημοκρατίας από την Π. Ε.Ο έως ξενοδοχείο Γραμματικάκη (τμήμα αυτής είναι 

πλακόστρωτο) 
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3. Στο τμήμα της Π.Ε.Ο που διέρχεται από την πόλη των Μαλίων (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου) 

4. Στην  οδός 25η Μαρτίου (πρώην Δημαρχείο) 

5.  Στο τμήμα της οδού Γραμματικάκη (όριο με Δ.Κ. Σταλίδας μέχρι τη συμβολή της στην οδό 

Δημοκρατίας). Στην οδό Εμμ. Τσαγκαράκη  (Από την οδό Δημοκρατίας μέχρι το ξενοδοχείο «malia 

park») 

• Οικισμός Σταλίδας Δημοτικής Κοινότητας Μοχού: 

1. Στην οδό  Αγ. Ιωάννου (από την συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αγ. Ιωάννη) μέχρι την 

συμβολή των οδών Αγ. Ιωάννη και Νικ. Καζαντζάκη (δυτικά ξενοδοχείου BLUE SEA),  

• Στην οδό Αγ. Ιωάννου (από την συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αγ. Ιωάννη μέχρι τα όρια με 

την Δ.Κ. Μαλίων).  

• Δημοτική Κοινότητα Λιμ. Χερσονήσου Δ.Ε. Χερσονήσου: 

1. Στην Λεωφ Ελ Βενιζέλου από το τμήμα της οδού Σανουδάκη & Ελ. Βενιζέλου (Ιατρικό Κέντρο 

Χερσονήσου), έως το τμήμα της συνδετήριας οδού που συνδέεται με την Π.Ε.Ο με νέα Εθνικό Οδό, 

μετά την είσοδο του ξενοδοχείου BELVEDERE (οδός Μιχ. Αδαμάκη- ταβέρνα «Αυλή της Θεοδώρας») 

2.  Απαγορεύεται   η  λειτουργία  καταστηµάτων  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων :  
1. σε δρόμους που έχουν χαρακτηριστεί ως πεζόδρομοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

2. στους αρχαιολογικούς χώρους ή αρχαιολογικά μνημεία και σε απόσταση 50μ από το 

ακραίο όριο της αρχαιολογικής ζώνης ή του μνημείου  

3. στο τμήμα του οικισμού Μαλίων της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας, το οποίο ορίζεται από 

τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, 25
ης

 Μαρτίου, Αγ. Δημητρίου και της 28
ης

 Οκτωβρίου. 

3.Απαγορεύεται  η  παραχώρηση  χρήσης  κοινόχρηστου  ή  δηµοτ ικού  χώρου  στα  
καταστήµατα  εκµίσθωσης  µοτοποδηλάτων ,  ποδηλάτων  και  µοτοσυκλετών   
4.  Απαγορεύεται  η  λε ιτουργ ία  καταστηµάτων  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων  :   

• σε στροφές ή διασταύρωση δρόμων και  λιγότερο από 10 μέτρα από αυτές, 

• όταν απέχει λιγότερο από πενήντα  (50) μέτρα από Σχολεία, Φροντιστήρια, νοσηλευτικά ιδρύματα, 

πολυϊατρεία, ιατρεία, ξενοδοχεία, και τουριστικά καταλύματα (επιπλ. διαμερίσματα κλπ) με άδεια 

του ΕΟΤ, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, στάσεις υπεραστικών λεωφορείων, ναούς ή τα 

όρια κατασκηνώσεων, κάμπινγκ , μνημεία και χώρους άθλησης, ως και σε κάθε χώρο που δεν 

πληροί τους όρους ασφαλείας από πλευρά κυκλοφορίας κατά την αιτιολογημένη κρίση του 

Δημοτικού Συμβούλιου, που είναι αρμόδιο για την έκδοση της άδειας 

•  και σε κάθε άλλη περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει ότι δημιουργούνται προβλήματα 

αισθητικής, φυσιογνωμίας και λειτουργίας εν γένει της πόλης (άρθρο 4, παράγραφος 7 του 

παρόντος)  

Άρθρο  7ο  
«∆ικαιολογητικά  χορήγησης  άδειας  λειτουργίας  καταστήµατος  µοτοποδηλάτων  και  

ποδηλάτων» 
Για  την  έκδοση  της  άδειας  λειτουργίας  απαιτε ίται :  

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στον Δήμο Χερσονήσου 

2. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολεοδομίας που να χαρακτηρίζει το οίκημα σαν χώρο κυρίας 

χρήσης προοριζόμενο για κατάστημα, θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα 

κάλυψης 

3. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα Πυρασφάλειας. 
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4. Βεβαίωση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος ότι, το κατάστημα δεν βρίσκεται σε οδό με 

αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση. 

5. Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητος από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

6. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας του ενδιαφερόμενου, 

προκειμένου περί καταστήματος ενοικιάσεως μοτοποδηλάτων. 

7. Παράβολο που ισχύουν κάθε φορά για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

8. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει 

καταδικασθεί τελεσίδικα κατά την τελευταία 5ετία σε ποινή φυλάκισης πέραν των (3) τριών μηνών 

για κλοπή, εκβίαση, απάτη, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών, 

εγκλημάτων κατά των ηθών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του Εθνικού 

νομίσματος, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και ληστεία. 

9. Πιστοποιητικό του Γραμματέως Πρωτοδικών από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών δεν ετέθη σε 

κατάσταση πτώχευσης,  ή δικαστικής συμπαράστασης. 

10. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου του καταστήματος σε δύο αντίτυπα συνταγμένο από σχεδιαστή 

και υπό κλίμακα 1:50, στο οποίο θα απεικονίζονται οι χώροι του καταστήματος και ο προορισμός 

του κάθε χώρου με ακριβείς διαστάσεις. Επίσης, θα αποτυπώνονται σ’ αυτό οι τυχόν υπαίθριοι 

ιδιωτικοί μόνο έμπροσθεν του καταστήματος. 

11. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε δύο (2) αντίτυπα υπό κλίμακα 1:1.000 και σε ακτίνα 

100μ. στο οποίο θα σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή και η θέση του 

καταστήματος και τα τυχόν υπάρχοντα κτίρια και εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της 

παρούσας, καθώς και οι αποστάσεις αυτών από το κατάστημα. 

12. Συμβόλαιο μεταγεγραμμένο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή οποιοδήποτε έγγραφο 

από το οποίο να αποδεικνύεται η μίσθωση ή παραχώρηση του ακινήτου, όπου θα λειτουργήσει το 

κατάστημα, θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Εφορία. 

13. Άδεια εισόδου- εξόδου ή βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης όπου απαιτείται (ΠΔ 118/2006)  

14. Δύο φωτογραφίες. 

15. Δημοτική ενημερότητα (αναζητείται αυτεπάγγελτα) 

Μετά  την  υποβολή  των  ανωτέρω  δικαιολογητ ικών  ενεργε ίτα ι  έλεγχος  από  το  αρµόδιο  
Τµήµα  Αδειοδοτήσεων  ως  προς  τ ις  προϋποθέσε ις   στο  πρόσωπο  του  αιτούντα  ή  την  
ετα ιρ ία  και  διενεργε ίτα ι  αυτοψία  από  την  αρµόδια  υπηρεσία  του  ∆ήµου  γ ια  την  διαπίστωση  
της  τήρησης  των  προϋποθέσεων ,   ως  προς  την  νοµιµότητα  και  τη  θέση  του  οικήµατος .     
Εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  συντρέχουν  οι  απαιτούµενοι  από  τ ις  σχετ ικές  διατάξε ις  όροι  και  
προϋποθέσε ις ,  παραπέµπεται  ο  φάκελος  µε  τα  δικαιολογητ ικά   στο  ∆ηµοτ ικό  Συµβούλ ιο  
για  την  λήψη  απόφασης  και   εφόσον  εγκριθεί  η  χορήγηση  άδειας ,   ειδοποιε ίτα ι  εγγράφως  
ο  ενδιαφερόµενος  να  υποβάλλε ι  και  τα  εξής  επιπλέον  δικαιολογητ ικά  :     

• Κατάσταση με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα και ποδήλατα ιδιοκτησίας του, όπου 

αναγράφονται ο αριθμός κυκλοφορίας και λοιπά στοιχεία αναγνωρίσεως αυτών (αριθμός 

σκελετού, κινητήρα, χρώμα κ.λ.π). Όμοια κατάσταση θεωρημένη από την Δημοτική Αρχή τηρεί και 

ο ιδιοκτήτης στο κατάστημα του. Για τυχόν μελλοντική αντικατάσταση μοτοποδηλάτων είναι 

υποχρεωμένος να ενημερώνει το Δήμο και το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα,  εντός 10  ημερών . 

• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 περί κατοχής  ανάλογου με τη δυναμικότητα του 

συνόλου των οχημάτων αριθμό κρανών και διαφανών προστατευτικών όρασης, τα οποία θα 

διατίθενται σε οδηγούς και συνεπιβάτες (ΚΥΑ 16598/2010, άρθρο 3, παρ. ια)   
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• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα προς ενοικίαση ποδήλατα έχουν ασφαλιστική κάλυψη 

σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ότι είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό 

καταλληλότητας ασφαλούς κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών ή βεβαίωση 

πτυχιούχου τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.1575/1985. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά χορηγούνται  μετά από λεπτομερή μηχανικό έλεγχο και 

κυρίως του συστήματος φωτισμού, πεδήσεως , διευθύνσεων και σιγαστήρων των εξατμίσεων τους.  

• Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας περί καταθέσεως δηλώσεως για έναρξη 

επαγγέλματος. 

• Βιβλίο (κοινό) 100φυλλο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο και με αριθμημένες σελίδες, ριγέ, 

μεγέθους Α4 για θεώρηση από την αδειοδοτούσα Αρχή (υπεύθυνη υπηρεσία του Δήμου). Στο 

βιβλίο θα έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένα πεδία συμπλήρωσης σε στήλες, όπως αυτά θα 

οριστούν με σχετική απόφαση του αρμόδιου,  καθ’ ύλην, Αντιδημάρχου του Δήμου.  

 Στην  χορηγούµενη  άδεια  η  οποία  ε ίνα ι  αορίστου  διαρκε ίας  αναγράφονται :  
Τα  πλήρη  στοιχεία  ταυτότητας  του  ενδιαφεροµένου ,  η  διεύθυνση  κατοικ ίας  του  και  
επικολλάται  πρόσφατη  φωτογραφία  του  γ ια  να  αποκλείεται  η  χρήση  της  άδειας  από  άλλο  
πρόσωπο .  Σε  περίπτωση  που  χορηγε ίτα ι  άδεια  σε  ετα ιρ ία ,  στη  χορηγούµενη  άδεια  
αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  νόµιµου  εκπροσώπου  και  επικολλάται  φωτογραφία  του .  
Αντ ίγραφο  της  άδειας  και  φωτογραφία  τηρε ίται  στο  αρχε ίο  της  Υπηρεσίας .  

Άρθρο  8ο  
 «Υποχρεώσεις  -  Απαγορεύσεις  των  κατόχων  άδειας  λειτουργίας  καταστηµάτων  

εκµισθώσεων  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων» 
Η  νοµοθεσία  καθιερώνει  µια  σειρά  ε ιδ ικότερων  υποχρεώσεων  που  πρέπει  να  τηρούνται  
από  τους  κατόχους  άδειας  λε ιτουργίας  καταστήµατος  εκµίσθωσης  µοτοποδηλάτων  και  
ποδηλάτων  .   
Ειδικότερα ,  οι  εν  λόγω  καταστηµατάρχες  πρέπει  (άρθρ .  5  Α∆  1/1994):  
1.  Να  τηρούν  σε  καλή  κατάσταση  βιβλ ίο  σελιδοµετρηµένο  και  θεωρηµένο  από  τον  ∆ήµο  
Χερσονήσου  και  στο  οποίο ,  πριν  από  την  κάθε  µίσθωση  µοτοποδηλάτου  και  ποδηλάτου ,  
θα  καταχωρούνται  τα  πλήρη  στοιχε ία  του  µισθωτή  και  ότι  επιπλέον  στοιχε ία  θα  ορίζονται  
µε  τη  σχετ ική  απόφαση  του  αρµόδιου ,   καθ ’  ύλην ,  Αντ ιδηµάρχου  του  ∆ήµου .   
2.  Να  έχουν  αναρτηµένη  την  άδεια  λε ιτουργ ίας  του  καταστήµατος  καθώς  και  την  
κατάσταση  των  προς   ενοικ ίαση  οχηµάτων  σε  εµφανές  σηµείο  του  καταστήµατος .  
3.   Να  γνωστοποιούν  αµέσως  στην   ∆ηµοτ ική  Αρχή   κάθε  βλάβη  σε  πρόσωπα  ή  πράγµατα  
που  προκλήθηκε  από  µισθωτή  δίτροχου ,  τρ ίτροχου  ή  τετράτροχου  του  καθώς  επίσης  και  
οτ ιδήποτε  υποκύπτε ι  στην  αντίληψη  τους  και  αφορά  παραβάσεις  του  ΚΟΚ  ή  απαγορεύσεις  
τ ις  παρούσης .  
4.  Να  παραδίδουν  τα  οχήµατα  στους  µισθωτές ,  αφού  βεβαιώνονται  για  την  καλή  
λειτουργ ία  τους ,  µαζ ί  µε  τ ις  άδειες  κυκλοφορίας ,  τα  ασφαλιστήρια  συµβόλαια  και  τα  
προστατευτ ικά  κράνη  και  διαφανή  προστατευτ ικά  όρασης  ,  γ ια  τα  µοτοποδήλατα  αλλά  και  
για  τα  ποδήλατα  σε  οδηγούς  και  συνεπιβάτες  αυτών .  
5.  Να  διενεργούν  τεχνικό  έλεγχο  των  µοτοποδηλάτων  ανά  εξάµηνο  και  να  κατέχουν  για  το  
καθένα  πιστοποιητ ικό  καταλληλότητας  ασφαλούς  κυκλοφορίας  των  αρµόδιων  υπηρεσιών  
Συγκοινωνιών  ή  βεβαίωση  πτυχ ιούχου  τεχνίτη  µοτοσυκλετών  και  µοτοποδηλάτων ,  
σύµφωνα  µε  τ ις  διατάξε ις  του  Ν .  1575/1985, µετά  από  λεπτοµερή  µηχανικό  έλεγχο  αυτών  
κυρίως  των  συστηµάτων  πεδήσεως ,  φωτισµού  διευθύνσεως  και  σιγαστήρων  των  
εξατµ ίσεων  τους .  
 Οι  καταστηµατάρχες  εκµίσθωσης  οφείλουν  επίσης  :  

1. Να τηρούν, τους περιβάλλοντας  το κτίσμα κοινόχρηστους χώρους, καθαρούς. 

2. Να φροντίζουν να μην προκαλούν ρύπανση από οποιαδήποτε αίτια. 

3. Να μην προκαλούν όχληση στους περιοίκους  με θορύβους, διαπληκτισμούς ή με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους. 

4. Να ενημερώνουν για το ωράριο κυκλοφορίας  των εκμισθούμενων οχημάτων τους (δικύκλων, 

τρίτροχων και τετράτροχων) όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσης . Το ωράριο 

κυκλοφορίας θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει τυπωμένο πάνω στο συμβόλαιο που περιλαμβάνει 

ο  μισθωτής.  

Στα  καταστήµατα  αυτά  απαγορεύεται :  
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Α .  Η  στάθµευση ,  στάση  και  η  έκθεση  µοτοποδηλάτων ,  ποδηλάτων  και  µοτοσυκλετών   στο  
οδόστρωµα  ή  στο  πεζοδρόµιο  ή  σε  άλλο  κοινόχρηστο  χώρο  µπροστά  και  γύρω  από  τα  
καταστήµατα .   
Β .  Η  εκτέλεση  οποιονδήποτε  εργασιών ,   συντηρήσεως  ,  επισκευής  καθώς  και  η  πλύση  
µοτοποδηλάτων ,  ποδηλάτων  και  µοτοσυκλετών  στους  υπαίθριους  ιδ ιωτ ικούς  ή  
κοινόχρηστους ,  χώρους .  
Γ .  Η  µίσθωση  µοτοποδηλάτων  σε  άτοµα  όταν  βρίσκονται  υπό  την  επήρεια  
οινοπνευµατωδών  ή  ναρκωτικών  ουσιών .  
∆ .  Η   ενοικ ίαση  µοτοποδηλάτων  σε  άτοµα  που  στερούνται  άδειας  ικανότητας  οδηγού .   
Ε .  Η  ενοικ ίαση  ή  έκθεση  στο  κατάστηµα  προς  ενοικ ίαση  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων ,  
τα  οποία  δεν  έχουν  δηλωθεί  στο  ∆ήµο  και  δεν  συµπεριλαµβάνονται  στην  κατάσταση  που  
συνοδεύε ι  την  άδεια  λε ιτουργ ίας  τους .  
ΣΤ .  Απαγορεύεται  η  οδήγηση  των  εν  λόγω  οχηµάτων  (µοτοποδήλατα  και  µοτοσυκλέτες ,  
ανεξαρτήτου  κυβισµού)  για  επίδε ιξη  ικανότητας ,  εντυπωσιασµό  ή  ανταγωνισµό  ή  η  
οργάνωση  και  τέλεση  αυτοσχέδιων  αγώνων ,  τα  οποία  και  εκθέτουν  σε  κ ίνδυνο  τους  ίδ ιους  
ή  τρ ίτους .  Η  επ ’  αυτοφώρω  διαπίστωση  της  παράβασης  από  όργανο /α  της  ∆ηµοτ ικής  
Αστυνοµίας ,  συνεπάγεται  άµεση  ακ ινητοποίηση  του  οχήµατος  και  επιβολή  του  οριζόµενου  
από  το  άρθρο  9 της  παρούσης  διο ικητ ικού  προστίµου .  Τα  δεσµευµένα  οχήµατα  θα  
φυλάσσονται  σε  δηµοτικό  χώρο ,  υπό  την  ευθύνη  της  ∆ηµοτ ικής  Αστυνοµίας .   Με  την  
προσκόµιση ,  του  διπλότυπου  είσπραξης ,  που  δίδετα ι  από  το  ∆ηµοτ ικό  Ταµείο ,  κατά  την  
είσπραξη  του  προστίµου  στην  ∆ιεύθυνση  ∆ηµοτ ικής  Αστυνοµίας ,  παραδίδεται  εντός  24 
ωρών   το  δεσµευµένο  όχηµα .  
Ζ .  Απαγορεύεται  η  εκµίσθωση  µοτοποδηλάτων  και  µοτοσυκλετών  (δίτροχων ,  τρίτροχων  ή  
τετράτροχων ,  ε ίτε  άνω  ε ίτε  κάτω  των  50 κ .ε . )  εκτός  του  ωραρίου ,  όπως  αυτό  ορίζετα ι  στο  
άρθρο  12 της  παρούσης .  

Άρθρο  9ο  
«∆ιοικητικά  µέτρα  και  Κυρώσεις» 

Η  σχετική  νοµοθεσία  προβλέπει  διο ικητ ικά  µέτρα  και  κυρώσεις  που  επιβάλλονται  όταν  
γίνονται  παραβάσεις  ή  όταν  δεν  τηρούνται  ή  δεν  πληρούνται  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις  
του  νόµου  γ ια  την  λε ιτουργία  του  καταστήµατος  εκµίσθωσης  µοτοποδηλάτων .  Ειδικότερα  
αναφέρονται  οι  εξής  περιπτώσεις :  
Το  διο ικητ ικό  µέτρο  της  προσωρινής  αφαίρεσης  της  άδειας  λειτουργίας  προβλέπεται :  

•  Για  παράβαση  των  διατάξεων  της  Α∆  1 /1994, µε  απόφαση  της  δηµοτ ικής  αρχής  
που  χορήγησε  την  άδεια ,  η  οποία  σφραγίζε ι  το  κατάστηµα  γ ια  χρονικό  διάστηµα  
(10) µέχρι  (30) ηµέρες ,  µετά  τη  βεβαίωση  πέντε  (5)  συνολ ικά  παραβάσεων ,   εντός  
του  έτους  από  την  πρώτη  παράβαση  .  

•  Στην  περίπτωση  όπου  αφαιρέθηκε  προσωρινά  από  τον  ΕΟΤ  και  η  άδεια  λε ιτουργ ίας  
καταστήµατος  εκµίσθωσης  αυτοκ ινήτων  και  δίτροχων  µοτοσυκλετών ,  µε  τα  οποία  
συστεγάζεται  το  κατάστηµα  εκµίσθωσης  µοτοποδηλάτων ,  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  7  
της  Α∆  1 /1994. Σε  αυτή  την  περίπτωση ,  η  εν  λόγω  προσωρινή  αφαίρεση  ισχύε ι  για  
όσο  χρόνο  ισχύε ι  και  η  προσωρινή  αφαίρεση  γ ια  το  κατάστηµα  εκµίσθωσης  
αυτοκ ινήτων  και  δίτροχων  µοτοσυκλετών ,  ενώ  επαναχορηγε ίται  η  άδεια  εφόσον   
προηγηθε ί  η  επαναχορήγηση  της  κατά  τα  ανωτέρω  αφαιρεθε ίσης  άδειας  λειτουργ ίας  
καταστήµατος  εκµίσθωσης  αυτοκ ινήτων  και  δίτροχων  µοτοσυκλετών .  

Η  οριστική  αφαίρεση   της  άδειας  λειτουργίας  γ ίνετα ι  στ ις  εξής  περιπτώσεις :  
•  Αν  διαπιστωθεί  οποτεδήποτε  ότι  έπαυσαν  να  συντρέχουν  οι  προϋποθέσε ις  µε  τ ις  

οποίες  χορηγήθηκε  η  άδεια  λε ιτουργίας  του  καταστήµατος .  

•  Σε  περίπτωση  αµετάκλητης  καταδίκης  του  κατόχου  της  άδειας  λειτουργ ίας ,  γ ια  
έγκληµα  που  αναφέρεται  στην  παραγρ .  1 εδαφ .  δ ’  του  άρθρου  4  της  Α∆  1 /  1994,  
δηλ .  γ ια  κλοπή ,  εκβίαση ,  απάτη ,  πλαστογραφία  κ .λ .π .   

•  Αν  µετά  τρε ις  αποφάσεις  προσωρινής  αφαίρεσης  της  άδειας  λειτουργ ίας  του  
καταστήµατος  βεβαιωθούν  εκ  νέου  δύο  παραβάσεις  της  Α∆  1 /1994, εντός  έτους  
από  την  έκτ ιση  της  τελευταίας  προσωρινής  αφαίρεσης .  

Το  κλείσιµο  (σφράγιση)  του  καταστήµατος  επιβάλλεται  από  τη  δηµοτ ική  αρχή  που  ε ίναι  
αρµόδια  γ ια  τη  χορήγηση  της  άδειάς  του  όταν :  

•  το  κατάστηµα  λε ιτουργεί  χωρίς  άδεια  (άρθρ .  2 παρ .  7 Α∆  1/1994) 

•  διαπιστωθεί  ότ ι  έγ ινε  µεταφορά  ή  επέκταση  ή  αλλαγή  ή  µεταβίβαση  του  
καταστήµατος  χωρίς  νέα  άδεια ,  
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•  το  πρόσωπο  στο  όνοµα  του  οποίου  ε ίχε  εκδοθε ί  η  άδεια ,  έπαυσε  να  εκµεταλλεύεται  
τούτο .  Σε  αυτή  την  περίπτωση  καταµηνύεται  τόσο  ο  νέος  νοµέας ,  όσο  και  ο  κάτοχος  
της  παλαιάς  άδειας .  

Η  οριστική  ανάκληση  των  άδειων  λειτουργίας ,  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  7 ,  παρ .  4 ,  Α∆  
1/1994,  των  καταστηµάτων   εκµισθώσεων  µοτοποδηλάτων  που  συστεγάζονται  µε  
επιχε ιρήσε ις  εκµισθώσεως  αυτοκ ινήτων  και  δίτροχων  µοτοσυκλετών  ανακαλούνται  
οριστ ικά ,  αν  γ ια  οποιοδήποτε  λόγο  έπαυσε  η  λε ιτουργ ία  των  καταστηµάτων  που  
συστεγάζονται  ή  ανακλήθηκε  οριστ ικά  η  άδεια  αυτών .  
Στους  παραβάτες  της  παρούσης  επιβάλλονται  οι  παρακάτω  διο ικητικές  κυρώσεις :  
 

ΕΙ∆ΟΣ  ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΑ  

Άρθρο  8 ,  παρ .  1   500 € 

Άρθρο  8 ,  παρ .  2 500 € 

Άρθρο  8 ,  παρ .  3 1.000 € 

Άρθρο  8 ,  παρ .  4 1.000 € 

Άρθρο  8 ,  παρ .  5 1.000 € 

Οι  καταστηµατάρχες  οφείλουν  

Άρθρο  8 ,  περιπτ .  1 500 € 

Άρθρο  8 ,  περιπτ .  2 500 € 

Άρθρο  8 ,  περιπτ .  3 500 € 

Άρθρο  8,  περιπτ .  4 Μη  έγγραφη  ενηµέρωση  500 € 

Στα  καταστήµατα  αυτά  απαγορεύεται  

 Για  την  πρώτη  φορά  500 €  

Άρθρο  8,  περιπτ .  Α  
 Για  δεύτερη  φορά  το  πρόστ ιµο  
διπλασιάζετα ι  ενώ  εάν  η  παράβαση  
συνεχ ίζετα ι  εφαρµόζονται  οι  
διατάξε ις  του  Ν .  1900/1990  

Άρθρο  8,  περιπτ .  Β  500 € 

Άρθρο  8,  περιπτ .  Γ  1.000 € 

Άρθρο  8,  περιπτ .  ∆  2.000 € 

Άρθρο  8,  περιπτ .  Ε  1.000 € 

Άρθρο  8,  περιπτ .  ΣΤ  1.000 € 

Άρθρο  8,  περιπτ .  Ζ  500 € 
 
Στους  καταλαµβανόµενους  ως  υπαιτ ίων  παραβάσεων  ,  που  προσδιορίζονται  στην  
παρούσα  κανονιστική  απόφαση ,  επιβάλλεται ,  κατά  τ ις  διατάξε ις  του  ν .δ  805/1971, όπως  
τροποποιήθηκε  και  συµπληρώθηκε  µεταγενέστερα ,  το  πρόστιµο  που  προβλέπεται  σ ’  
αυτήν ,  υπό  του  βεβαιούντος  την  παράβαση  υπαλλήλου  της  δηµοτ ικής  αστυνοµίας .  
 
Τα  παραπάνω  οριζόµενα  διο ικητ ικά  πρόστ ιµα  που  επιβάλλονται  κατά  τ ις  διατάξε ις  της  
ισχύουσας  κανονιστ ικής  απόφασης  ε ίναι  ανεξάρτητα  και  πέραν  προστ ίµων  που  επιβάλλει  
ο  Κ .Ο .Κ .     
Μετά  την  συµπλήρωση  πέντε  (5)  συνολ ικά  παραβάσεων ,  από  τ ις  αναφερόµενες  του   
άρθρου  9 ,  θα  σφραγίζετα ι  προσωρινά  το  κατάστηµα   για  χρονικό  διάστηµα  τρ ιάντα  (30) 
ηµερών ,  µε  απόφαση  του  ∆ηµοτ ικού  Συµβουλ ίου .  

Άρθρο  10ο  
«Βεβαίωση  παραβάσεων» 

Στους  καταλαµβανόµενους  επ΄  αυτοφώρω  ως  υπαιτ ίων  παραβάσεων  περί  καθαριότητος ,  
ρύπανσης ,  ενοχλητ ικών  θορύβων ,  διαπληκτ ισµών  κ .λ .π  θα  επιβάλλονται  από  τον  
βεβαιούντα  ∆ηµοτ ικό  Αστυνοµικό ,  τα  προβλεπόµενα  από  τον  Νόµο  πρόστ ιµα .   
Για  τ ις  υπόλοιπες  παραβάσεις  θα  συντάσσεται  έκθεση  από  το  αρµόδιο  ελεγκτ ικό  όργανο  
και  το  διοικητ ικό  πρόστιµο ,  θα  επιβάλλεται  µε  απόφαση  ∆ηµάρχου  
Στ ις  περιπτώσεις  που  θα  επιβάλλονται  διοικητ ικές  κυρώσεις  (προσωρινή  ή  οριστ ική  
αφαίρεση  άδειας) ,  αρµόδιο  όργανο   για  την  επιβολή ,  ε ίναι  το  ∆ηµοτ ικό  Συµβούλ ιο ,  το  
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οποίο  οφείλε ι  να  λάβε ι  την  σχετ ική  απόφαση  εντός  αποκλε ιστικής  προθεσµίας  είκοσι  (20) 
ηµερών  από  την  κοινοποίηση  της  παράβασης  στον  ∆ήµο  µας .  
Επίσης ,  οι  παραβάτες  των  διατάξεων  της  παρούσας  διώκονται  και  τ ιµωρούνται  σύµφωνα  
µε  τ ις  ποιν ικές  κυρώσεις  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο  άρθρο  6 της  Αστυνοµικής  διάταξης  
1023/2/34α /1 /1994 Φ .Ε .Κ  178Β ,  και  άλλες  ισχύουσες  νοµικές  διατάξε ις  που  έχουν  σχέση  
µε  την  παρούσα .  

Άρθρο  11ο  

Προϋποθέσεις  συστέγασης  καταστηµάτων   
Για  την  συστέγαση  καταστηµάτων  εκµισθώσεως  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων ,  µε  άλλες  
επιχε ιρήσε ις  ισχύουν  ως  αναφέρονται  στο  άρθρο  7  της  1023/2/34α /1994  Αστυνοµικής   
∆ιάταξης   Φ .Ε .Κ  178Β /1994. 
Για  την  συστέγαση  επιχε ιρήσεων  εκµισθώσεως  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων  σε  
καταστήµατα  εκµισθώσεως  µοτοσυκλετών  θα  πρέπει  να  κατατ ίθεται  µε  τα  λοιπά  
δικαιολογητ ικά  και  αντ ίγραφο  του  φακέλου  δικαιολογητ ικών  που  κατατέθηκε   στον  ΕΟΤ  για  
τη  χορήγηση  του  Ειδικού  Σήµατος  Λειτουργ ίας  (ΕΣΛ )  του  εν  λόγω  καταστήµατος  
εκµίσθωσης  µοτοσυκλετών  .  

Άρθρο  12ο   
Όροι  και  προϋποθέσεις  για  χορήγηση  σύµφωνης  γνώµης  σε   επιχειρήσεις  

εκµίσθωσης   µοτοσυκλετών  άνω  των  50 κ .ε .  
1. Για  την  χορήγηση  σύµφωνης  γνώµης  του  ∆ήµου  για  τον  χώρο  της  γραφειακής  
εγκατάστασης  καθώς  και  γ ια  τον  χώρο  στάθµευσης  των  µοτοσυκλετών  άνω  των  50 κ .ε . ,  
ως  προς  το  οίκηµα   και  το  χώρο  στάθµευσης ,  θα  ισχύουν  οι  προϋποθέσε ις  του  άρθρου  2 
και  της   παραγράφου  3,  άρθρου  4 και  της  παραγράφου  1 και  2 του  άρθρου  6  της  
παρούσας .  
Οι  προς  ενοικ ίαση  µοτοσυκλέτες ,  τρ ίτροχα  ή  τετράτροχα  οχήµατα  να  βρίσκονται  σε    
ιδ ιόκτητους  χώρους   και  όχι  σε  πεζοδρόµια  ή  σε  κοινόχρηστους  χώρους .  Οι  ιδ ιόκτητοι   
χώροι  θα  πρέπει  να  ε ίνα ι  ελεγχόµενοι  ,  να  φέρουν   νόµιµη  περίφραξη ,  η  οποία  θα  έχε ι  
κατασκευαστε ί  µε  άδεια  όπως  αυτή  ορίζετα ι  από   τ ις  κε ίµενες  διατάξε ις  ε ίτε  βρίσκεται  
εντός  ε ίτε  βρίσκεται  εκτός  σχεδίου  πόλεως .   
 
Επίσης ,  θα  πρέπει  να  προσκοµίζονται  από  τον  (την)   ενδιαφερόµενο  (η)  απαραίτητα  τα  
ακόλουθα :   
1.1 Βεβαίωση  της  αρµόδιας  Υπηρεσίας  της  Πολεοδοµίας ,  ότι  ο  χώρος  της  γραφειακής  
εγκατάστασης  ε ίναι  χώρος  κύριας  χρήσης  προοριζόµενος  γ ια  κατάστηµα .  
1.2 Σχεδιάγραµµα  κάτοψης  του  χώρου  του  καταστήµατος  σε  δύο  αντ ίτυπα ,  συνταγµένο  
από  σχεδιαστή  και  υπό  κλ ίµακα  1:50, στο  οποίο  θα  απεικονίζονται  οι  χώροι  του 
καταστήµατος  και  προσδιορισµός  του  κάθε  χώρου  µε  ακριβε ίς  διαστάσεις .  Επίσης  ,  θα  
αποτυπώνονται  σε  αυτό  οι  τυχόν  υπαίθριο ι  ιδ ιωτ ικοί  ή  κοινόχρηστοι  χώροι  του  
καταστήµατος .  
1.3  Πιστοποιητικό πυρασφάλειας του χώρου, σε ισχύ. 

2. Απαραίτητες  προϋποθέσεις για την χορήγηση της σύμφωνης γνώμης είναι : 

• Ο αριθμός των μοτοσυκλετών που εκμισθώνει ο ιδιοκτήτης είναι είκοσι (20) κατά ανώτατο όριο.  

• Ο αριθμός των τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.ε  (γουρούνες) που εκμισθώνει 

ο ιδιοκτήτης είναι τέσσερα (4) κατά ανώτατο όριο.  

• Απαγορεύονται γενικά οι τύπου moto cross μοτοσυκλέτες. 

• Ο κυβισμός των μοτοσυκλετών να είναι κατά ανώτατο όριο μέχρι διακόσια πενήντα κυβικών 

εκατοστών (250cc). 

 
3.  Τα  δικαιολογητ ικά  που  θα  κατατ ίθενται  από  τον  ενδιαφερόµενο ,  για  την  λήψη  απόφασης  
από  το  ∆ηµοτ ικό  Συµβούλ ιο ,  ε ίνα ι  τα  δικαιολογητ ικά  του  άρθρου  7 παρ .  1,  2 ,  3,  4,  7,10  
,11, 14 καθώς  και  υπεύθυνη  δήλωση  του /των  ιδ ιοκτήτη /των ,  µε  θεωρηµένο  το  γνήσιο  της  
υπογραφής  του ,  ότ ι  δεν  έχουν  αντ ίρρηση  για  την  λε ιτουργ ία  καταστήµατος  επιχε ίρησης  
εκµίσθωσης  µοτοσυκλετών  και  σε  περίπτωση  πολυκατοικ ίας  ότ ι  δεν  απαγορεύεται  από  τον  
κανονισµό  λε ιτουργ ίας  του .  
4.  Μετά  την  χορήγηση  της  σύµφωνης  γνώµης  από  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλ ιο ,  θα  εκδίδετα ι  
απόφαση  του  αρµόδιου  εξουσιοδοτηµένου  οργάνου ,  στην  οποία  θα  αναφέρονται  οι  
υποχρεώσεις  και  απαγορεύσεις  που  τ ίθενται   µε  την  παρούσα  και  θα  συνοδεύεται  από  την  
θεωρηµένη  κάτοψη   του  οικήµατος  και  το  τοπογραφικό  σχεδιάγραµµα  της  περιοχής ,  όπου  
θα  ε ίναι  σηµειωµένη  η  θέση  του  ακ ινήτου ,  γ ια  να  κατατεθούν  στον  Ε .Ο .Τ .  

Άρθρο  13o   
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Ωράριο   Ενοικίασης  & Κυκλοφορίας  εκµίσθωσης   µοτοποδηλάτων  και  µοτοσυκλετών ,  
τρίτροχων  και  τετράτροχων   

Η  ενοικ ίαση  και  κυκλοφορία  των  µοτοποδηλάτων ,  µοτοσυκλετών ,  δίτροχων ,  τρ ίτροχων  ή  
τετράτροχων ,  (ε ίτε  άνω  ε ίτε  κάτω  των  50 κ .ε . )  επιτρέπεται  µόνο  από  τ ις  επτά  (07:00) το  
πρωί  µέχρι  τ ις  οκτώ  και  τρ ιάντα  (20:30) το  βράδυ .  Τις  υπόλοιπες  ώρες  απαγορεύεται  
αυστηρά  η  ενοικ ίαση  και  η  κυκλοφορία  αυτών  .  

Άρθρο  14ο   
Μεταβατικές  διατάξεις .  

1. Τα  καταστήµατα  εκµισθώσεως  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων ,  που  κατά  την  έναρξη  
ισχύος  της  παρούσας  λειτουργούν  νόµιµα  µε  άδεια  που  χορηγήθηκε  σύµφωνα  µε  τ ις  
Αστυνοµικές  ∆ιατάξε ις  που  ίσχυαν  µέχρι  τώρα ,  εξακολουθούν  να  λειτουργούν  ,  εφόσον  
πληρούνται  οι  όροι  της  παρούσας .  
2.  Τα  καταστήµατα  εκµισθώσεως  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων ,  που  θα  λειτουργήσουν  
µετά  την  έναρξη  ισχύος  της  παρούσας , ,   υπόκε ιντα ι  εφ  εξής  στ ις  διατάξε ις  της  παρούσας  
κανονιστ ικής  απόφασης  .  
3.  Τα  καταστήµατα  που  έχουν  άδειες ,  αλλά  δεν  πληρούν  τ ις  προϋποθέσεις  λε ιτουργ ίας  
που  ορίζει  η  παρούσα  κανονιστ ική ,  έχουν  το  χρονικό  περιθώριο  µέχρι  την  31/04/2013, να  
συµµορφωθούν .  Κατ ’  εξαίρεση  και  µέχρι  την  31/12/2013 οφείλουν   να  µεταστεγαστούν  σε  
κατάλληλους  χώρους  εάν  η  συµµόρφωση  απαιτε ί  αλλαγή  θέσης .   
4.  Ο  ιδ ιοκτήτης  του  καταστήµατος  οφείλε ι  να  γνωστοποιήσε ι  στο  ∆ήµο  ότ ι  συµµορφώθηκε  
µε  τους  όρους  της  παρούσης .   
Μετά  το  πέρας  των  οριζόµενων  στην  παρ .  3 του  παρόντος  άρθρου  χρονικών  ορίων ,  το  
τµήµα  αδειοδοτήσεων  & ρύθµισης  εµπορικών  δραστηριοτήτων  της  ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών  
Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ,  διενεργε ί  ελέγχους  όπως  ορίζε ι  το  άρθρο  15 της  παρούσης .  
4.  Μετά  τη  λήξη  των  παραπάνω  προθεσµιών ,  οι  άδειες  των  καταστηµάτων  που  δεν  έχουν  
συµµορφωθεί ,  ανακαλούνται  µε  απόφαση  του  ∆ηµοτ ικού  Συµβούλ ιου .  

Άρθρο  15ο  
Τελικές  διατάξεις  – Έναρξη  ισχύος   

Η  παρούσα  ισχύε ι  γ ια  όλη  την  Περιφέρε ια  του  ∆ήµου  Χερσονήσου ,  από  της  νοµίµου  
δηµοσίευσης  της ,  η  δε  εφαρµογή  της  ανατ ίθεται  ως  ακολούθως :  Για  τη  διαδικασία  
Αδειοδότησης ,  την  τήρηση  των  προϋποθέσεων  αδειοδότησης  ,  τη  θέση  του  οικήµατος  και  
την  εφαρµογή  των  µεταβατικών  διατάξεων ,  στο  τµήµα  αδειοδοτήσεων  & ρύθµισης  
εµπορικών  δραστηριοτήτων  της  ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου  και  τέλος  οι  
βεβαιώσεις  των  παραβάσεων  στην  ∆ηµοτ ική  Αστυνοµία». 
 
 

Ακολούθως ο κος ∆ήµαρχος έθεσε υπόψη του Σώµατος το µε αριθ. πρωτ. 
1874/17-10-2012 έγγραφο του Προέδρου του Επιµελητηρίου Ηρακλείου καθώς 
επίσης και το µε αριθ. πρωτ. 814/22-10-20121874/17-10-2012 έγγραφο του Συλλόγου 
Ιδιοκτητών Γραφείων Ενοικιάσεως αυτοκινήτων και δικύκλων Ν. Ηρακλείου «Ο 
ΗΝΙΟΧΟΣ».  

 
Ακολούθως το λόγο έλαβε ο κ. Τζόρβας Παράσχος, ιδιοκτήτης καταστήµατος 

εκµίσθωσης αυτοκινήτων και δικύκλων ο οποίος υπέβαλε ερώτηµα σχετικά µε 
απαγόρευση των µοτο κρος µοτοσυκλετών και των άνω των 250κε καθώς επίσης και 
για τα κλαµπ των µοτοσυκλετιστών.   

Ο κ.Ζερβάκης Εµµανουήλ, Πρόεδρος της Ένωσης ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ είπε ότι τα 
προτεινόµενα είναι ηµίµετρα τα οποία δεν θα αποδώσουν διότι ήδη ετοιµάζεται 
σχέδιο µεταφοράς τέτοιων οχηµάτων από άλλες περιοχές και πρότεινε να γίνεται 
απόσυρση µε χρονικό όριο. 

Ο κ.Κουλούρας Εµµανουήλ διατύπωσε το ερώτηµα αν οι υφιστάµενες άδειες της 
∆ηµοτικής Ενότητας Μαλίων είναι νόµιµες.   

Ο επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης κος Μπελιβάνης Νικόλαος είπε η 
∆ηµοτική Αρχή έπρεπε από καιρό να έχει προχωρήσει στην ψήφιση της εν λόγω 
κανονιστικής απόφασης, θεωρεί ότι το προτεινόµενο κείµενο είναι σε θετική 
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κατεύθυνση παρόλο που θα το ήθελε πιο συνεπτυγµένο. Επίσης έθεσε ερωτήµατα 
σχετικά µε την κατανοµή των αδειών και τις προϋπάρχουσες άδειες.   

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λουλουδάκης Απόστολος τόνισε ότι έχει σοβαρές 
επιφυλάξεις όσον αφορά τη νοµιµότητα της απόφασης, που εκδίδεται βάσει του 
άρθρου 79 του Ν.3643/2006 και θεωρεί ότι είναι αρµοδιότητα της Βουλής και 
υπουργικών αποφάσεων η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης και δεν έχει 
αρµοδιότητα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό ποσοτικών περιορισµών. 
Προτείνει δε, τη λήψη κανονιστικής απόφασης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας. 

Ο επικεφαλής της ήσσονος αντιπολίτευσης κος Χατζηπαναγιώτης Αντώνης 
ζήτησε να ληφθεί υπόψη η πρόταση του Επιµελητηρίου Ηρακλείου για τη 
διαµόρφωση της απόφασης.  

Τέλος τοποθετήθηκαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αργυράκης Νικόλαος, 
Μαστοράκης Ιωάννης και Σταυρουλάκης Νικόλαος. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 

αποφασίσουν σχετικά. 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του θέµατος και έλαβε 
υπόψη του:  

• το άρθρο 79 του Ν.3463/06 
• την παρ 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του ν. 3852/10 
• την 304/2012 προηγούµενη απόφαση του Σώµατος 
• την εισήγηση αριθ. Αποφ. 77/2012της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
• το σχέδιο της κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τους όρους και προϋποθέσεις 

λειτουργίας επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων /ποδηλάτων και 
µοτοσυκλετών άνω των 50 cc και λοιπές διατάξεις περί τρίτροχων και 
τετράτροχων οχηµάτων στο ∆ήµο Χερσονήσου.  

• το µε αριθ. πρωτ. 1874/17-10-2012 έγγραφο του Προέδρου του Επιµελητηρίου 
Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης  

• το µε αριθ. πρωτ. 814/22-10-20121874/17-10-2012 έγγραφο του Συλλόγου 
Ιδιοκτητών Γραφείων Ενοικιάσεως αυτοκινήτων και δικύκλων Ν. Ηρακλείου 
«Ο ΗΝΙΟΧΟΣ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 
απόφασης 

και µετά από διαλογική συζήτηση,  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

Α. Εγκρίνει τον κανονισµό  µε  θέµα «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 
επιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων /ποδηλάτων και µοτοσυκλετών άνω 
των 50 cc και λοιπές διατάξεις περί τρίτροχων και τετράτροχων οχηµάτων στο 
∆ήµο Χερσονήσου» ως εξής:  
 
 

Όροι  και  προϋποθέσεις  λειτουργίας  επιχειρήσεων   εκµίσθωσης   
µοτοποδηλάτων /ποδηλάτων  και  µοτοσυκλετών  άνω  των  50 κ .ε .  και  λοιπές  διατάξεις  

περί  τρίτροχων  και  τετράτροχων   στο  ∆ήµο  Χερσονήσου   
Εισαγωγή  
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Τα  τρίτροχα  και  τα  τετράτροχα  οχήµατα  που  κυκλοφορούν  στο  ∆ήµο  µας  δηµιουργούν  
τεράστ ια  προβλήµατα ,  τα  οποία  επιτε ίνονται  από :   

1.  Το  κακό  οδικό  δίκτυο  και  τα  προβληµατικά  γεωµετρικά  χαρακτηριστ ικά  των  
δηµόσιων  και  δηµοτ ικών  δρόµων ,  την  έλλε ιψη  σχεδίων  πόλης  ή  τους   αδιάνοικτους   
δρόµους  ,  όπου  υπάρχουν  σχέδια  πόλης .  

2.  Την  επικ ίνδυνη  οδήγηση  των   οχηµάτων  αυτών ,  κυρίως  από  νεαρούς  οδηγούς ,  
συχνά  µεθυσµένους  και  χωρίς  δίπλωµα ,  χάριν  παιδιάς  (νύχτα  – ηµέρα) ,  µεταφορές  
µεταξύ  τους  σαν  ταξ ί .  

3.  Την  ανυπαρξία  χώρων  στάθµευσης  στα  ξενοδοχε ία  και  την  ανεξέλεγκτη  και  
παράνοµη  στάθµευση  τους  στους  ελάχιστους  και  προβληµατ ικούς  δρόµους .  

4.  Το  µεγάλο  αριθµό  κυκλοφορίας  και  συγκέντρωσης  πεζών  στους  κοινόχρηστους  
χώρους  και  κυρίως  στις  ζώνες  τουριστ ικής  εµφάνισης  και  συνάθροισης  του  κοινού .  

Η  προβληµατ ική  αυτή  κατάσταση  που  έχε ι  δηµιουργηθε ί  στα  όρια  του  ∆ήµου  µας ,  έχε ι  ως  
συνέπεια  τα  έντονα  παράπονα  και  τ ις  καταγγελίες  των  δηµοτών ,  των  κατοίκων  και  των  
παραθεριστών ,  οι  οποίο ι  εκδηλώνουν  µε  κάθε  τρόπο  διαρκώς  την  αγανάκτηση  τους  και  
αγωνιούν  γ ια  τη  ζωή  τους ,  την  προστασία  της  περιουσίας  τους ,  την  ασφαλή  κυκλοφορία  
πεζών  και  οχηµάτων .  Για  την   αντ ιµετώπιση  αυτής  της  προβληµατ ικής ,  πολύπλευρης  κα ι  
πολύχρονης  κατάστασης ,  οι  κάτοικοι  ζητούν  από  τ ις  αρµόδιες  αρχές  τη  λήψη  δραστ ικών  
µέτρων ,  γ ια  την  επίλυση  των  προβληµάτων  που  έχουν  δηµιουργηθε ί ,  προς  την  
κατεύθυνση  της  αποτελεσµατ ικής  αντ ιµετώπισης  των  παραπάνω  προβληµάτων ,  επειδή  
επηρεάζουν  το  αίσθηµα  ασφάλε ιας  των  πολιτών .  

Το  ∆ηµοτ ικό  Συµβούλ ιο  Χερσονήσου  λαµβάνοντας  υπόψη ,  την  εσφαλµένη  εφαρµογή  της  
ισχύουσας  νοµοθεσίας  για  την  αδειοδότηση  καταστηµάτων  εκµισθώσεως  µοτοποδηλάτων  
και  ποδηλάτων ,  την  αλόγ ιστη  χορήγηση  αδειών  εκµίσθωσης  & κυκλοφορίας  µεγάλου  
αριθµού  τροχοφόρων  στα  όρια  του  ∆ήµου  µας ,  τα  οποία  δηµιουργούν  µια  σύνθετη  
αρνητ ική  κατάσταση ,  το  γεγονός  ότ ι  υπήρξε  πλήθος  καταγγελ ιών  και  διαπιστώσεις  ότ ι  οι  
κάτοικοι  του  ∆ήµου  µας  αντ ιµετωπίζουν  εξ  αυτού  του  φαινοµένου ,  σοβαρά  προβλήµατα  
που  συνδέονται  µε  την  ποιότητα  ζωής  τους ,  την  ασφάλε ια  και  την  προσωπικότητα  τους ,  
και  µετά  από  σχετ ικές  εισηγήσεις  αποφάσισε  οµόφωνα  µε  τ ις   αρ .  207/2012  και  304/2012 
πράξε ις  του  την  έκδοση  κανονιστ ικής  απόφασης  που  θα  περιγράφει  όρους  και  
προϋποθέσε ις  λε ιτουργ ίας  καταστηµάτων  εκµίσθωσης  µοτοποδηλάτων /  Ποδηλάτων  & 
Μοτοσυκλετών  άνω  των  50 κ .ε .  

 Κανονιστικές  Αποφάσεις  ∆ήµων   
Οι  δηµοτ ικές  και  κοινοτ ικές  αρχές ,  κατά  τ ις  διατάξε ις  του  άρθρου  79 του  ∆ΚΚ  
(ν .3463/2006),  ρυθµίζουν  θέµατα  της  αρµοδιότητας  τους  εκδίδοντας  τοπικές  κανονιστ ικές  
αποφάσεις  στο  πλαίσιο  της  κε ίµενης  νοµοθεσίας ,  µε  τ ις  οποίες  θέτουν  κανόνες  γ ια  την  
προστασία  της  υγε ίας  των  κατοίκων  από  οχλούσες  δραστηριότητες  και  ε ιδικότερα  στ ις  
τουριστ ικές  περιοχές  κατά  την  τουριστ ική  περίοδο ,  προσδιορίζουν  τους  όρους  και  τ ις  ώρες  
λειτουργ ίας  µουσικής  σε  καταστήµατα  που  λειτουργούν  στην  πόλη ,  λαµβάνοντας  υπόψη  
τ ις  χρήσεις  γης ,  τ ις  ιδ ιαίτερες  τοπικές  συνθήκες  και  την  προστασία  των  κατοίκων  από  την  
ηχορύπανση .  Επίσης ,  µε  τ ις  κανονιστ ικές  αποφάσεις  του  άρθρου  79 του  ∆ΚΚ  οι  δηµοτ ικές  
και  κοινοτ ικές  αρχές  µπορούν  να  προσδιορίζουν  τους  όρους  και  τ ις  προϋποθέσε ις  γ ια  την  
εγκατάσταση  και  λειτουργ ία  καταστηµάτων ,  επιχε ιρήσεων  και  ψυχαγωγικών  
δραστηριοτήτων ,  γ ια  τη  χορήγηση  της  άδειας  των  οποίων  ε ίνα ι  αρµόδιοι ,  λαµβάνοντας  
υπόψη  τ ις  σχετ ικές  διατάξε ις  γ ια  την  προστασία  του  περιβάλλοντος ,  του  αιγ ιαλού  και  της  
παραλίας ,  της  δασικής  νοµοθεσίας ,  της  νοµοθεσίας  για  την  πυροπροστασία ,  για  τους  
αρχαιολογ ικούς  και  ιστορικούς  τόπους ,  τ ις  διατάξε ις  του  γενικού  πολεοδοµικού  σχεδίου ,  
του  οικοδοµικού  κανονισµού  και  τους  γενικούς  όρους  που  προβλέπονται  από  τ ις  σχετ ικές  
υγε ιονοµικές  διατάξεις .  Μπορούν ,  επίσης ,  πέραν  των  ανωτέρω ,  να  προσδιορίζουν  
ειδ ικότερους  όρους  και  προϋποθέσε ις  γ ια  την  ίδρυση  και  εγκατάσταση  των  ανωτέρω  
επιχε ιρήσεων  και  δραστηριοτήτων  σε  περιοχές ,  που  επηρεάζουν  το  φυσικό ,  πολιτ ιστ ικό  
και  αρχιτεκτονικό  περιβάλλον ,  την  αισθητ ική  φυσιογνωµία  και  τ ις  εν  γένε ι  λε ιτουργ ίες  των  
πόλεων  και  των  οικ ισµών ,  εκτός  των  περιοχών ,  γ ια  τ ις  οποίες  έχουν  προσδιορισθε ί  
ειδ ικότεροι  όροι  χρήσεων  γης .  
Για  τ ις  περιοχές  που  υπάρχουν  ε ιδ ικο ί  όροι  χρήσεων  γης  δεν  νοµιµοποιούνται  τα  
συλλογ ικά  όργανα  των  ΟΤΑ  να  καθορίσουν  µε  κανονιστ ικές  διατάξεις  ε ιδ ικότερους  όρους  
και  προϋποθέσε ις ,  πέραν  αυτών  που  απαιτούνται  από  την  κε ίµενη  νοµοθεσία  και  κατά  
τούτο  η  αρµοδιότητα  χορήγησης  αδειών  παραµένε ι  δέσµια .  
Αιτ ιολογία  Έκδοσης  Κανονιστικής  Απόφασης   
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Ενόψει  των  παραπάνω  και  επειδή ,  η  συγκέντρωση  και  ανάπτυξη  τουριστ ικών  
δραστηριοτήτων  σε  περιορισµένο  χώρο ,  προξενε ί  σοβαρά  προβλήµατα  στο  φυσικό  και  
ανθρωπογενές  περιβάλλον  και  καταγράφονται  ζηµιογόνες  αρνητικές  επιπτώσεις  σε  αυτό  
ώστε  η  κατάσταση  αυτή  να  ε ίνα ι  ανεπιθύµητη  και  παράνοµη ,   επιβάλλεται  η  άµεση  λήψη  
ουσιαστ ικών  µέτρων  γ ια  τους  κατώτερους  λόγους :  

1)  Η  προστασία  του  πολίτη  και  οι  προσβολές  του  ιδ ιωτ ικού  έννοµου  αγαθού  της  
ψυχικής  υγείας  και  της  σωµατ ικής  ακεραιότητας  διασφαλίζονται  από  το  ισχύον  
νοµικό  πλαίσιο .  

2)  Το  άρθρο  57 του  Α .Κ  κατοχυρώνει  την  έκφραση  της  προσωπικότητας .  Το  δικαίωµα  
του  ανθρώπου  να  βιώνε ι  σε  ένα  υγ ιές  και  ισορροπηµένο  περιβάλλον ,  ε ίνα ι  
προϋπόθεση  γ ια  την   ελεύθερη  ανάπτυξη  της  προσωπικότητας .  Από  την  
προσωπικότητα  απορρέε ι  το  δικαίωµα  της  χρήσης  των  κοινόχρηστων  πραγµάτων .  

3)  Κατά  τα  άρθρα  966,967,968 Α .Κ  οι  οδοί  (κάθε  ε ίδους  οδοί  γ ια  την  εξυπηρέτηση  του  
κοινού) ,  τα  πεζοδρόµια  και  οι  πλατε ίες  ε ίνα ι  κοινά  το ις  πάσι .  

4)  Το  περιβάλλον  ε ίναι  ζωτ ικός  χώρος ,  αναπτύσσεται   η  προσωπικότητα  του  
ανθρώπου .  Η  χρήση  του  ζωτ ικού  χώρου  δεν  πρέπει  να  προσβάλλει  το  δικαίωµα  
χρήσης  του  άλλου .  Η  εκποµπή  θορύβων  και  δη  εκκωφαντικών  προσβάλλε ι  την  
ψυχική  υγε ία  των  ατόµων .  

5)  Κατά  τα  άρθρα  2 και  24 του  Συντάγµατος  (1975,1986,2001) εγείρετα ι  αξίωση  
προστασίας  κάθε  στοιχε ίου  του  ζωτ ικού  χώρου  που  είνα ι  απαραίτητος  γ ια  την  
ελεύθερη  ανάπτυξη  της  προσωπικότητας .  Το  δικαίωµα  χρήσης  των  κοινόχρηστων  
χώρων ,  αποτελε ί  έκφανση  της  προσωπικότητας .  

6)  Η  υποβάθµιση  του  περιβάλλοντος ,  συνιστά  πρόβληµα  που  εµποδίζε ι  την  υγ ιή  
ανάπτυξη  της  προσωπικότητας ,  προσβάλε ι  τ ις  αξίες  του  ανθρώπου  και  παρακωλύε ι  
τη  συµµετοχή  στην  κοινωνική  και  οικονοµική  ζωή  της  χώρας .  

Για  όλους  τους  παραπάνω  λόγους  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  στο  πλαίσιο  των  
αρµοδιοτήτων  της  και  για  την  προστασία  των  ∆ηµοτών  της  και  αφού  έλαβε  υπόψη :  

�  το  έγγραφό  του  ∆ήµου  Χερσονήσου ,  µε  αρ .  πρωτ .  16371/14-6-2012, µε  το  
οποίο  ζητήθηκε ,  από  διάφορους  φορείς  της  διοικητ ικής  περιφέρε ιας  του  ∆ήµου  
µας  (Ε .Ο .Τ ,  Εµπορικούς  Συλλόγους ,  Πολιτ ιστ ικούς  Συλλόγους ,  κ .λ .π) ,  στο  
πλαίσιο  της  διαβούλευσης  και  του  διαλόγου ,  η  άποψή  τους  για  τους  όρους  και  
τ ις  προϋποθέσε ις  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστηµάτων  εκµίσθωσης  
µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων  στον  ∆ήµο  Χερσονήσου .  Σε  απάντηση  του  εν  
λόγω  εγγράφου  µας  λάβαµε  απάντηση  µόνο  από  τους  εξής  φορείς :  από  τον  
Ε .Ο .Τ .  µε  το  αρ .  πρωτ .  2948/20-6-2012 εγγράφου  του ,  από  τον  Πολιτ ιστ ικό  
Σύλλογο  & Εξωραϊστ ικό  Σύλλογο  Καρτερού  µε  το  αρ .  πρωτ .  3/25-6-2012 
εγγράφου  του ,  και  τον  Σύλλογο  Ιδ ιοκτητών  Γραφείων  Ενοικ ιάσεως  
Αυτοκ ινήτων  Ν .  Ηρακλείου  «Ο  ΗΝΙΟΧΟΣ» µε  το  αρ .  πρωτ .  796/27-6-2012 
έγγραφο  του ,    

�  το  αρ .  πρωτ .  1016/49/242-β /25-7-2012 έγγραφο  του  Αστυνοµικού  Τµήµατος  
Χερσονήσου ,  για  τον  χαρακτηρισµό  οδών ,  στην  περιοχή  του  ∆ήµου  µας ,   ως  
αυξηµένης  κυκλοφοριακής  κ ίνησης ,    

�   την  ΚΥΑ  16598/2010,  άρθρο  3  παρ .  στ΄  για  τη  χορήγηση  σύµφωνης  γνώµης  
του  ∆ήµου ,   για  την  εγκατάσταση  επιχε ίρησης  δικύκλων  µοτοσυκλετών ,  
τρ ίκυκλων  και  τετράκυκλων  άνω  των  50 κ .ε  ,  καθώς  και  τον  καθορισµό  του  
ανώτατου   επιτρεπόµενου  αριθµού ,  

�  την  1 /1994 Αστυνοµική  διάταξη  (αριθ .  1023/2/34α /1994, ΦΕΚ  178 
Β ’ /17.3.1994) «Όροι  και  προϋποθέσε ις  ίδρυσης  και  λε ιτουργ ίας  καταστηµάτων  
εκµισθώσεως  µοτοποδηλάτων  µέχρι  50 κ .ε .  και  ποδηλάτων», όπως  
τροποποιήθηκε  και  συµπληρώθηκε  από  την  αριθ .  1Α /1997 (που  εγκρίθηκε  µε  
την  Υ .Α .  2513/6/13 – α ,  ΦΕΚ  529/Τ  Β ’ /27-6-1997) και  την  αριθ .  2513/6/14 – 
α /2005, που  εγκρίθηκε  µε  την  Υ .Α .  2513/6/14 – β /2005 (ΦΕΚ  1027/τ .  Β ’ /20-7-
2005),  και   

�  τ ις   υπ .  αριθ .  207/2012 και  304/2012 αποφάσεις  του  ∆ηµοτ ικού  Συµβουλ ίου ,  

εισηγε ίτα ι  τα  κάτωθι ,   που  καθορίζουν  τους  όρους  και  τ ις  προϋποθέσε ις ,  ίδρυσης  και  
λειτουργ ίας  καταστηµάτων  εκµίσθωσης  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων  στον  ∆ήµο  
Χερσονήσου ,  τ ις  προϋποθέσεις   γ ια  την  χορήγηση  σύµφωνης  γνώµης ,  για  την  
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εγκατάσταση  επιχε ίρησης  δικύκλων  µοτοσυκλετών ,  τρίτροχων  και  τετράτροχων  άνω  των  
50 κ .ε .  καθώς  και  τον  καθορισµό  του  ανώτατου  επιτρεπόµενου  αριθµού  αυτών .  

Άρθρο   1ο  

«Ορισµοί» 

1. Καταστήματα εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων: είναι οι επιχειρήσεις που 

ενοικιάζουν μοτοποδήλατα μέχρι 50 κ.ε  ή ποδήλατα ή και τις δύο κατηγορίες οχημάτων για 

ψυχαγωγικούς ή τουριστικούς σκοπούς και έχουν την ανάλογή γραφειακή εγκατάσταση. 

2. Καταστήματα εκμισθώσεως μοτοσυκλετών: είναι οι επιχειρήσεις για τις οποίες χορηγείται Ειδικό 

Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), εφάπαξ από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του 

EOT, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 16598/29.12.2010. (ΦΕΚ 2189/31.12.2010 

τεύχος Β)  

3. Μοτοποδήλατο: Το δίτροχο, τρίτροχο ή τετράτροχο  όχημα, του οποίου η μέγιστη εκ κατασκευής 

ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα 

εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά. Επίσης ως 

μοτοποδήλατο λογίζεται και το ελαφρό τετράτροχο όχημα του οποίου το απόβαρο κενού 

οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου- ελαίου 

ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, είναι μικρότερο των 350 χιλιόγραμμων, η μέγιστη 

εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλ./ώρα και ο κυλινδρισμός του κινητήρα του δεν 

υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά, προκειμένου για κινητήρα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή η 

μέγιστη καθαρή ισχύς τα 4kW , προκειμένου για κινητήρες άλλου τύπου. (άρθρο 2 παρ.1 ΚΟΚ 

Ν.2696/99) 

4. Μοτοσυκλέτα: Κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η μέγιστη εκ 

κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλ./ώρα είτε, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα 

εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών. 

(άρθρο 2 παρ.1 ΚΟΚ Ν.2696/99) 

5. Τρίτροχο όχημα: Το μηχανοκίνητο όχημα με τρεις συμμετρικούς τροχούς, του οποίου είτε η 

μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε ο 

κυλινδρισμός του κινητήρα του είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών, εάν είναι 

εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επίσης ως τρίτροχο όχημα λογίζεται και το 

τετράτροχο όχημα, εκτός των ελαφρών τετράτροχων οχημάτων της κατηγορίας των 

μοτοποδηλάτων, του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους 

του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου - ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, 

δεν υπερβαίνει τα 400 χιλιόγραμμα, όταν το όχημα προορίζεται για επιβατικές μεταφορές ή τα 550 

χιλιόγραμμα, όταν προορίζεται για μεταφορές εμπορευμάτων και του οποίου η μέγιστη καθαρή 

ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 ΚW. 

6. Ποδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που 

επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς 

ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται 

όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.” 

 
 

Άρθρο   2ο  

Ανώτατος  αριθµός  εκµισθουµένων  & κυκλοφορούντων  τρίτροχων  και  τετράτροχων  
οχηµάτων  στα  όρια  του  ∆ήµου   

1. Ο  ανώτατος  επιτρεπόµενος  αριθµός  οχηµάτων   τρίτροχων  ή  τετράτροχων  που  µπορούν  
να  εκµισθώνονται  και  να  κυκλοφορούν   στα  όρια  του  δήµου  ε ίνα ι :  
Τετρακόσια  είκοσι  (420) οχήµατα  τρίτροχα  ή  τετράτροχα  κάτω  των  50 κ .ε  και  
ειδικότερα:  
∆ηµοτική  ενότητα  Μαλίων  :  εκατόν  εξήντα  (160)  οχήµατα  
∆ηµοτική  ενότητα  Χερσονήσου  :  εκατόν  εξήντα  (160)  οχήµατα  
∆ηµοτική  ενότητα  Γουβών  :  ογδόντα  (80)  οχήµατα  
∆ηµοτική  ενότητα  Επισκοπής  :  είκοσι  (20)  οχήµατα  
2.  Ο  ανώτατος  αριθµός   τρ ίτροχων  και   τετράτροχων  οχηµάτων  µε  κυβισµό  µεγαλύτερο  
των  50κ .ε ,  που  µπορούν  να  εκµισθώνονται  και  να  κυκλοφορούν  στα  όρια  του  ∆ήµου  ε ίνα ι  
διακόσια  (220) οχήµατα :  
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∆ηµοτική  ενότητα  Μαλίων  :  ογδόντα  (80) οχήµατα  
∆ηµοτική  ενότητα  Χερσονήσου  :  ογδόντα  (80) οχήµατα  
∆ηµοτική  ενότητα  Γουβών  :  σαράντα  (40) οχήµατα  
∆ηµοτική  ενότητα  Επισκοπής  :  είκοσι  (20)  οχήµατα  
Στους  παραδοσιακούς  οικ ισµούς  Κουτουλουφαρίου ,  Πισκοπιανού  και  Χερσονήσου  της  ∆ .Ε  
Χερσονήσου ,  δεν  χορηγείτα ι  άδεια  εκµίσθωσης  γ ια  τρ ίτροχα  και  τετράτροχα  οχήµατα  µέχρι  
50 κ .ε .  και  δεν  θα  δίνετα ι  σύµφωνη  γνώµη  για  τρ ίτροχα  ή  τετράτροχα  άνω  των  50 κ .ε .  
Επιτρέπονται  µόνο  δίτροχα  και  ποδήλατα .  

Άρθρο   3ο  

«∆ικαιούχοι  για   άδειες  λειτουργίας  καταστηµάτων  εκµισθώσεως  µοτοποδηλάτων  και  
ποδηλάτων» 

1. Η  λε ιτουργ ία  του  καταστήµατος  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων ,   επιτρέπεται  κατόπιν  
άδειας ,  η  οποία  χορηγείτα ι   από  τον  ∆ήµο  Χερσονήσου .  Η  αρµοδιότητα  αυτή  ανήκε ι  στο  
∆ηµοτ ικό  συµβούλ ιο .  Μετά  την  έκδοση  της  απόφασης  του  συµβουλ ίου ,  ο  ∆ήµαρχος  εκτελεί  
την  σχετ ική  απόφαση  και  χορηγεί  την  άδεια .  (άρθρο  2 παρ .1 Αστ .∆ιάταξη  1/94, άρθρο  3  
παρ .1 περιπτ .19 Ν .2647/98, άρθρο  75 παρ . Ι Ι  στοιχ .  25 του  Ν .3463/06, άρθρο  58 
Ν .3852/10) 

2. Η  άδεια  λε ιτουργ ίας  χορηγε ίται  σε  φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα  της  ηµεδαπής  ή  των  
κρατών  µελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  ισχύε ι  γ ια  το  κτ ίρ ιο  και  τους  χώρους  γ ια  τους  
οποίους  έχε ι  εκδοθε ί .  
Προκε ιµένου  γ ια  ετα ιρ ική  επιχε ίρηση ,  η  άδεια  εκδίδεται  στο  όνοµα  ε ίτε  του  νοµίµου  
εκπροσώπου  της ,  ε ίτε  της  επιχε ιρήσεως ,  στην  τελευταία  όµως  περίπτωση  η  επιχε ίρηση ,  
µε  πράξη  της  που  «κοινοποιε ίτα ι» στον  αρµόδιο  γ ια  την  έκδοση  της  άδειας  ∆ήµο ,  οφείλει  
να  ορίσε ι  έναν  από  τους  εκπροσώπους  της  ως  υπεύθυνο  για  την  «τήρηση» των  
υποχρεώσεων  και  καθορίζονται  από  την  παρούσα  Αστυνοµική  ∆ιάταξη  (άρθρ .  2 παρ .  2 Α∆  
1/94,  άρθρ .  3 παρ .1 περιπτ .  19 Ν .2647/98) 
3. Για  τ ις  λε ιτουργούσες  επιχε ιρήσε ις  εκµίσθωσης  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων  και  
επιχε ιρήσε ις  µοτοσυκλετών  άνω  των  50 κ .ε   και  γ ι ’  αυτές  που  στο  µέλλον  πρόκε ιτα ι  να  
εγκατασταθούν  και  να  λειτουργήσουν  στα  όρια  του  δήµου  ισχύουν :  
 

• Κανένα νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο (ή συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 1ου 

βαθμού) δεν μπορούν να διαθέτουν πέραν των δύο (2) αδειών εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων, 

ποδηλάτων και  μοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε. στα όρια κάθε δημοτικής ενότητας του δήμου και 

τριών (3) αδειών εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων,  ποδηλάτων και μοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε. στο 

σύνολο της επικράτειας του δήμου. 

 
• Σε κάθε επιχείρηση εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων θα χορηγείται άδεια κατά 

ανώτατο όριο είκοσι (20) μοτοποδήλατα ή είκοσι (20) ποδήλατα ή είκοσι (20) μοτοποδήλατα και 

ποδήλατα (στο σύνολο) και τέσσερα (4) τρίτροχα ή τέσσερα (4) τετράτροχα ή τέσσερα (4) τρίτροχα 

και τετράτροχα (στο σύνολο).  

• Ειδικά για τους παραδοσιακούς οικισμούς Κουτουλουφαρίου, Πισκοπιανού και Χερσονήσου της 

Δ.Ε Χερσονήσου, χορηγούνται άδειες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης 

μοτοποδηλάτων (μόνο δίτροχα) & ποδηλάτων με ανώτατο αριθμό είκοσι (20) μοτοποδήλατα ή 

είκοσι (20) ποδήλατα ή είκοσι (20) μοτοποδήλατα και ποδήλατα στο σύνολο. 

4. Τα  καταστήµατα  που  λε ιτουργούν  χωρίς  άδεια  κλε ίνονται  αυτεπαγγέλτως  από  το  ∆ήµο  
µε  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλ ίου .  
5.  Θεωρείται  ίδρυση  νέου  καταστήµατος  η  µεταφορά ,  επέκταση  ή  µεταβίβαση  του  και  
απαιτε ίτα ι  νέα  άδεια  ίδρυσης  και  λε ιτουργ ίας .  
Ως  µεταβίβαση  του  καταστήµατος  νοείτα ι  η  παραχώρηση  µε  οιονδήποτε  τρόπο  της  
εκµετάλλευσης  των  εγκαταστάσεων  (οίκηµα ,  εξοπλισµός  κλπ  )  τούτου  από  τον  κάτοχο  της  
άδειας  λειτουργ ίας  του  σε  άλλο  φυσικό  ή  νοµικό   πρόσωπο .   
Η  αντικατάσταση ,  γ ια  οποιοδήποτε  λόγω ,  του  εκπροσώπου  ετα ιρ ικής  επιχε ίρησης  στο  
όνοµα  του  οποίου  έχει  εκδοθε ί  η  άδεια  λε ιτουργ ίας  του  καταστήµατος ,  η  ε ίσοδος  νέου 
ετα ίρου  ή  αποχώρηση  εταίρου  από  ετα ιρ ική  επιχε ίρηση ,  αποχώρησης  των  ιδρυτ ικών  
µελών  προσωπικής  εταιρείας ,  εφόσον  δεν  µεταβάλλεται  η  νοµική  της  µορφή ,  η  αλλαγή  της  
σύνθεση  του  µετοχ ικού  κεφαλαίου  Α .Ε  και  αλλαγή  επωνυµίας  της  επιχε ίρησης ,  δεν  
θεωρείτα ι  µεταβίβαση  του  καταστήµατος ,  εφόσον ,  το  Α .Φ .Μ   παραµένε ι  το  ίδ ιο .  
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Στην  περίπτωση  αυτή  η  άδεια   λε ιτουργ ίας  του  καταστήµατος  αντ ικαθίσταται  µε  νέα  άδεια  
που  εκδίδετα ι  στο  όνοµα  του  νέου  εκπροσώπου  της  ετα ιρ ικής  επιχε ίρησης  χωρίς  να  
τηρηθεί  η  διαδικασία  της  εξ  υπαρχής  χορηγήσεως  της  άδειας  λε ιτουργ ίας  του  
καταστήµατος .  Μέχρι  την  αντ ικατάσταση  της  άδειας  λε ιτουργίας  του  καταστήµατος  
ετα ιρ ικής  επιχε ιρήσεως  λόγω  αλλαγής  του  εκπροσώπου  της ,  στο  όνοµα  του  οποίου  έχε ι  
εκδοθε ί   η  προηγούµενη  άδεια ,  υπεύθυνος  της  τήρησης  των  διατάξεων  είνα ι  ο  
αναφερόµενος   στην  άδεια  
Αν  διαπιστωθεί  ότ ι  έγινε  µεταφορά  ή  επέκταση  ή  αλλαγή  ή  µεταβίβαση  του  καταστήµατος   
ή  αν  το  πρόσωπο  στο  όνοµα  του  οποίου  έχει  εκδοθεί  η  άδεια ,  έπαυσε  να  εκµεταλλεύεται  
τούτο ,  η  αρµόδια  γ ια  την  χορήγηση  αδείας  Αρχή ,  υποχρεωτ ικά  επιβάλλε ι  το  κλε ίσ ιµο  του ,  
επειδή  λε ιτουργε ί  παράνοµα ,  χωρίς  την  απαιτούµενη  άδεια  και  καταµηνύετε  τόσο  ο  νέος  
νοµέας  του ,  όσο  και  ο  κάτοχος  της  παλαιάς  αδείας .   
 Εξαιρετ ικά  σε  περιπτώσεις  συνταξ ιοδοτήσεως   ή  θανάτου  του  προσώπου ,  στο  όνοµα  του  
οποίου  έχε ι  εκδοθε ί  η  άδεια  ίδρυσης  και  λε ιτουργ ίας  καταστήµατος  εκµισθώσεως  
µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων  και  της  τυχόν  µεταβιβάσεως  τούτου  στην  σύζυγο  ή  στα  
τέκνα   ή  σε  συντηρούµενα  από  αυτό   αδέλφια  του  ανωτέρω  προσώπου ,  η  άδεια  
λειτουργ ίας  του  αντ ικαθίσταται  υποχρεωτ ικά  µε  νέα  εκδιδόµενη  στο  όνοµα  του  προσώπου ,  
στο  οποίο  µεταβιβάζεται ,  χωρίς  να  ακολουθηθε ί  η  διαδικασία  του  άρθρου  7 της  παρούσης ,  
µε  εξαίρεση  την  υποβολή  των  δικαιολογητ ικών   που  αναφέρονται   στο  εν  λόγω  άρθρο  
1,5,6,7,8,9,12,13 και  18. 
Τα  ανωτέρω  δεν  ισχύουν  στ ις  περιπτώσεις ,  πέρα  από  την  ανωτέρω  µεταβίβαση ,  έχε ι  γ ίνει  
και  µεταφορά  ή  επέκταση  ή  αλλαγή  ή  ουσιώδης  τροποποίηση  των  όρων  και  
προϋποθέσεων  λε ιτουργ ίας  καταστήµατος ,  οπότε  για  την  έκδοση  της  νέας  άδειας  
εφαρµόζεται  η  διαδικασία  του  άρθρου  7  της  παρούσης .  
Τα  καταστήµατα  εκµισθώσεως  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων  που  λε ιτουργούν  χωρίς  την  
προβλεπόµενη  από  την  παρούσα  άδεια ,  κλε ίνονται  αυτεπαγγέλτως  από  την  αρµόδια  Αρχή ,  
οι  δε  παραβάτες  διώκονται  και  τ ιµωρούνται  σύµφωνα  µε  τ ις  διατάξε ις  της  παραγράφου  6 
του  άρθρου  12 του  Ν .1481/1984 µε  την  επιφύλαξη  της  διατάξεως  της  παρ .3 του  άρθρου  7 
της  1023/2/34α   Αστυνοµικής  ∆ιάταξης  1 /1994 (Φ .Ε .Κ  178/Β /1994) ως  προς  τ ις  διο ικητ ικές  
κυρώσεις  των  συστεγαζόµενων  επιχε ιρήσεων .  Στην  τελευταία  περίπτωση  γ ια  τ ις  
διο ικητ ικές  κυρώσεις  εφαρµόζονται  ανάλογα  οι  ισχύουσες  κάθε  φορά  διατάξε ις  «Περί  όρων  
προϋποθέσεων  συστάσεως  και  λε ιτουργ ίας  επιχε ιρήσεως  ολικής   εκµισθώσεως  
επιβατηγών  αυτοκ ινήτων  ιδ ιωτ ικής  χρήσεως  άνευ  οδηγού» και  εκµίσθωση  δικύκλων  
µοτοσυκλετών  άνω  των  50 κ .ε .  

Άρθρο  4ο  
«Οίκηµα  -  εξοπλισµός  καταστήµατος» 

1.  Για  τη  λε ιτουργ ία  καταστηµάτων  εκµισθώσεως ,  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων  θα  
χρησιµοποιούνται  ισόγεια  οικήµατα  µόνιµης  κατασκευής  ,  µε  τ ις  εξής  προδιαγραφές .  Για  
τα  µεν   κατασκευασµένα  επί  της  ρυµοτοµικής  γραµµής ,  η  είσοδος  – έξοδος  των  οχηµάτων  
επί  του  καταστήµατος  δύναται  να  έχε ι  µέγ ιστη  υψοµετρική  διαφορά  +-  0,5m µετρούµενο  
από  τη  στάθµη  του  πεζοδροµίου  γ ια  τα  έχοντα  πρόσωπο  επί  πεζοδροµίου  ή  επί  του  
οδοστρώµατος  για  τα  καταστήµατα  τα  οποία  δεν  διαθέτουν  έµπροσθεν  τους  πεζοδρόµιο ,  
ενώ  γ ια  τα  καταστήµατα  τα  οποία  διαθέτουν  πρασιά  ή  πρόσθετο  ακάλυπτο  χώρο  
έµπροσθεν  αυτών ,  θα  πρέπει  η  είσοδος  έξοδος  των  οχηµάτων  στο  όριο  του  κοινόχρηστου  
χώρου  να  έχε ι  µέγ ιστη  υψοµετρική  διαφορά  +-0,50m µετρούµενο  από  τη  στάθµη  του  
πεζοδροµίου  γ ια  τα  έχοντα  πρόσωπο  επί  πεζοδροµίου  ή  επί  του  οδοστρώµατος  γ ια  τα  
καταστήµατα  τα  οποία  δεν  διαθέτουν  έµπροσθεν  τους  πεζοδρόµιο ,  γ ια  την  ασφαλή  και  
οµαλή  λε ιτουργ ία  του  καταστήµατος .   Οι  δε   χώροι  τους  ,  µε  βάση  επισυναπτόµενη  στην  
αίτηση  του  ενδιαφερόµενου  βεβαίωση  της  αρµόδιας  Υπηρεσίας  Πολεοδοµίας ,  θα  πρέπει  
να  χαρακτηρίζονται  σαν  χώροι  κυρίας  χρήσεως  προοριζόµενοι  για  κατάστηµα ,  να  
επιτρέπεται  από  τ ις  χρήσεις  γης   και  να  έχουν  ληφθεί  τα  αναγκαία  µέτρα  πυρασφάλε ιας  
σύµφωνα  µε  τ ις  ισχύουσες  κάθε  φορά  διατάξε ις  της  Πυροσβεστ ικής  Νοµοθεσίας ,  γεγονός  
που  θα  αποδεικνύεται  µε  την  επισυναπτόµενη   αίτηση  του  ενδιαφεροµένου  βεβαίωση  της  
Πυροσβεστ ικής  Υπηρεσίας .  
2.  Για  την  απόκτηση  της  αδείας  λε ιτουργ ίας  των  ανωτέρω  καταστηµάτων  σε  ισόγε ιους  
χώρους  γενικά  οικηµάτων  που  στεγάζονται  κατοικ ίες ,  ο  ενδιαφερόµενος  υποβάλλε ι  µαζ ί  µε  
τα  άλλα  δικαιολογητ ικά  και  υπεύθυνη  δήλωση   του  Ν .1599/1986 του  διαχε ιρ ιστή  της  
πολυκατοικ ίας  ή  εν ,  ελλείψει  του  ιδ ιοκτήτη  του  χώρου ,  στον  οποίο  θα  εγκατασταθε ί  το  
κατάστηµα ,  στην  οποία  θα  φαίνετα ι  ότ ι  ο  κανονισµός  της  πολυκατοικ ίας  ή  εν  ελλε ίψε ι  η  
πλειοψηφία  των  ιδ ιοκτητών  των  στεγαζόµενων  στο  ίδ ιο  κτ ίρ ιο  διαµερισµάτων ,   δεν  
απαγορεύε ι  την  χρήση  του  χώρου  τούτου  γ ια  την  λε ιτουργία  του  υπό  ίδρυση  
καταστήµατος .  Η  χορηγηθείσα  άδεια  ανακαλε ίται ,  εφόσον  υπάρξε ι  απόφαση  αρµοδίου 
∆ικαστηρίου  περί  του  αναληθούς  περιεχοµένου  της  δηλώσεως .  

ΑΔΑ: Β4ΣΩΩΗΜ-ΚΥ4



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥO  

 31 

3. Τέλος ,  γ ια  την  απόκτηση  της  άδειας  λειτουργ ίας  καταστηµάτων  εκµίσθωσης  
µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων  λαµβάνονται  υπόψη  και  τα  παρακάτω :  
4.1.  Χρήσεις  γης   
α .  Χρήσεις  γης  και  ίδρυση  καταστηµάτων  
Το  ζήτηµα  των  επιτρεπτών  χρήσεων  ε ίνα ι  από  τα  σηµαντ ικότερα  κατά  την  εξέταση  των  
προϋποθέσεων  χορήγησης  της  άδειας  λε ιτουργίας  και  γ ια  το  λόγο  αυτό  ο  ∆ήµος  
υποχρεούται  να  τηρεί  πλήρη  και  ενηµερωµένα  στοιχε ία .   
Όταν  υποβάλλεται  αίτηµα  χορηγήσεως  αδείας  λε ιτουργ ίας  καταστήµατος ,  ερευνάται  από  
την  αρµοδία  δηµοτική  ή  κοινοτ ική  αρχή ,  ως  νόµιµη  προϋπόθεση  για  τη  χορήγηση  της  
αδείας ,  αν  ε ίνα ι  επιτρεπτή  η  λε ιτουργία  τέτο ιου  καταστήµατος  στην  περιοχή ,  ενόψει  των  
περιορισµών  ή  απαγορεύσεων  ως  προς  τ ις  χρήσεις  γης  της  περιοχής  (βλ .  ΣτΕ  3553/1988,  
1442/1996, 2852/1997).  Η  πράξη  µε  την  οποία  χορηγε ίτα ι  άδεια  σε  περιοχή  που  αυτή  δεν  
επιτρέπεται ,  ε ίνα ι  νοµικώς  πληµµελής  (ΣτΕ  3221/2000) .  Αν  διαπιστωθεί  εκ  των  υστέρων  
ότ ι  εκδόθηκε  άδεια  κατά  παράβαση  των  διατάξεων  που  καθορίζουν  τ ις  επιτρεπόµενες  
χρήσεις  στην  περιοχή ,  µπορεί  ο  ∆ήµος  να  ανακαλέσε ι  τη  χορηγηθε ίσα  άδεια ,  κατά  τους  
κανόνες  ανακλήσεως  των  διο ικητ ικών  πράξεων  (ΣτΕ  3819/1996, ΝΣΚ  87/2002).  
β .  Τι  ε ίνα ι  οι  χρήσεις  γης  
Με  τον  όρο  χρήσεις  γης  σε  πολεοδοµικό  επίπεδο ,  εννοούµε  τον  τρόπο  λε ιτουργ ικής  
χρησιµοποίησης  συγκεκριµένης  οικ ιστ ικής  περιοχής ,  ή  τµήµατός  της .  Το  άρθρο  15 παρ .  1 
του  Ν .  1561/1985 προβλέπει  την  έκδοση  Π∆  µε  το  οποίο  καθορίζονται  οι  κατηγορίες  και  το  
περιεχόµενο  των  χρήσεων  γης  σύµφωνα  µε  τη  γενική  πολεοδοµική  ή  άλλη  ε ιδική  
λειτουργ ία  που  επιβάλλεται  ή  επιτρέπεται  µε  κάθε  συγκεκριµένη  χρήση  γης  των  γενικών  
πολεοδοµικών  σχεδίων .  Με  την  εξουσιοδότηση  αυτή  εκδόθηκε  το  Π .∆ .  της  23.2.1987 (ΦΕΚ  
∆  166).  Τόσο  η  εξουσιοδοτ ική  διάταξη ,  όσο  και  οι  ρυθµίσεις  του  Π .∆ .  της  23.2.1987 
κωδικοποιήθηκαν  στο  5ο  τµήµα  του  Κώδικα  Βασικής  Πολεοδοµικής  Νοµοθεσίας  (άρθρα  
229 έως  240 του  Π∆  της  27.7.1999, ΦΕΚ  Α  580) .  
Η  κανονιστ ική  ρύθµιση  των  επαγγελµατ ικών  δραστηριοτήτων ,  ιδ ίως  όταν  οι  τελευταίες  
έχουν  δυσµενε ίς  επιπτώσεις  στο  περιβάλλον ,  κατά  το  µέρος  της  που  συνδέεται  µε  την  
επιλογή  του  χώρου  και  το  συνακόλουθο  των  χρήσεων  γης ,  για  να  ε ίνα ι  συνταγµατ ικά  
θεµιτή ,  πρέπει  να  εναρµονίζετα ι  µε  τον  χωροταξ ικό  σχεδιασµό  και  την  πολεοδοµική  
ρύθµιση  της  δεδοµένης  περιοχής ,  την  τύχη  της  οποίας  ακολουθε ί  (ΣτΕ  952/1995, ΝΣΚ  
87/2002).  
Ο  καθορισµός  των  χρήσεων  γης  ε ίνα ι  δεσµευτ ικός ,  υπό  την  έννοια  ότ ι  από  τη  θέση  σε  
ισχύ  της  εγκριτ ικής  του  γενικού  πολεοδοµικού  σχεδίου  υπουργ ικής  αποφάσεως ,  
επιτρέπονται  µόνον  οι  χρήσεις  γης  που  αυτό  προβλέπει  (ΣτΕ  2521/2004,  2900/2003, 
323/2002, 4577,  3405/2001,  4255/2000,  4047/1999,  2986/1993).  
Σύµφωνα  µε  τ ις  διατάξεις  των  παρ .  6 και  7 του  άρθρου  16 του  N. 2831/2000 (όπως  αυτές  
προστέθηκαν  µε  την  παρ .  3 του  άρθρου  12 του  N. 3212/2003) :  «. . .νοµίµως  υφιστάµενες  
χρήσεις  κτ ιρ ίων  ή  εγκαταστάσεων  σε  περιοχές  στ ις  οποίες  καθορίζονται  ή  µεταβάλλονται  
οι  χρήσεις  γης  διατηρούνται  εκτός  αν  ορίζετα ι  διαφορετ ικά  µε  την  κανονιστική  πράξη 
καθορισµού  ή  µεταβολής  των  χρήσεων .  Στις  περιπτώσεις  που  ορίζετα ι  διαφορετικά ,  
καθορίζετα ι  υποχρεωτικά  και  ο  χρόνος  αποµάκρυνσης  των  µη  επιτρεποµένων  χρήσεων ,  ο  
οποίος  δεν  µπορεί  να  ε ίνα ι  µικρότερος  των  πέντε  ετών ,  ανάλογα  µε  τη  χρήση ,  τους  
ενδεχόµενους  κ ινδύνους  γ ια  το  περιβάλλον ,  τ ις  εκτ ιµώµενες  επιπτώσεις  στην  επιθυµητή  
οργάνωση  της  περιοχής ,  τα  τεχνικά ,  οικονοµικά  και  κοινωνικά  δεδοµένα ,  τη  συµβολή  τους  
στην  οικονοµία  της  περιοχής  και  το  κόστος  και  τ ις  δυσκολ ίες  µετεγκατάστασης .  
Κατά  τη  διάρκε ια  της  προθεσµίας  αποµάκρυνσης ,  επιτρέπεται  ο  εκσυγχρονισµός  ή  και  η  
επέκταση  των  εγκαταστάσεων ,  εφόσον  βελτ ιώνονται  οι  επιπτώσεις  στο  περιβάλλον  από  τη  
λειτουργ ία  της  µονάδας ,  καθώς  επίσης  και  εργασίες  συντήρησης  και  επισκευής  των  
κτιρ ίων  που  αποσκοπούν  στην  ασφάλε ια  και  την  υγ ιε ινή  των  διαβιούντων  και  εργαζοµένων  
σε  αυτά . . .» .  
Σύµφωνα  µε  τα  παραπάνω ,  ε ίναι  δυνατή  η  χορήγηση  της  άδειας  λε ιτουργ ίας  εφόσον  
πρόκε ιτα ι  γ ια  χρήσεις  γης  που  διατηρούνται  κατά  την  κανονιστ ική  πράξη  καθορισµού  ή  
µεταβολής  των  χρήσεων .  Επίσης  επιτρέπεται  η  χορήγηση  προέγκρισης  όταν  έχει  
καθορισθε ί  χρόνος  αποµάκρυνσης  (τουλάχιστον  πενταετ ία)  των  µη  επιτρεπόµενων  
χρήσεων ,  όµως  ε ίνα ι  προφανές  ότ ι  σε  αυτές  τ ις  περιπτώσεις  η  χορηγούµενη  άδεια  
λειτουργ ίας  (ή  και  η  αντ ικατάσταση )  θα  περιορίζετα ι  χρονικά  µέχρι  τη  λήξη  της  
προθεσµίας  αποµάκρυνσης .  
Από  την  αρµοδία  δηµοτ ική  ή  κοινοτ ική  αρχή ,  εξετάζετα ι  ως  νόµιµη  προϋπόθεση  γ ια  τη  
χορήγηση  της  αδείας ,  αν  ε ίνα ι  επιτρεπτή  η  λε ιτουργ ία  του  καταστήµατος  στην  περιοχή ,  
ενόψει  των  περιορισµών  ή  απαγορεύσεων  ως  προς  τ ις  χρήσεις  γης  
γ .  Πώς  καθορίζονται  οι  χρήσεις  γης  
Οι  χρήσεις  γης  που  επιτρέπονται  σε  µια  περιοχή ,  καθορίζονται  µε  το  Γενικό  Πολεοδοµικό  
Σχέδιο  αυτής  (άρθρο  38 παρ .  2 ΚΒΠΝ)  ή  την  πολεοδοµική  µελέτη  (43 παρ .  4 περ .  β  του 
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ΚΒΠΝ)  ή  µε  Προεδρικά  ∆ιατάγµατα  (άρθρο  110 παρ .  1 του  ΚΒΠΝ  γ ια  παραδοσιακούς  
οικ ισµούς  και  διατηρητέα  κτ ίρια)  ή  µε  άλλες  διο ικητικές  πράξε ις .  Ως  προς  την  τελευταία  
αυτή  περίπτωση  κρίθηκε  (ΣτΕ  3661/2005),  ότι  η  έγκριση  και  τροποποίηση  των  
πολεοδοµικών  σχεδίων  οποιασδήποτε  κλ ίµακος ,  και  η  θέσπιση  µε  ρυθµίσε ις  κανονιστ ικού  
χαρακτήρα  πάσης  φύσεως  όρων  δοµήσεως ,  δεν  µπορεί  να  θεωρηθεί  ούτε  ειδ ικότερο  θέµα  
κατά  την  έννοια  του  άρθρου  43,  παρ .  2 του  Συντ . ,  αλλ '  ούτε  και  θέµα  τοπικού  
ενδιαφέροντος  ή  τεχνικού  ή  λεπτοµερε ιακού  χαρακτήρα .  Συνεπώς ,  οι  ρυθµίσε ις  αυτές  
µπορεί  να  γ ίνονται  µόνον  µε  την  έκδοση  προεδρικού  διατάγµατος .  
δ .  Πολεοδοµικός  σχεδιασµός  και  χρήσεις  γης  
Με  το  Ν .  1337/1983 και  το  Ν .  2508/1997 θεσπίστηκε  συνολ ική  ρύθµιση  όσον  αφορά  την  
πολεοδόµηση .  Το  σύστηµα  πολεοδοµικού  σχεδιασµού ,  περιλαµβάνει  δυο  φάσεις ,  οι  
οποίες  αντ ιστοιχούν  σε  δύο  διαφορετ ικά  επίπεδα  σχεδιασµού .  Το  πρώτο  και  υπερκε ίµενο  
στάδιο  πολεοδοµικού  σχεδιασµού  πραγµατοποιε ίτα ι  µε  το  γενικό  πολεοδοµικό  σχέδιο  
(ΓΠΣ  )  γ ια  τ ις  αστικές  και  περιαστ ικές  περιοχές  ή  µε  το  σχέδιο  χωρικής  και  οικ ιστ ικής  
οργάνωσης  ανοικτής  πόλης  (ΣΧΟΟΑΠ)  για  τ ις  αγροτ ικές  περιοχές .  Το  δεύτερο  στάδιο  του  
πολεοδοµικού  σχεδιασµού  υλοποιε ίτα ι  µε  την  πολεοδοµική  µελέτη .   Σύµφωνα  µε  το  άρθρο  
2 παρ .  6 του  Ν .  1337/1983, το  γενικό  πολεοδοµικό  σχέδιο  εγκρίνετα ι  µε  απόφαση  του  
Υπουργού  ΠΕΧΩ∆Ε ,  κατά  το  άρθρο  7 του  ίδ ιου  Νόµου ,  η  έγκριση  της  πολεοδοµικής  
µελέτης ,  γίνετα ι  µε  προεδρικό  διάταγµα   και  η  έγκριση  του  ΣΧΟΑΑΠ  µε  απόφαση  του  Γ .Γ .  
της  (άρθρο  5 παρ .  3  του  Ν .  2508/1997) .  Ειδικά  η  πολεοδοµική  µελέτη  οικ ισµού  µέχρι  
2.000 κατοίκους ,  γ ίνεται  µε  απόφαση  του  Γ .Γ .  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης ,  εκτός  αν  
πρόκε ιτα ι  για  οικ ισµούς  µε  ιδ ια ίτερα  χαρακτηριστικά  (παραλιακοί ,  οικ ισµοί  σε  περιοχές  
ιδ ια ίτερου  φυσικού  κάλλους ,  σε  δάση ,  σε  αρχαιολογικούς  χώρους  κλπ) ,  οπότε  η  εν  λόγω  
πολεοδοµική  µελέτη  γ ίνετα ι  µε  Π .∆ .  (άρθρα  7  και  19 του  Ν .  2508/1997) .  
Το  ΓΠΣ  εκπονείτα ι  γ ια  ολόκληρη  την  περιφέρε ια  ενός  ∆ήµου  (δηλαδή  ε ίτε  εντός  ε ίτε  εκτός  
σχεδίου) ,  στην  οποία  περιλαµβάνεται  τουλάχιστον  ένας  οικ ισµός  άνω  των  2 .000 κατοίκων  
ενώ  το  ΣΧΟΑΑΠ  αφορά  τον  πολεοδοµικό  σχεδιασµό  περιοχών  στ ις  οποίες  
περιλαµβάνονται  οικ ισµοί  µέχρι  2 .000 κατοίκους ,  δηλαδή  αγροτ ικοί  οικ ισµοί .  
Το  γενικό  πολεοδοµικό  σχέδιο  περιλαµβάνε ι ,  εκτός  από  τους  χάρτες ,  και  τη  γενική  
πρόταση  πολεοδοµικής  οργάνωσης .  Η  γενική  αυτή  πρόταση  πολεοδοµικής  οργάνωσης ,  
αναφέρεται  (και)  στις  χρήσεις  γης ,  και  περιλαµβάνε ι  τ ις  τυχόν  απαγορεύσεις  δόµησης  και  
χρήσης ,  την  επιλογή  των  τρόπων  ανάπτυξης  ή  αναµόρφωσης  µε  τον  καθορισµό  των  
αντ ίστοιχων  ζωνών  και  την  εκτ ίµηση  των  αναµενόµενων  επιπτώσεων  στο  περιβάλλον  
(άρθρ .  2 Ν .  1337/1983 και  άρ .  4 παρ .  5 του  Ν .  2508/1997).  Από  της  εγκρίσεως  του  ΓΠΣ  
απαγορεύεται  η  χορήγηση  οικοδοµικών  αδειών  γ ια  κτ ίρ ια  των  οποίων  η  χρήση  δεν  είναι  
συµβατή  µε  αυτή  που  προβλέπει  το  ΓΠΣ  στη  συγκεκριµένη  θέση  (άρθρο  4 παρ .  8 του  Ν .  
2508/1997) .  
Η  πολεοδοµική  µελέτη  αποτελε ί  εξε ιδ ίκευση  των  προτάσεων  και  προγραµµάτων  του  
γενικού  πολεοδοµικού  σχεδίου  ή  του  ΣΧΟΟΑΠ  και  κύρια  χαρακτηριστικά  της  αποτελούν  η  
ρυµοτοµική  διαρρύθµιση  (δηλ .  δρόµοι  και  πεζοδρόµια)  της  πολεοδοµούµενης  περιοχής  και  
τα  συστήµατα  (λ .χ .  συνεχές ,  πανταχόθεν  ελεύθερο . . . ) ,  οι  όροι  και  οι  περιορισµοί  δόµησης .  
Στο  περιεχόµενο  της  Πολεοδοµικής  µελέτης  περιλαµβάνεται  και  ο  πολεοδοµικός  
κανονισµός ,  ο  οποίος  περιλαµβάνει  και  τ ις  επιτρεπτές  χρήσεις .  Από  την  πολεοδοµική  
µελέτη  ε ίνα ι  δυνατόν  ορισµένες  από  τ ις  επιτρεπτές  χρήσεις  γης  να  απαγορεύονται  ή  να  
επιτρέπονται  µε  όρους  και  προϋποθέσε ις  ή  να  αφορούν  τµήµατα  οικοδοµικών  τετραγώνων  
ή  οικοπέδων  ή  και  ορόφους  κτ ιρ ίων  (άρθρο  240 ΚΒΠΝ) .  Η  εφαρµογή  της  πολεοδοµικής  
µελέτης  γίνετα ι  µε  την  πράξη  εφαρµογής .  Η  πράξη  εφαρµογής  περιέχε ι  τ ις  πράξε ις  
ρυµοτοµίας ,  προσκύρωσης ,  τακτοποίησης  και  αναλογισµού  αποζηµιώσεων ,  προσδιορίζε ι 
τους  κοινωφελε ίς  χώρους ,  πραγµατοποιε ί  την  ε ισφορά  σε  γη  και  αποτελε ί  το  υπόβαθρο  
για  την  ε ισφορά  σε  χρήµα .  
ε .  Χρήσεις  σε  εκτός  σχεδίου  περιοχές  
Η  εκτός  σχεδίου  δόµηση  επιτρέπεται  µόνο  υπό  τους  αυστηρούς  περιορισµούς  των  άρθρων  
162 κ .ε .  του  ΚΒΠΝ .  Στ ις  διατάξε ις  αυτές  περιλαµβάνονται  ε ιδ ικές  ρυθµίσε ις ,  µεταξύ  
άλλων ,  και  γ ια  την  ανέγερση  κτ ιρ ίων  καταστηµάτων  (άρθρο  166) .  Σε  εκτός  σχεδίου  
περιοχές  επιτρέπεται  και  η  ανέγερση  κτ ιρ ίων  αµιγούς  χρήσης  ειδικών  καταστηµάτων  
(υπεραγορές)  εφόσον  το  ποσοστό  κάλυψης  δεν  υπερβαίνε ι  το  ε ίκοσι  το ις  εκατό  (20%) της  
επιφάνειας  του  οικοπέδου ,  το  ύψος  του  κτιρ ίου  δεν  υπερβαίνε ι  τα  εννέα  (9)  µέτρα ,  ενώ  η  
συνολ ική  επιφάνε ια  ορόφων  του  κτιρ ίου  µπορεί  να  υπερβαίνε ι  τα  εξακόσια  (600) τ .µ . ,  µε  
την  προϋπόθεση  ότ ι  ο  συντελεστής  δόµησης  δεν  υπερβαίνε ι  τα  δύο  δέκατα  (0,2) .  
4.1.1. Κατηγορίες  χρήσεων  γης  
Σύµφωνα  µε  το  άρθρο  230 του  ΚΒΠΝ ,  οι  χρήσεις  γης  στ ις  περιοχές  των  γενικών  
πολεοδοµικών  σχεδίων ,  καθορίζονται  σε  κατηγορίες .  Σε  κάθε  κατηγορία  χρήσεων  
επιτρέπονται  µόνο  οι  εκε ί  αναφερόµενες  χρήσεις ,  καθιερώνεται  δηλαδή  το  σύστηµα  της  
"τυποποιήσεως " των  κατηγοριών  χρήσεων  γης .  
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Η  κατάταξη  των  κατηγοριών  χρήσεως  του  ΚΒΠΝ  γ ίνετα ι  ανάλογα  µε  τη  γενική  πολεοδοµική  
λειτουργ ία  τους  (δηλαδή  τ ι  επιτρέπεται  στην  περιοχή)  και  την  ε ιδ ική  πολεοδοµική  
λειτουργ ία  (τ ι  επιτρέπεται  στο  κάθε  κτ ίρ ιο) .  
Α)  Σύµφωνα  µε  τη  γενική  πολεοδοµική  λε ιτουργ ία :   
α .  Αµιγής  κατοικ ία  
Στ ις  περιοχές  αµιγούς  κατοικ ίας  επιτρέπονται  Κατοικ ία ,  Ξενώνες  µικρού  δυναµικού  (περί  
τ ις  20 κλ ίνες) ,  Εµπορικά  καταστήµατα  που  εξυπηρετούν  τ ις  καθηµερινές  ανάγκες  των  
κατοίκων  της  περιοχής  (παντοπωλείο ,  φαρµακε ίο ,  χαρτοπωλείο  κλπ) ,  Κτίρ ια  κοινωνικής  
πρόνοιας ,  Κτίρια  πρωτοβάθµιας  και  δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης ,  Αθλητ ικές  
εγκαταστάσεις ,  Πολιτ ιστ ικά  κτίρ ια  και  εν  γένε ι  πολιτ ιστ ικές  εγκαταστάσεις  (άρθρο  231 
ΚΒΠΝ) .  
Από  τ ις  παραπάνω  επιτρεπόµενες  χρήσεις  της  αµιγούς  κατοικ ίας ,  ζήτηµα  µπορεί  να  τεθε ί  
ως  προς  την  έννοια  των  καταστηµάτων  που  εξυπηρετούν  τ ις  «καθηµερινές  ανάγκες» των  
κατοίκων ,  δεδοµένου  ότ ι  η  ενδε ικτ ική  αναφορά  στο  άρθρο  231 του  ΚΒΠΝ  τριών  
κατηγοριών  καταστηµάτων  (παντοπωλείο ,  φαρµακε ίο ,  χαρτοπωλείο ) ,  προφανώς  δεν  
καλύπτε ι  όλα  τα  καταστήµατα  που  τ ις  εξυπηρετούν .  Η  έννοια  της  «καθηµερινής  ανάγκης» 
είνα ι  µια  αόριστη  νοµική  έννοια ,  η  εξειδ ίκευση  της  οποίας  επαφίεται  στη  διο ίκηση ,  η  οποία  
αποκτά  έτσι  µια  µορφή  διακριτ ικής  ευχέρειας ,  όχι  όµως  µε  την  έννοια  της  επιλογής  
ανάµεσα  από  περισσότερες  εξ ίσου  νόµιµες  λύσεις .  Η  κρίση  λοιπόν  περί  του  αν  ένα  
κατάστηµα  εξυπηρετε ί  
ή  όχι  της  καθηµερινές  ανάγκες  των  κατοίκων ,  ανήκε ι  στο  ∆ήµο  (ΥΠΕΣ∆∆Α  4644/29-
3¬1996) και  δη  στο  όργανο  που  ε ίναι  αρµόδιο  να  αποφανθεί  για  τη  συνδροµή  των  
προϋποθέσεων  της  κατηγορίας  αυτής ,  δηλαδή  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής .  Ωστόσο ,  
επειδή  δηµιουργε ίτα ι  προηγούµενο ,  (η  σχετική  απόφαση  έχε ι  κανονιστ ικού  χαρακτήρα  
αποτελέσµατα) ,  ενδε ίκνυται  η  παραποµπή  του  θέµατος  στο  ∆ηµοτ ικό  Συµβούλιο .  Πάντως ,  
είτε  αποφασίσε ι  σχετ ικά  το  ∆ηµοτ ικό  Συµβούλιο ,  ε ίτε  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  η  
σχετική  κρίση  πρέπει  να  απαντά  στα  ερωτήµατα :  
α)  Εάν  πρόκε ιται  γ ια  ανάγκη .  Κάθε  κατάστηµα  καλύπτε ι  µεν  κάποιες  ανάγκες  των  
καταναλωτών  αλλά  η  έννοια  της  ανάγκης  που  υπάρχε ι  στο  άρθρο  231 του  ΚΒΠΝ  αφορά  
µόνο  αυτές  που  η  κάλυψή  τους  ε ίνα ι  επιτακτική .  Με  το  σκεπτ ικό  αυτό ,  ένα  κρεοπωλείο 
µπορεί  µεν  να  καλύπτε ι  ανάγκη ,  πλην  όµως  όχι  επιτακτικού  χαρακτήρα .  
β )  Εάν  πρόκειτα ι  γ ια  καθηµερινή  ανάγκη ,  µε  την  έννοια  ότ ι  τα  ε ίδη  του  καταστήµατος  ή  οι  
υπηρεσίες  που  προσφέρε ι ,  ε ίνα ι  άκρως  απαραίτητα  και  µε  πολύ  µεγάλη  συχνότητα  στους  
κατοίκους .  Με  το  σκεπτικό  αυτό ,  ένα  κοµµωτήριο  δεν  ε ίνα ι  κατάστηµα  καθηµερινής  
ανάγκης .  
Είναι  πάντως  δυνατή  η  µε  κανονιστ ική  απόφαση  (άρθρο  79 παρ .  1 στ  του  Κ∆Κ)  ρύθµιση  
του  ζητήµατος ,  οπότε ,  θα  ερευνάται  από  τ ις  αρµόδιες  υπηρεσίες  και  την  Επιτροπή  
Ποιότητας  Ζωής  η  συµφωνία  του  υπό  ίδρυση  καταστήµατος  µε  την  κανονιστ ική  απόφαση .  
Πάντως ,  σε  κάθε  περίπτωση ,  δεν  µπορεί  να  χαρακτηριστεί  ως  «καθηµερινής  ανάγκης», 
ένα  κατάστηµα  το  οποίο  επιτρέπεται  µόνο  σε  άλλου  ε ίδους  χρήσεις .  Ειδικά  για  τα  κτ ίρ ια  
των  οποίων  η  οικοδοµική  άδεια  εκδόθηκε  µετά  την  ισχύ  του  Γ .Ο .Κ .  (Ν .  1577/1985),  δεν  
επιτρέπεται  να  µεταβάλλονται  η  σύµφωνα  µε  την  οικοδοµική  άδεια  χρήση  του  κτ ιρίου  ή  
µέρους  αυτού  και  οι  διαστάσεις  των  χώρων  κοινής  χρήσης  χωρίς  προηγούµενη  σχετ ική  
άδεια  της  αρµόδιας  πολεοδοµικής  υπηρεσίας ,  εφόσον  η  µεταβολή  αυτή  θίγε ι  τ ις  ισχύουσες  
πολεοδοµικές  διατάξε ις  αλλ ιώς  θεωρείται  αυθαίρετη  κατασκευή  (άρθρο  5 του  ΓΟΚ ,  άρθρο  
329 του  ΚΒΠΝ) .  
β .  Γενική  κατοικ ία  
Στ ις  περιοχές  γενικής  κατοικ ίας  επιτρέπονται  µόνο  οι  χρήσεις  που  προβλέπονται  στο  
άρθρο  232 του  ΚΒΠΝ ,  µεταξύ  των  οποίων  περιλαµβάνονται  κατοικ ίες ,  ξενοδοχε ία  µέχρι  
100 κλ ινών  και  ξενώνες ,  εµπορικά  καταστήµατα  (µε  εξαίρεση  τ ις  υπεραγορές  και  τα  
πολυκαταστήµατα) ,  κτίρ ια  εκπαίδευσης ,  εστ ιατόρια ,  αναψυκτήρια ,  επαγγελµατ ικά  
εργαστήρια  χαµηλής  όχλησης  κλπ .  (άρθρο  232 ΚΒΠΝ) .  
Από  τ ις  παραπάνω  χρήσεις ,  ζήτηµα  γεννάται  ως  προς  την  έννοια  της  υπεραγοράς  και  του  
πολυκαταστήµατος .  Κατά  το  άρθρο  44 της  Υ .∆ .  ΑιΒ /8577/1983, Υπεραγορά  Τροφίµων  ή 
Σούπερ  Μάρκετ  είνα ι  µεγάλο  κατάστηµα ,  στο  οποίο  πωλούνται  κάθε  ε ίδους  τρόφιµα ,  
παρασκευασµένα  και  µη ,  καθώς  και  ε ίδη  άσχετα  µε  τα  τρόφιµα .  Κατά  το  άρθρο  43 της  
ίδ ιας  Υ .∆ .  που  ρυθµίζει  την  έννοια  και  του  µικτού  καταστήµατος ,  επιτρέπεται  η  λε ιτουργ ία  
στον  ίδ ιο  χώρο  περισσότερων  του  ενός  καταστηµάτων ,  κατά  τρόπο  που  να  αποτελούν  ένα  
ενια ίο  κατάστηµα ,  το  οποίο  θα  περιλαµβάνε ι  τόσα  τµήµατα ,  όσα  ε ίνα ι  τα  είδη  των  
λειτουργούντων  στον  ίδ ιο  χώρο  καταστηµάτων  (µικτό  κατάστηµα) ,  µε  τον  όρο  ότ ι  σε  κάθε  
τµήµα  θα  απασχολε ίται  ιδ ια ίτερο  προσωπικό .  Ως  µικτά  µπορούν  να  λε ιτουργήσουν ,  µετά  
την  ισχύ  της  ΚΥΑ  10551/2007 (άρθρο  8 παρ .  3) ,  τα  καταστήµατα  του  άρθρου  43 της  Υ .∆ .  
Α1β /8577/1983 (εκτός  από  τα  ψητοπωλεία  και  τα  οβελ ιστήρια) ,  και  να  πωλούνται  σχεδόν  
όλα  τα  ε ίδη  που  πωλούνται  από  τα  Σούπερ  Μάρκετ .  Ούτε  το  κριτήριο  του  µεγέθους  βάσει  
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του  οποίου  απαιτε ίτα ι  έγκριση  του  νοµαρχιακού  συµβουλ ίου  µπορεί  να  χρησιµοποιηθε ί  γ ια  
το  χαρακτηρισµό  ενός  καταστήµατος  ως  υπεραγοράς  (∆ΕφΑθ  1330/2004) .  Αυτό  όµως  δεν  
σηµαίνε ι  ότ ι  µε  τον  τρόπο  αυτό  επιτρέπεται  να  παραβιαστε ί  το  ισχύον  σε  µια  περιοχή  
καθεστώς  χρήσεων  γης  και  να  επιτραπεί  µε  πλάγ ιο  τρόπο  η  ίδρυση  υπεραγοράς  
τροφίµων ,  η  οποία  αυτοχαρακτηρίζετα ι  ως  «µικτό  κατάστηµα». .  
γ .  Πολεοδοµικά  κέντρα -κεντρικές  λε ιτουργ ίες  πόλης-τοπικό  κέντρο  συνοικ ίας-γε ιτονιάς .  
Στ ις  περιοχές  της  κατηγορίας  αυτής ,  επιτρέπονται ,  µεταξύ  άλλων  και  χρήσεις  γ ια  τ ις  
άδειες  των  οποίων  ε ίνα ι  οι  ∆ήµοι  και  οι  Κοινότητες ,  όπως  εµπορικά  καταστήµατα ,  
εστιατόρια ,  αναψυκτήρια ,  κέντρα  διασκέδασης  αναψυχής ,  επαγγελµατικά  εργαστήρια  
χαµηλής  όχλησης ,  κλπ .  (άρθρο  233 ΚΒΠΝ) .  
δ .  Μη  οχλούσα  βιοµηχανία -βιοτεχνία ,  ΒΙΟΠΑ .  
Στ ις  περιοχές  µη  οχλούσας  βιοµηχανίας -βιοτεχνίας  επιτρέπονται  οι  χρήσεις  που  ορίζοντα ι  
στο  άρθρο  234 του  ΚΒΠΝ ,  στ ις  οποίες  περιλαµβάνονται ,  µεταξύ  άλλων  και  επαγγελµατ ικά  
εργαστήρια  χαµηλής  και  µέσης  όχλησης ,  κτίρ ια ,  γήπεδα  αποθήκευσης ,  εστ ιατόρια ,  
αναψυκτήρια ,  χώροι  συνάθροισης  κοινού ,  κτ ίρ ια  κοινωνικής  πρόνοιας ,  αθλητ ικές  
εγκαταστάσεις ,  τα  τελευταία  µε  την  προϋπόθεση  ότ ι  εξυπηρετούν  τ ις  ανάγκες  των  
εργαζοµένων .  
ε .  Οχλούσα  βιοµηχανία -βιοτεχνία  (υψηλή  όχληση) .  
Στ ις  περιοχές  οχλούσας  βιοµηχανίας -βιοτεχνίας  επιτρέπονται  µόνο  οι  χρήσεις  που  
ορίζονται  στο  άρθρο  235 του  ΚΒΠΝ ,  στ ις  οποίες  περιλαµβάνονται ,  µεταξύ  άλλων  και  
Επαγγελµατ ικά  εργαστήρια ,  Κτίρια ,  γήπεδα  αποθήκευσης ,  Εστ ιατόρια ,  Αναψυκτήρια ,  
Χώροι  συνάθροισης  κοινού ,  Κτίρ ια  κοινωνικής  πρόνοιας ,  Αθλητ ικές  εγκαταστάσεις  
στ .  Χονδρεµπόριο .  
Στ ις  περιοχές  χονδρεµπορίου  επιτρέπονται  µόνο  οι  χρήσεις  που  ορίζονται  στο  άρθρο  236 
του  ΚΒΠΝ ,  στ ις  οποίες  περιλαµβάνονται ,  µεταξύ  άλλων  και  Εστιατόρια  και  Αναψυκτήρια ,  
µε  την  προϋπόθεση  ότ ι  αποτελούν  τµήµα  των  εγκαταστάσεων  χονδρικού  εµπορίου  ή  
εξυπηρετούν  τ ις  ανάγκες  των  εργαζοµένων  σ '  αυτές .  
ζ .  Τουρισµός-αναψυχή .  
Στ ις  περιοχές  τουρισµού-αναψυχής  επιτρέπονται  µόνο  οι  χρήσεις  που  ορίζονται  στο  
άρθρο  237 του  ΚΒΠΝ ,  στ ις  οποίες  περιλαµβάνονται ,  µεταξύ  άλλων  και :  Ξενώνες ,  
ξενοδοχε ία  και  λοιπές  τουριστ ικές  εγκαταστάσεις ,  Εµπορικά  καταστήµατα ,  Εστ ιατόρια ,  
Αναψυκτήρια ,  Κέντρα  διασκέδασης ,  αναψυχής ,  Χώροι  συνάθροισης  κοινού ,  Πολιτ ιστ ικά  
κτίρ ια  και  εν  γένε ι  πολιτ ιστ ικές  λε ιτουργίες ,  Κτίρ ια  κοινωνικής  πρόνοιας ,  Συνεδριακά  
κέντρα ,  Καζ ίνα ,  Γήπεδα  γκολφ .  
η .  Ελεύθεροι  χώροι-αστικό  πράσινο .  
Στ ις  περιοχές  της  κατηγορίας  αυτής  επιτρέπονται  Αναψυκτήρια ,  Αθλητικές  εγκαταστάσεις ,  
Πολιτ ιστ ικά  κτίρ ια  και  εν  γένε ι  πολιτ ιστ ικές  εγκαταστάσεις  και  Χώροι  συνάθροισης  κοινού  
(άρθρο  238 του  ΚΒΠΝ)  
θ .  Κοινωφελε ίς  εξυπηρετήσε ις .  
Στ ις  περιοχές  κοινωνικών  εξυπηρετήσεων  επιτρέπονται  µόνο :  Κτίρ ια  εκπαίδευσης ,  Κτίρ ια  
κοινωνικής  πρόνοιας ,  Κτίρ ια  περίθαλψης ,  Πολιτ ιστ ικά  κτ ίρ ια  και  εν  γένε ι  πολιτ ιστ ικές  
εγκαταστάσεις ,  Αθλητ ικές  εγκαταστάσεις  (άρθρο  238 του  ΚΒΠΝ) .  
Β)  Σύµφωνα  µε  την  ειδ ική  πολεοδοµική  λε ιτουργ ία  τους :  
1.  Κατοικ ία  Κατ '  εξαίρεση  επιτρέπεται  να  χρησιµοποιούνται  χώροι  κτ ιρ ίων  κατοικ ίας  γ ια  
άσκηση  επαγγέλµατος ,  συµβατού  προς  την  κυρία  χρήση  του  κτ ιρ ίου  ( ιατρε ία ,  δικηγορικά  
γραφεία  κλπ) .  2.  Ξενώνες  µικρού  δυναµικού  (περί  τ ις  20 κλίνες) .  3 .  Εµπορικά  
καταστήµατα ,  καταστήµατα  παροχής  προσωπικών  υπηρεσιών .  4.  Γραφεία ,  Τράπεζα ,  
Ασφάλε ιες ,  Κοινωφελε ίς  οργανισµοί .  5 .  ∆ιοίκηση .  6.  Εστ ιατόρια .  7 .  Αναψυκτήρια  8.  Κέντρα  
διασκέδασης ,  αναψυχής .  9 .  Ξενοδοχε ία  και  λοιπές  τουριστικές  εγκαταστάσεις .  10. Χώροι 
συνάθροισης  κοινού  (θέατρα ,  κ ινηµατογράφοι ,  αίθουσες  συγκέντρωσης  κλπ)  11.  
Πολιτ ιστ ικά  κτίρ ια  και  εν  γένε ι  πολιτ ιστ ικές  εγκαταστάσεις  (βιβλ ιοθήκες ,  αίθουσες  
εκθέσεων  κλπ)  12. Κτίρ ια  εκπαίδευσης  13.  Θρησκευτ ικο ί  χώροι  14. Κτίρ ια  κοινωνικής  
πρόνοιας  (Υγειονοµικά  κέντρα ,  παιδικοί  σταθµοί ,  οίκοι  ευγηρίας  κλπ) .  15. Κτίρ ια  
περίθαλψης  (νοσοκοµεία ,  κλ ιν ικές) .  16. Βιοµηχανικές  εγκαταστάσεις  (χαµηλής ,  µέσης ,  
υψηλής  όχλησης)  17.  Βιοτεχνικές  εγκαταστάσεις  (χαµηλής ,  µέσης ,  υψηλής  όχλησης )  και  
Επαγγελµατ ικά  εργαστήρια  (χαµηλής ,  µέσης ,  υψηλής  όχλησης ) .  18. Κτίρ ια ,  γήπεδα  
αποθήκευσης .  19. Κτίρια ,  γήπεδα  στάθµευσης  20. Πρατήρια  βενζ ίνης ,  υγραερίου  21. 
Εγκαταστάσεις  χονδρικού  εµπορίου .  22. Εγκαταστάσεις  γεωργικών ,  δασικών ,  
κτηνοτροφικών ,  αλ ιευτ ικών  και  λοιπών  αγροτ ικών  εκµεταλλεύσεων .  23. Εγκαταστάσεις  
εµπορικών  εκθέσεων ,  24. Αθλητ ικές  εγκαταστάσεις  25. Ελεύθεροι  κοινόχρηστοι  χώροι  
(πλατε ίες ,  πάρκα ,  άλση ,  οδοί ,  παιδικές  χαρές  κλπ)  26. Εγκαταστάσεις  µέσων  µαζ ικών  
µεταφορών  27.  Άλλες  ειδ ικές  χρήσεις  (στρατιωτ ικές  εγκαταστάσεις ,  νεκροταφεία  κλπ) .  
Όσον  αφορά  τη  συσχέτιση  των  εννοιών  που  υπάρχουν  στην  Υγειονοµική  διάταξη  και  στο  
Π∆  της  23/2/87 "Κατηγορίες  και  περιεχόµενα  χρήσεων  γης"  (π .χ .  ο  χαρακτηρισµός  
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«εστ ιατόριο» υπάρχε ι  και  στα  δύο  κείµενα) ,  δόθηκε  ερµηνευτ ική  κατεύθυνση  µε  την  
Γνωµοδ .  του  ΝΣΚ  87/2002. Σύµφωνα  µε  αυτή ,  ο  Υγειονοµικός  Κανονισµός  ορίζε ι  και  
κατηγοριοποιε ί  τα  καταστήµατα  υγε ιονοµικού  ενδιαφέροντος  µε  αναφορά  στους  όρους  
υγ ιε ινής ,  καθαριότητας ,  εξοπλισµού ,  άνεσης  χώρων  κ .λ .π .  ενώ  το  από  23/2/87 Π∆ ,  αν  και  
είχε  υπόψη  του  τ ις  διακρίσε ις  αυτές ,  απέφυγε  να  υιοθετήσε ι  ανάλογη  περιπτωσιολογ ία ,  
προφανώς  διότ ι  θεσπίστηκε  µε  κριτήρια  καθαρά  πολεοδοµικά  και  µε  γνώµονα  τον  
καθορισµό  του  περιεχοµένου  κάθε  χρήσης  γης  ανάλογα  µε  τη  συµβατότητα  του  προς  την  
κυριαρχούσα  κατά  περίπτωση  χρήση  (αµιγής  κατοικ ία ,  γενική  κατοικ ία  κ .ο .κ . )  η  οποία  
προσδιορίζε ι  τη  φυσιογνωµία  της  οικε ίας  οικ ιστ ικής  περιοχής  καθώς  και  τα  κύρια  
χαρακτηριστ ικά  της  πολεοδοµικής  λε ιτουργ ίας  της .  
Για  τον  προσδιορισµό  λοιπόν  της  έννοιας  των  χρήσεων ,  όπως  κατά  την  ε ιδ ική  
πολεοδοµική  λε ιτουργ ία  τους  ορίζονται  από  το  αρθ .  1β  του  Π∆  της  23.2.1987, δεν  
ενδε ίκνυται  αναγωγή ,  και  µάλιστα  δεσµευτ ικά ,  στους  αντίστοιχους  ορισµούς  του  Υγ /κου  
Κανονισµού  (πρβλ .  σχετ ικά  µε  τον  κτιρ ιοδοµικό  κανονισµό ,  ΣτΕ  4947/98)  παρά  µόνο  
επικουρικά .  Κατ '  ακολουθία  στην  ε ιδ ική  χρήση  «εστιατόρια», του  ανωτέρω  Π .∆ .  θα  πρέπει  
να  θεωρηθεί  ότ ι  περιλαµβάνονται ,  κατ '  αρχή ,  όλα  τα  καταστήµατα  υγειονοµικού  
ενδιαφέροντος  που  παρασκευάζουν  και  προσφέρουν  φαγητά  µε  τη  συνοδεία  ή  µη  ποτών  
(αρθ .  38 ΥΚ) ,  στα  αναψυκτήρια  όλα  τα  καταστήµατα  προσφοράς  ποτών  χωρίς  ή  και  µε  
φαγητό  και  γλυκ ισµάτων  κ .λπ .  σε  καθιστούς ,  κυρίως  πελάτες  (άρθρα  37, και  39 και  42 
Υ .Κ . ) ,  ενώ  στα  κέντρα  διασκέδασης-αναψυχής  κατατάσσονται  όλα  τα  αναφερόµενα  στο  
αρθ .  41 του  αυτού  Κανονισµού .  Και  τούτο  διότ ι  δύσκολα  θα  µπορούσε  να  υποστηριχθεί  
ότ ι ,  γενικώς ,  κάποια  από  τα  παραπάνω  είδη  καταστηµάτων  επηρεάζουν ,  από  καθαρά  
πολεοδοµική  άποψη ,  επί  το  ευµενέστερο  ή  επί  το  δυσµενέστερο  σε  σχέση  µε  άλλα ,  την  
οικ ιστ ική  φυσιογνωµία  και  την  πολεοδοµική  λειτουργ ικότητα  οικ ισµού  ή  τµήµατος  αυτού  
στο  οποίο  έχουν  καθοριστε ί  χρήσεις  γης  που  ανέχονται  γενικώς  εστ ιατόρια  ή  αναψυκτήρια  
ή  κέντρα  διασκέδασης-αναψυχής .  
4.2 Προστασία  του  περιβάλλοντος  
Κατά  τη  χορήγηση  των  αδειών  και  µάλ ιστα  κατά  την  προέγκριση  αυτών ,  εξετάζονται  
ζητήµατα  που  αφορούν  την  προστασία  του  φυσικού ,  πολιτ ιστ ικού  και  αρχιτεκτονικού  
περιβάλλοντος  (άρθρο  80 παρ .  2  εδ .  β  του  Κ∆Κ) ,  όπως  προκύπτουν  από  τη  νοµοθεσία  ή  
τ ις  τοπικές  κανονιστικές  διατάξεις .  Όπως  έχει  ήδη  εκτεθε ί ,  δεν  υποβάλλονται  -  κατ '  αρχάς  
-  από  τους  ενδιαφερόµενους  αντ ίστοιχα  δικαιολογητ ικά  αλλά  ο  ∆ήµος  εξετάζει  τα  ζητήµατα  
αυτά  βάσει  της  ισχύουσας  νοµοθεσίας ,  ενώ  µπορεί  να  ζητά  διευκριν ίσε ις  από  άλλες  αρχές .  
α .  Έννοια  του  περιβάλλοντος  και  της  προστασίας  αυτού .  
Η  προστασία  του  περιβάλλοντος  επιβάλλεται  από  το  Σύνταγµα ,  ενώ  η  έννοιά  της  ορίζεται  
τόσο  στο  Ν .  1650/1986,  όσο  και  στον  ΚΒΠΝ .  
Ως  «περιβάλλον» γενικά ,  ορίζετα ι  το  σύνολο  των  φυσικών  και  ανθρωπογενών  παραγόντων  
και  στοιχε ίων  που  βρίσκονται  σε  αλληλεπίδραση  και  επηρεάζουν  την  οικολογ ική  
ισορροπία ,  την  ποιότητα  της  ζωής ,  την  υγε ία  των  κατοίκων ,  την  ιστορική  και  πολιτ ιστ ική  
παράδοση  και  τ ις  αισθητ ικές  αξίες  (άρθρο  2  παρ .  1 Ν .  1650/1986).  
Οι  έννοιες  του  φυσικού  και  του  πολιτ ιστ ικού  περιβάλλοντος  ορίζονται  στο  άρθρο  1  του  
ΚΒΠΝ .  Ως  «φυσικό  περιβάλλον» ορίζεται  ο  περιβάλλων  τον  άνθρωπο  χερσαίος ,  
θαλάσσιος  και  εναέριος  χώρος ,  µε  τη  χλωρίδα ,  πανίδα  και  τους  φυσικούς  πόρους  που  
περιλαµβάνονται  σε  αυτόν .  Ως  «πολιτ ιστ ικό  περιβάλλον» ορίζονται  τα  ανθρωπογενή 
στοιχε ία  πολιτ ισµού  και  χαρακτηριστ ικά ,  όπως  αυτά  διαµορφώθηκαν  από  την  παρέµβαση  
και  τ ις  σχέσεις  του  ανθρώπου  µε  το  φυσικό  περιβάλλον ,  περιλαµβανοµένων  των  ιστορικών  
χώρων  ως  και  της  καλλιτεχνικής  και  πολιτ ιστ ικής  εν  γένε ι  κληρονοµιάς .  Με  βάση  αυτό  το  
νοµοθετ ικό  ορισµό ,  το  αρχιτεκτονικό  περιβάλλον ,  στο  οποίο  αναφέρεται  το  άρθρο  80 του  
Κ∆Κ ,  ε ίνα ι  µέρος  του  πολιτ ιστ ικού  περιβάλλοντος .  
Κατά  το  άρθρο  2 παρ .  5  του  Ν .  1650/1986, προστασία  του  περιβάλλοντος  ε ίνα ι  το  σύνολο  
των  ενεργε ιών ,  µέτρων  και  έργων  που  έχουν  στόχο  την  πρόληψη  της  υποβάθµισης  του  
περιβάλλοντος  ή  την  αποκατάσταση ,  διατήρηση  ή  βελτ ίωσή  του .  
Κατά  το  άρθρο  1 του  ΚΒΠΝ ,  ως  «προστασία  του  περιβάλλοντος» θεωρείτα ι :  
α)  Η  διατήρηση  του  χαρακτήρα  του  φυσικού  περιβάλλοντος  και  η  βελτ ίωση  των  σχέσεων  
που  έχουν  διαµορφωθεί  µεταξύ  των  στοιχε ίων  αυτού ,  ως  οικοσυστήµατος .  
β )  Η  προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος  από  τ ις  ζηµιογόνες  επιπτώσεις  από  την  
ανάπτυξη  δραστηριοτήτων  και  παρεµβάσεων  του  ανθρώπου .  
γ )  Η  διαφύλαξη  του  πολιτ ιστ ικού  περιβάλλοντος  καθώς  και  των  ιστορικών  χώρων  στους  
οποίους  αυτό  διαµορφώθηκε .  
δ)  Ο  έλεγχος  της  αξιοποίησης  των  φυσικών  πόρων  και  της  ανάπτυξης  των  
δραστηριοτήτων  στο  χώρο  µε  σκοπό  την  εναρµόνιση  των  σχέσεων  µεταξύ  του  φυσικού  
περιβάλλοντος ,  του  πολιτ ιστ ικού  περιβάλλοντος  και  της  οικονοµικής  δράσης  του  
ανθρώπου .  
β .  Η  νοµοθεσία  γ ια  το  περιβάλλον  
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Ο  βασικός  νόµος  γ ια  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  ε ίνα ι  ο  Ν .  1650/1986, στους  
σκοπούς  του  οποίου  περιλαµβάνεται  και  η  διασφάλιση  της  ανθρώπινης  υγε ίας  και  από  τ ις  
διάφορες  µορφές  υποβάθµισης  του  περιβάλλοντος  και  ε ιδικότερα  από  τη  ρύπανση  και  τ ις  
οχλήσεις  (άρθρο  1  παρ .  2 ,  λ .χ .  και  την  ηχορύπανση) .  Κατά  τη  χορήγηση  των  αδειών  (στη  
φάση  της  προέγκρισης)  ο  έλεγχος  των  ζητηµάτων  που  αφορούν  της  προστασία  του  
περιβάλλοντος ,  δεν  εξαντλε ίτα ι  στο  Ν .  1650/1986, αλλά  περιλαµβάνε ι  κάθε  σχετ ική  γενική  
ή  ε ιδ ική  διάταξη  ή  κανονισµό  που  σκοπό  έχε ι  την  προστασία  του  περιβάλλοντος ,  όπως  η  
έννοια  αυτή  ορίστηκε  παραπάνω .  ∆ιατάξε ις  της  πολεοδοµικής  νοµοθεσίας ,  της  νοµοθεσίας  
για  τα  δάση ,  γ ια  την  προστασία  της  ατµόσφαιρας  και  των  υδάτων ,  γ ια  τα  απόβλητα  κλπ .  
µπορούν  να  θεωρηθούν  ως  µέρος  του  δικαίου  του  περιβάλλοντος ,  το  οποίο  ορίζετα ι  ως  το  
δίκαιο  που  µε  το  περιεχόµενό  του  συµβάλλει  στη  δηµόσια  υγε ία  και  στη  διατήρηση  των  
οικολογ ικών  ισορροπιών .  ∆εν  ε ίνα ι ,  εποµένως ,  δυνατή  η  εξαντλητ ική  παράθεση  των  
διατάξεων  που  πρέπει  η  ∆ηµαρχιακή  Επιτροπή  να  έχε ι  υπόψη  της  γ ια  το  σκοπό  αυτό ,  
αφού  η  σχετ ική  νοµοθεσία  συνιστά  ολόκληρο  κλάδο  δικαίου .  
γ .  Έλεγχος  των  διατάξεων  γ ια  το  περιβάλλον  από  τη  ∆ηµαρχιακή  Επιτροπή .  
Πολλές  από  τ ις  προϋποθέσε ις  που  σχετ ίζονται  µε  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  
εξετάζονται  από  άλλες  υπηρεσίες ,  όταν  αυτές  ε ίναι  αρµόδιες  γ ια  την  έκδοση  των  σχετ ικών  
πράξεων .  Για  να  εκδοθε ί  λ .χ .  οικοδοµική  άδεια  κτ ιρ ίου  που  προορίζεται  γ ια  υπεραγορά  
τροφίµων ,  ελέγχεται  από  την  πολεοδοµία  η  ύπαρξη  των  απαιτούµενων  θέσεων  
στάθµευσης .  (άρθρο  310 παρ .  1 ΚΒΠΝ) .  
Κατωτέρω  παρατίθενται  βασικές  διατάξεις  που  σχετ ίζονται  µε  την  προστασία  του  
περιβάλλοντος  και  την  τήρησή  τους  ελέγχε ι  η  ∆ηµαρχιακή  Επιτροπή ,  εφόσον  δεν  έχουν  
ελεγχθε ί  από  άλλες  αρµόδιες  υπηρεσίες  
4.3.  Προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος  
Σύµφωνα  µε  το  άρθρο  19 του  Ν .  1650/1986, ως  περιοχές  απόλυτης  προστασίας  της  φύσης  
χαρακτηρίζονται  εκτάσε ις  µε  εξαιρετ ικά  ευαίσθητα  οικοσυστήµατα ,  βιότοποι  ή  οικότοποι  
σπάνιων  ή  απειλούµενων  µε  εξαφάνιση  ε ιδών  της  άγριας  πανίδας .  Στ ις  περιοχές  απόλυτης  
προστασίας  της  φύσης  απαγορεύεται  κάθε  δραστηριότητα .  
Ως  περιοχές  προστασίας  της  φύσης  χαρακτηρίζονται  εκτάσε ις  µεγάλης  οικολογ ικής  ή  
βιολογ ικής  αξίας .  Στις  περιοχές  αυτές  προστατεύεται  το  φυσικό  περιβάλλον  από  κάθε  
δραστηριότητα  ή  επέµβαση  που  ε ίνα ι  δυνατό  να  µεταβάλλε ι  ή  να  αλλοιώσει  τη  φυσική  
κατάσταση ,  σύνθεση  ή  εξέλιξή  του .  Κατ '  εξαίρεση  µπορούν  να  επιτρέπονται  σύµφωνα  µε  
τ ις  ειδ ικότερες  ρυθµίσε ις  του  οικε ίου  κανονισµού  η  εκτέλεση  εργασιών ,  ερευνών  και  η  
άσκηση  ασχολ ιών  και  δραστηριοτήτων ,  κυρίως  παραδοσιακών ,  εφόσον  δεν  έρχονται  σε  
αντ ίθεση  µε  τους  σκοπούς  προστασίας .  
Ως  εθνικά  πάρκα  χαρακτηρίζονται  εκτεταµένες  χερσαίες ,  υδάτ ινες  ή  µικτού  χαρακτήρα  
περιοχές ,  οι  οποίες  παραµένουν  ανεπηρέαστες  ή  έχουν  ελάχ ιστα  επηρεαστε ί  από  τ ις  
ανθρώπινες  δραστηριότητες  και  στ ις  οποίες  διατηρε ίτα ι  µεγάλος  αριθµός  και  ποικ ιλ ία  
αξιόλογων  βιολογ ικών ,  οικολογ ικών ,  γεωµορφολογ ικών  και  αισθητ ικών  στοιχε ίων .  Στα  
εθνικά  πάρκα  επιτρέπεται  να  ασκούνται  δραστηριότητες ,  κυρίως  παραδοσιακού  
χαρακτήρα ,  µε  τους  όρους  και  περιορισµούς  που  καθορίζονται  ε ιδ ικότερα  από  τον  οικε ίο  
κανονισµό  λε ιτουργ ίας  και  διαχε ίρισης .  
Ως  προστατευόµενοι  φυσικοί  σχηµατ ισµοί  χαρακτηρίζονται  λε ιτουργικά  τµήµατα  της  φύσης  
ή  µεµονωµένα  δηµιουργήµατά  της  που  έχουν  ιδ ια ίτερη  επιστηµονική ,  οικολογ ική  ή  
αισθητ ική  αξία  ή  συµβάλλουν  στη  διατήρηση  των  φυσικών  διεργασιών  και  στην  προστασία  
φυσικών  πόρων .  
Ως  προστατευόµενα  τοπία  χαρακτηρίζονται  περιοχές  µεγάλης  αισθητ ικής  ή  πολιτ ιστ ικής  
αξίας  και  εκτάσε ις  που  ε ίνα ι  ιδ ιαίτερα  πρόσφορες  για  αναψυχή  του  κοινού  ή  συµβάλλουν  
στην  προστασία  ή  αποδοτ ικότητα  φυσικών  πόρων  λόγω  των  ιδ ια ίτερων  φυσικών  ή  
ανθρωπογενών  χαρακτηριστικών  τους .  Ενέργε ιες  ή  δραστηριότητες  που  µπορούν  να  
επιφέρουν  καταστροφή ,  φθορά  ή  αλλοίωση  των  προστατευοµένων  φυσικών  σχηµατ ισµών ,  
των  προστατευοµένων  τοπίων  ή  στοιχε ίων  του  τοπίου  απαγορεύονται ,  σύµφωνα  µε  τ ις  
ειδ ικότερες  ρυθµίσε ις  των  οικε ίων  κανονισµών .  
Ως  περιοχές  οικοανάπτυξης  χαρακτηρίζονται  εκτεταµένες  περιοχές  που  µπορούν  να  
περιλαµβάνουν  χωριά  ή  οικ ισµούς  εφόσον  παρουσιάζουν  ιδ ιαίτερη  αξία  και  ενδιαφέρον  
λόγω  της  ποιότητας  των  φυσικών  και  πολιτ ιστ ικών  τους  χαρακτηριστ ικών  και  παράλληλα  
προσφέρουν  σηµαντ ικές  δυνατότητες  γ ια  ανάπτυξη  δραστηριοτήτων  που  εναρµονίζονται  
µε  την  προστασία  της  φύσης  και  του  τοπίου .  Στ ις  περιοχές  οικοανάπτυξης  µπορούν  να  
ασκούνται  µικρής  κλ ίµακας  δραστηριότητες  οι  οποίες  προσαρµόζονται  στο  φυσικό  
περιβάλλον  και  στην  τοπική  αρχιτεκτονική .  Ιδ ια ίτερα  ενθαρρύνεται  η  ανάπτυξη  του  
αγροτουρισµού  µε  χρησιµοποίηση  αγροτ ικών  κατοικ ιών ,  ξενώνων ,  κάµπινγκ  και  άλλων  
κατασκευών .  
4.4.  Προστασία  αρχαιολογικών  και  ιστορικών  τόπων  
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Κατά  τον  προέλεγχο  ο  δήµος  εξετάζε ι  αν  η  λειτουργ ία  του  συγκεκριµένου  καταστήµατος  ή  
της  επιχείρησης  ε ίνα ι  συµβατή  µε  την  ισχύουσα  νοµοθεσία  που  διέπε ι  την  προστασία  του  
φυσικού ,  πολιτ ιστ ικού  και  αρχιτεκτονικού  περιβάλλοντος ,  δηλαδή  κυρίως  αν  βρίσκεται  
εντός  οικ ισµού  που  έχει  χαρακτηρισθε ί  παραδοσιακός  ή  σε  περιοχή  ιδ ια ίτερου  φυσικού  
κάλλους  ή  σε  κτ ίριο  διατηρητέο  κλπ ,  και  τ ίθενται  εκ  του  λόγου  αυτού  ε ιδ ικότεροι  
περιορισµοί .   
Για  τ ις  περιοχές  που  χαρακτηρίζονται  ιστορικοί  τόποι  και  γ ια  κτ ίσµατα  που  
χαρακτηρίζονται  έργα  τέχνης  ή  ιστορικά  µνηµεία  εφαρµόζεται  ο  ΚΝ  5351/1932 και  ο  Ν .  
3028/2002,  γ ια  την  προστασία  αρχαιοτήτων  και  πολιτ ιστ ικής  κληρονοµιάς .  
4.5.  Προστασία  του  αιγιαλού  και  της  παραλίας  
Τα  βασικά  θέµατα  του  αιγ ιαλού  και  της  παραλίας  ρυθµίζονται  από  το  Ν .  2971/2001. Ως  
«αιγ ιαλός» ορίζετα ι  η  ζώνη  της  ξηράς ,  που  βρέχεται  από  η  θάλασσα  από  τ ις  µεγαλύτερες  
και  συνήθε ις  αναβάσεις  των  κυµάτων  της  και  ως  «παραλία» η  ζώνη  ξηράς  που  
προστ ίθετα ι  στον  αιγ ιαλό ,  καθορίζετα ι  δε  σε  πλάτος  µέχρι  και  πενήντα  (50) µέτρα  από  την  
οριογραµµή  του  αιγ ιαλού ,  προς  εξυπηρέτηση  της  επικοινωνίας  της  ξηράς  µε  τη  θάλασσα  
και  αντ ίστροφα  (άρθρο  1 του  Ν .  2971/2001).  Ο  αιγ ιαλός  και  η  παραλία  ε ίνα ι  πράγµατα  
κοινόχρηστα  και  ανήκουν  κατά  κυριότητα  στο  ∆ηµόσιο ,  το  οποίο  τα  προστατεύε ι  και  τα  
διαχε ιρ ίζετα ι .  Η  παραχώρηση  της  απλής  χρήσης  του  αιγ ιαλού  και  της  παραλίας ,  δηλ .  όταν  
από  αυτή  δεν  παραβιάζετα ι  ο  προορισµός  τους  ως  κοινόχρηστων  πραγµάτων  και  δεν  
επέρχεται  αλλοίωση  στη  φυσική  µορφολογ ία  τους  και  τα  βιοτ ικά  στοιχε ία  τους ,  γ ίνετα ι  µε  
απόφαση  του  Υπουργού  Οικονοµίας  και  Οικονοµικών  έναντ ι  ανταλλάγµατος ,  κατά  τ ις  
διατάξε ις  γ ια  την  εκµίσθωση  δηµόσιων  κτηµάτων .  Κάθε  παραχώρηση  υπόκε ιτα ι  πάντοτε  σε  
µονοµερή  ανάκληση  από  το  ∆ηµόσιο  γ ια  λόγους  δηµόσιου  συµφέροντος ,  εθνικής  άµυνας ,  
συγκοινωνιακούς ,  δηµόσιας  τάξης  και  ασφάλειας  ή  δηµόσιας  υγε ίας  και  προστασίας  του  
φυσικού  περιβάλλοντος .  
Κατά  το  άρθρο  13 του  Ν .  2971/2001, ε ίνα ι  δυνατή  η  παραχώρηση  της  απλής  χρήσης  
αιγ ιαλού  γ ια  την  άσκηση  δραστηριοτήτων ,  που  εξυπηρετούν  τους  λουοµένους  ή  την  
αναψυχή  του  κοινού  (όπως  εκµίσθωση  θαλάσσιων  µέσων  αναψυχής ,  καθισµάτων ,  
οµπρελών ,  λε ιτουργ ία  τροχηλάτου  αναψυκτηρίου  κ .λπ . ) .  Επίσης ,  είνα ι  δυνατή  η 
παραχώρηση  της  απλής  χρήσης  αιγ ιαλού  γ ια  ένα  χρόνο  σε  αυτούς  που  έχουν  όµορες  
ξενοδοχε ιακές  εν  γένε ι  επιχε ιρήσε ις ,  κάµπιγκ  ή  κέντρα  αναψυχής ,  προς  εξυπηρέτηση  του  
κοινού .  
Η  χορήγηση  αδειών  σε  επιχε ιρήσε ις  επί  του  αιγ ιαλού ,  επιτρέπεται  εφόσον  υπάρχει  νόµιµη  
παραχώρηση  της  χρήσης .  
4.6.  Προστασία  των  δασικών  περιοχών  
Τα  δάση  και  οι  δασικές  εν  γένε ι  εκτάσε ις  συνιστούν  εθνικό  κεφάλαιο ,  η  δε  προστασία  τους  
αποτελε ί  υποχρέωση  των  κρατ ικών  οργάνων  και  των  πολιτών  (άρθρο  2 Ν .  998/1979).  Η  
άσκηση  ιδ ιωτ ικών  δικαιωµάτων  δεν  µπορεί  να  γ ίνετα ι  καθ '  υπέρβαση  των  παραπάνω  
υποχρεώσεων ,  παρά  µόνο  κατ '  εξαίρεση  η  οποία  προβλέπεται  στο  νόµο  και  µόνο  στα  όρια  
που  αυτός  ορίζε ι .  
Τέτοια  εξαίρεση  προβλέπεται  στο  άρθρο  46 παρ .  5 του  Ν .  998/1979, γ ια  την  εγκατάσταση  
ποιµνιοστασίων ,  πτηνοτροφείων  ή  άλλων  συναφών  εγκαταστάσεων  και  στο  άρθρο  18 του  
Ν .  3208/2003 γ ια  τη  λε ιτουργ ία  κατασκηνώσεων .  
Κάθε  επέµβαση  που  προβλέπεται  από  τη  δασική  νοµοθεσία  στα  δάση ,  στ ις  δασικές  και  τ ις  
λοιπές  εκτάσε ις  που  τελούν  υπό  τη  διαχείρ ιση  των  δασικών  υπηρεσιών ,  είτε  γ ια  τη  
µεταβολή  του  προορισµού  και  τη  διάθεσή  τους  γ ια  άλλες  χρήσεις  ε ίτε  γ ια  την  εκτέλεση  
έργων  µέσα  σε  αυτές  και  τη  δηµιουργ ία  εγκαταστάσεων  ή  την  παροχή  άλλων  
εξυπηρετήσεων ,  έστω  και  χωρίς  µεταβολή  της  κατά  προορισµό  χρήσης  τους ,  ενεργείται  
πάντοτε  κατόπιν  καταβολής  ανταλλάγµατος  χρήσης  (άρ .  1 παρ .  7  Ν .  3208/2003) 
Γενικά ,  εντός  των  δασών  ή  και  των  περιοχών  που  κηρύσσονται  αναδασωτέες ,  
απαγορεύεται  η  χορήγηση  άδειας  ίδρυσης  και  λε ιτουργ ίας  καταστήµατος  υγε ιονοµικού  
ενδιαφέροντος  και  αν  υπάρχε ι  τέτοια  άδεια ,  ο  ∆ήµος  οφείλε ι  να  την  ανακαλέσε ι  (ΣτΕ  
467/2001) .  
4.7.  Αισθητική ,  φυσιογνωµία  και  λειτουργίες  εν  γένει  της  πόλης  
Στα  θέµατα  αισθητ ικής ,  φυσιογνωµίας  και  εν  γένε ι  λε ιτουργιών  της  πόλης  εξετάζετα ι ,  αν  το 
κατάστηµα  αυτό  βρίσκεται  πλησίον  σχολε ίου ,  εκκλησίας ,  νοσοκοµε ίου  κλπ .  Επίσης ,  αν  ο  
δήµος  έχε ι  εκδώσει  τοπική  κανονιστ ική  απόφαση ,  µε  την  οποία  τέθηκαν  ε ιδ ικότεροι  όροι  
και  προϋποθέσε ις  για  τη  λε ιτουργία  των  καταστηµάτων  αυτών ,  τότε  εξετάζετα ι  εάν  η  
λειτουργ ία  του  συγκεκριµένου  καταστήµατος  ε ίναι  συµβατή  µε  τ ις  ρυθµίσε ις  της  
κανονιστ ικής  απόφασης .  
Λειτουργ ικότητα  των  πόλεων  ε ίνα ι  η  ικανότητά  τους  να  επιτελούν  την  κύρια  λε ιτουργ ία  
τους  (οικ ισµός  πρώτης  κατοικ ίας ,  παραθεριστ ικός  κλπ) ,  χωρίς  να  επιρρίπτουν  σε  άλλους  
οικ ισµούς  τα  βάρη  που  αυτή  η  λε ιτουργ ία  συνεπάγεται  (ΣτΕ  127/2007).  

Άρθρο  5ο  
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«∆υναµικότητα  καταστήµατος» 
Ο  µέγ ιστος  αριθµός  µοτοποδηλάτων  ή  ποδηλάτων  µέσα  στο  κατάστηµα ,   ορίζετα ι  σε  τρ ία  
(3)  δίτροχα  ανά   δύο  τετραγωνικά  µέτρα  (τ .µ )  και  σε  ένα  τετράτροχο  ή  τρ ίτροχο  ανά  1 τ .µ  
και  δεν  υπερβαίνε ι  το  µέγ ιστο  επιτρεπτό  αριθµό  οχηµάτων  της  άδειας ,  όπως  αυτός  
ορίζεται  στο  άρθρο  3 της  παρούσης .  
Ο  ωφέλ ιµος   χώρος  της  αίθουσας   που  θα  προσφέρεται  γ ια  την  τοποθέτηση  εκµισθωµένων  
οχηµάτων  θα  νοε ίτα ι  ο  χώρος  µετά  την  αφαίρεση  τρ ιών  (3)  τ .µ .  που  θα  χρησιµοποιε ίται  
για  την  γραφειακή  εγκατάσταση  καθώς  και  κάθε  άλλου  χώρου  που  είνα ι  δυνατόν  να  
χρησιµεύσε ι  γ ια  τοποθέτηση  άλλων  αντικε ιµένων  .  
Σε  περίπτωση  που  το  κατάστηµα  διαθέτε ι  έµπροσθεν  αυτού  ιδ ιωτικό  υπαίθριο  χώρο ,  
επιτρέπεται  να  αναπτύσσεται  αριθµός  δίτροχων ,  διπλάσιος  του  αριθµού  των  τετραγωνικών  
µέτρων  και  αριθµός  τρ ίτροχων  ή  τετράτροχων ,  ίσος  προς  τον  αριθµό  των  τετραγωνικών  
µέτρων  αυτών .  Σε  κάθε  περίπτωση  ο  συνολικός  αριθµός  των  οχηµάτων  που  µπορούν  να  
αναπτυχθούν ,  εντός  και  εκτός  του  καταστήµατος  ,  δεν  υπερβαίνε ι  τον  ανώτατο  αριθµό  που  
έχε ι  καθοριστε ί  µε  το  άρθρο  3  της   παρούσης .  
  
Ο  αριθµός  των  µοτοποδηλάτων  (∆ίτροχα ,  Τρίτροχα ,  τετράτροχα)  ή  ποδηλάτων   που  
αναπτύσσεται  χωριστά  σε  κάθε  χώρο ,  αναγράφεται  υποχρεωτικά  στην  άδεια   λε ιτουργ ίας  
του  καταστήµατος .  

Άρθρο  6ο  
«Θέση  καταστήµατος» 

1.  Απαγορεύεται  η  λειτουργ ία  καταστηµάτων  στ ις  παρακάτω  οδούς ,  λόγω  αυξηµένης  
κυκλοφοριακής  κ ίνησης ,  σύµφωνα  µε  το  αρ .  πρωτ .  1016/49/242-β /25-7-2012 έγγραφο  του  
Αστυνοµικού  Τµήµατος  Χερσονήσου  και  σε   όσες   µε  νεότερη  γνωµοδότησή  του  το  
αρµόδιο  Αστυνοµικό  Τµήµα  κρίνε ι ,   ως  εξής :  

• Δημοτική Κοινότητα Μαλίων: 

1. Στην οδό Ματθ. Ζαχαριάδη, που άρχεται από την Παλαιά Εθνική Οδό (κεντρική εκκλησία Μαλίων, 

Αγ. Νεκτάριος), μέχρι το τέρμα της οδού (συμβολή με την Οδό Δημοκρατίας) 

2. Στην οδό  Δημοκρατίας από την Π. Ε.Ο έως ξενοδοχείο Γραμματικάκη (τμήμα αυτής είναι 

πλακόστρωτο) 

3. Στο τμήμα της Π.Ε.Ο που διέρχεται από την πόλη των Μαλίων (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου) 

4. Στην  οδός 25η Μαρτίου (πρώην Δημαρχείο) 

5.  Στο τμήμα της οδού Γραμματικάκη (όριο με Δ.Κ. Σταλίδας μέχρι τη συμβολή της στην οδό 

Δημοκρατίας). Στην οδό Εμμ. Τσαγκαράκη  (Από την οδό Δημοκρατίας μέχρι το ξενοδοχείο «malia 

park») 

• Οικισμός Σταλίδας Δημοτικής Κοινότητας Μοχού: 

1. Στην οδό  Αγ. Ιωάννου (από την συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αγ. Ιωάννη) μέχρι την 

συμβολή των οδών Αγ. Ιωάννη και Νικ. Καζαντζάκη (δυτικά ξενοδοχείου BLUE SEA),  

• Στην οδό Αγ. Ιωάννου (από την συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αγ. Ιωάννη μέχρι τα όρια με 

την Δ.Κ. Μαλίων).  

• Δημοτική Κοινότητα Λιμ. Χερσονήσου Δ.Ε. Χερσονήσου: 

1. Στην Λεωφ Ελ Βενιζέλου από το τμήμα της οδού Σανουδάκη & Ελ. Βενιζέλου (Ιατρικό Κέντρο 

Χερσονήσου), έως το τμήμα της συνδετήριας οδού που συνδέεται με την Π.Ε.Ο με νέα Εθνικό Οδό, 

μετά την είσοδο του ξενοδοχείου BELVEDERE (οδός Μιχ. Αδαμάκη- ταβέρνα «Αυλή της Θεοδώρας») 

2.  Απαγορεύεται   η  λειτουργία  καταστηµάτων  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων :  
4. σε δρόμους που έχουν χαρακτηριστεί ως πεζόδρομοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

5. στους αρχαιολογικούς χώρους ή αρχαιολογικά μνημεία και σε απόσταση 50μ από το 

ακραίο όριο της αρχαιολογικής ζώνης ή του μνημείου  
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6. στο τμήμα του οικισμού Μαλίων της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας, το οποίο ορίζεται από 

τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, 25
ης

 Μαρτίου, Αγ. Δημητρίου και της 28
ης

 Οκτωβρίου. 

3.Απαγορεύεται  η  παραχώρηση  χρήσης  κοινόχρηστου  ή  δηµοτ ικού  χώρου  στα  
καταστήµατα  εκµίσθωσης  µοτοποδηλάτων ,  ποδηλάτων  και  µοτοσυκλετών   
4.  Απαγορεύεται  η  λε ιτουργ ία  καταστηµάτων  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων  :   

• σε στροφές ή διασταύρωση δρόμων και  λιγότερο από 10 μέτρα από αυτές, 

• όταν απέχει λιγότερο από πενήντα  (50) μέτρα από Σχολεία, Φροντιστήρια, νοσηλευτικά ιδρύματα, 

πολυϊατρεία, ιατρεία, ξενοδοχεία, και τουριστικά καταλύματα (επιπλ. διαμερίσματα κλπ) με άδεια 

του ΕΟΤ, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, στάσεις υπεραστικών λεωφορείων, ναούς ή τα 

όρια κατασκηνώσεων, κάμπινγκ , μνημεία και χώρους άθλησης, ως και σε κάθε χώρο που δεν 

πληροί τους όρους ασφαλείας από πλευρά κυκλοφορίας κατά την αιτιολογημένη κρίση του 

Δημοτικού Συμβούλιου, που είναι αρμόδιο για την έκδοση της άδειας 

•  και σε κάθε άλλη περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει ότι δημιουργούνται προβλήματα 

αισθητικής, φυσιογνωμίας και λειτουργίας εν γένει της πόλης (άρθρο 4, παράγραφος 7 του 

παρόντος)  

Άρθρο  7ο  
«∆ικαιολογητικά  χορήγησης  άδειας  λειτουργίας  καταστήµατος  µοτοποδηλάτων  και  

ποδηλάτων» 
Για  την  έκδοση  της  άδειας  λειτουργίας  απαιτε ίται :  

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στον Δήμο Χερσονήσου 

2. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολεοδομίας που να χαρακτηρίζει το οίκημα σαν χώρο κυρίας 

χρήσης προοριζόμενο για κατάστημα, θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα 

κάλυψης 

3. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα Πυρασφάλειας. 

4. Βεβαίωση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος ότι, το κατάστημα δεν βρίσκεται σε οδό με 

αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση. 

5. Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητος από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

6. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας του ενδιαφερόμενου, 

προκειμένου περί καταστήματος ενοικιάσεως μοτοποδηλάτων. 

7. Παράβολο που ισχύουν κάθε φορά για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

8. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει 

καταδικασθεί τελεσίδικα κατά την τελευταία 5ετία σε ποινή φυλάκισης πέραν των (3) τριών μηνών 

για κλοπή, εκβίαση, απάτη, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών, 

εγκλημάτων κατά των ηθών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του Εθνικού 

νομίσματος, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και ληστεία. 

9. Πιστοποιητικό του Γραμματέως Πρωτοδικών από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών δεν ετέθη σε 

κατάσταση πτώχευσης,  ή δικαστικής συμπαράστασης. 

10. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου του καταστήματος σε δύο αντίτυπα συνταγμένο από σχεδιαστή 

και υπό κλίμακα 1:50, στο οποίο θα απεικονίζονται οι χώροι του καταστήματος και ο προορισμός 

του κάθε χώρου με ακριβείς διαστάσεις. Επίσης, θα αποτυπώνονται σ’ αυτό οι τυχόν υπαίθριοι 

ιδιωτικοί μόνο έμπροσθεν του καταστήματος. 

11. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε δύο (2) αντίτυπα υπό κλίμακα 1:1.000 και σε ακτίνα 

100μ. στο οποίο θα σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή και η θέση του 
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καταστήματος και τα τυχόν υπάρχοντα κτίρια και εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της 

παρούσας, καθώς και οι αποστάσεις αυτών από το κατάστημα. 

12. Συμβόλαιο μεταγεγραμμένο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή οποιοδήποτε έγγραφο 

από το οποίο να αποδεικνύεται η μίσθωση ή παραχώρηση του ακινήτου, όπου θα λειτουργήσει το 

κατάστημα, θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Εφορία. 

13. Άδεια εισόδου- εξόδου ή βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης όπου απαιτείται (ΠΔ 118/2006)  

14. Δύο φωτογραφίες. 

15. Δημοτική ενημερότητα (αναζητείται αυτεπάγγελτα) 

Μετά  την  υποβολή  των  ανωτέρω  δικαιολογητ ικών  ενεργε ίτα ι  έλεγχος  από  το  αρµόδιο  
Τµήµα  Αδειοδοτήσεων  ως  προς  τ ις  προϋποθέσε ις   στο  πρόσωπο  του  αιτούντα  ή  την  
ετα ιρ ία  και  διενεργε ίτα ι  αυτοψία  από  την  αρµόδια  υπηρεσία  του  ∆ήµου  γ ια  την  διαπίστωση  
της  τήρησης  των  προϋποθέσεων ,   ως  προς  την  νοµιµότητα  και  τη  θέση  του  οικήµατος .     
Εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  συντρέχουν  οι  απαιτούµενοι  από  τ ις  σχετ ικές  διατάξε ις  όροι  και  
προϋποθέσε ις ,  παραπέµπεται  ο  φάκελος  µε  τα  δικαιολογητ ικά   στο  ∆ηµοτ ικό  Συµβούλ ιο  
για  την  λήψη  απόφασης  και   εφόσον  εγκριθεί  η  χορήγηση  άδειας ,   ειδοποιε ίτα ι  εγγράφως  
ο  ενδιαφερόµενος  να  υποβάλλε ι  και  τα  εξής  επιπλέον  δικαιολογητ ικά  :     

• Κατάσταση με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα και ποδήλατα ιδιοκτησίας του, όπου 

αναγράφονται ο αριθμός κυκλοφορίας και λοιπά στοιχεία αναγνωρίσεως αυτών (αριθμός 

σκελετού, κινητήρα, χρώμα κ.λ.π). Όμοια κατάσταση θεωρημένη από την Δημοτική Αρχή τηρεί και 

ο ιδιοκτήτης στο κατάστημα του. Για τυχόν μελλοντική αντικατάσταση μοτοποδηλάτων είναι 

υποχρεωμένος να ενημερώνει το Δήμο και το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα,  εντός 10  ημερών . 

• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 περί κατοχής  ανάλογου με τη δυναμικότητα του 

συνόλου των οχημάτων αριθμό κρανών και διαφανών προστατευτικών όρασης, τα οποία θα 

διατίθενται σε οδηγούς και συνεπιβάτες (ΚΥΑ 16598/2010, άρθρο 3, παρ. ια)   

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα προς ενοικίαση ποδήλατα έχουν ασφαλιστική κάλυψη 

σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ότι είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό 

καταλληλότητας ασφαλούς κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών ή βεβαίωση 

πτυχιούχου τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.1575/1985. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά χορηγούνται  μετά από λεπτομερή μηχανικό έλεγχο και 

κυρίως του συστήματος φωτισμού, πεδήσεως , διευθύνσεων και σιγαστήρων των εξατμίσεων τους.  

• Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας περί καταθέσεως δηλώσεως για έναρξη 

επαγγέλματος. 

• Βιβλίο (κοινό) 100φυλλο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο και με αριθμημένες σελίδες, ριγέ, 

μεγέθους Α4 για θεώρηση από την αδειοδοτούσα Αρχή (υπεύθυνη υπηρεσία του Δήμου). Στο 

βιβλίο θα έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένα πεδία συμπλήρωσης σε στήλες, όπως αυτά θα 

οριστούν με σχετική απόφαση του αρμόδιου,  καθ’ ύλην, Αντιδημάρχου του Δήμου.  

 Στην  χορηγούµενη  άδεια  η  οποία  ε ίνα ι  αορίστου  διαρκε ίας  αναγράφονται :  
Τα  πλήρη  στοιχεία  ταυτότητας  του  ενδιαφεροµένου ,  η  διεύθυνση  κατοικ ίας  του  και  
επικολλάται  πρόσφατη  φωτογραφία  του  γ ια  να  αποκλείεται  η  χρήση  της  άδειας  από  άλλο  
πρόσωπο .  Σε  περίπτωση  που  χορηγε ίτα ι  άδεια  σε  ετα ιρ ία ,  στη  χορηγούµενη  άδεια  
αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  νόµιµου  εκπροσώπου  και  επικολλάται  φωτογραφία  του .  
Αντ ίγραφο  της  άδειας  και  φωτογραφία  τηρε ίται  στο  αρχε ίο  της  Υπηρεσίας .  

Άρθρο  8ο  
 «Υποχρεώσεις  -  Απαγορεύσεις  των  κατόχων  άδειας  λειτουργίας  καταστηµάτων  

εκµισθώσεων  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων» 
Η  νοµοθεσία  καθιερώνει  µια  σειρά  ε ιδ ικότερων  υποχρεώσεων  που  πρέπει  να  τηρούνται  
από  τους  κατόχους  άδειας  λε ιτουργίας  καταστήµατος  εκµίσθωσης  µοτοποδηλάτων  και  
ποδηλάτων  .   
Ειδικότερα ,  οι  εν  λόγω  καταστηµατάρχες  πρέπει  (άρθρ .  5  Α∆  1/1994):  
1.  Να  τηρούν  σε  καλή  κατάσταση  βιβλ ίο  σελιδοµετρηµένο  και  θεωρηµένο  από  τον  ∆ήµο  
Χερσονήσου  και  στο  οποίο ,  πριν  από  την  κάθε  µίσθωση  µοτοποδηλάτου  και  ποδηλάτου ,  
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θα  καταχωρούνται  τα  πλήρη  στοιχε ία  του  µισθωτή  και  ότι  επιπλέον  στοιχε ία  θα  ορίζονται  
µε  τη  σχετ ική  απόφαση  του  αρµόδιου ,   καθ ’  ύλην ,  Αντ ιδηµάρχου  του  ∆ήµου .   
2.  Να  έχουν  αναρτηµένη  την  άδεια  λε ιτουργ ίας  του  καταστήµατος  καθώς  και  την  
κατάσταση  των  προς   ενοικ ίαση  οχηµάτων  σε  εµφανές  σηµείο  του  καταστήµατος .  
3.   Να  γνωστοποιούν  αµέσως  στην   ∆ηµοτ ική  Αρχή   κάθε  βλάβη  σε  πρόσωπα  ή  πράγµατα  
που  προκλήθηκε  από  µισθωτή  δίτροχου ,  τρ ίτροχου  ή  τετράτροχου  του  καθώς  επίσης  και  
οτ ιδήποτε  υποκύπτε ι  στην  αντίληψη  τους  και  αφορά  παραβάσεις  του  ΚΟΚ  ή  απαγορεύσεις  
τ ις  παρούσης .  
4.  Να  παραδίδουν  τα  οχήµατα  στους  µισθωτές ,  αφού  βεβαιώνονται  για  την  καλή  
λειτουργ ία  τους ,  µαζ ί  µε  τ ις  άδειες  κυκλοφορίας ,  τα  ασφαλιστήρια  συµβόλαια  και  τα  
προστατευτ ικά  κράνη  και  διαφανή  προστατευτ ικά  όρασης  ,  γ ια  τα  µοτοποδήλατα  αλλά  και  
για  τα  ποδήλατα  σε  οδηγούς  και  συνεπιβάτες  αυτών .  
5.  Να  διενεργούν  τεχνικό  έλεγχο  των  µοτοποδηλάτων  ανά  εξάµηνο  και  να  κατέχουν  για  το  
καθένα  πιστοποιητ ικό  καταλληλότητας  ασφαλούς  κυκλοφορίας  των  αρµόδιων  υπηρεσιών  
Συγκοινωνιών  ή  βεβαίωση  πτυχ ιούχου  τεχνίτη  µοτοσυκλετών  και  µοτοποδηλάτων ,  
σύµφωνα  µε  τ ις  διατάξε ις  του  Ν .  1575/1985, µετά  από  λεπτοµερή  µηχανικό  έλεγχο  αυτών  
κυρίως  των  συστηµάτων  πεδήσεως ,  φωτισµού  διευθύνσεως  και  σιγαστήρων  των  
εξατµ ίσεων  τους .  
 Οι  καταστηµατάρχες  εκµίσθωσης  οφείλουν  επίσης  :  

5. Να τηρούν, τους περιβάλλοντας  το κτίσμα κοινόχρηστους χώρους, καθαρούς. 

6. Να φροντίζουν να μην προκαλούν ρύπανση από οποιαδήποτε αίτια. 

7. Να μην προκαλούν όχληση στους περιοίκους  με θορύβους, διαπληκτισμούς ή με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους. 

8. Να ενημερώνουν για το ωράριο κυκλοφορίας  των εκμισθούμενων οχημάτων τους (δικύκλων, 

τρίτροχων και τετράτροχων) όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσης . Το ωράριο 

κυκλοφορίας θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει τυπωμένο πάνω στο συμβόλαιο που περιλαμβάνει 

ο  μισθωτής.  

Στα  καταστήµατα  αυτά  απαγορεύεται :  
Α .  Η  στάθµευση ,  στάση  και  η  έκθεση  µοτοποδηλάτων ,  ποδηλάτων  και  µοτοσυκλετών   στο  
οδόστρωµα  ή  στο  πεζοδρόµιο  ή  σε  άλλο  κοινόχρηστο  χώρο  µπροστά  και  γύρω  από  τα  
καταστήµατα .   
Β .  Η  εκτέλεση  οποιονδήποτε  εργασιών ,   συντηρήσεως  ,  επισκευής  καθώς  και  η  πλύση  
µοτοποδηλάτων ,  ποδηλάτων  και  µοτοσυκλετών  στους  υπαίθριους  ιδ ιωτ ικούς  ή  
κοινόχρηστους ,  χώρους .  
Γ .  Η  µίσθωση  µοτοποδηλάτων  σε  άτοµα  όταν  βρίσκονται  υπό  την  επήρεια  
οινοπνευµατωδών  ή  ναρκωτικών  ουσιών .  
∆ .  Η   ενοικ ίαση  µοτοποδηλάτων  σε  άτοµα  που  στερούνται  άδειας  ικανότητας  οδηγού .   
Ε .  Η  ενοικ ίαση  ή  έκθεση  στο  κατάστηµα  προς  ενοικ ίαση  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων ,  
τα  οποία  δεν  έχουν  δηλωθεί  στο  ∆ήµο  και  δεν  συµπεριλαµβάνονται  στην  κατάσταση  που  
συνοδεύε ι  την  άδεια  λε ιτουργ ίας  τους .  
ΣΤ .  Απαγορεύεται  η  οδήγηση  των  εν  λόγω  οχηµάτων  (µοτοποδήλατα  και  µοτοσυκλέτες ,  
ανεξαρτήτου  κυβισµού)  για  επίδε ιξη  ικανότητας ,  εντυπωσιασµό  ή  ανταγωνισµό  ή  η  
οργάνωση  και  τέλεση  αυτοσχέδιων  αγώνων ,  τα  οποία  και  εκθέτουν  σε  κ ίνδυνο  τους  ίδ ιους  
ή  τρ ίτους .  Η  επ ’  αυτοφώρω  διαπίστωση  της  παράβασης  από  όργανο /α  της  ∆ηµοτ ικής  
Αστυνοµίας ,  συνεπάγεται  άµεση  ακ ινητοποίηση  του  οχήµατος  και  επιβολή  του  οριζόµενου  
από  το  άρθρο  9 της  παρούσης  διο ικητ ικού  προστίµου .  Τα  δεσµευµένα  οχήµατα  θα  
φυλάσσονται  σε  δηµοτικό  χώρο ,  υπό  την  ευθύνη  της  ∆ηµοτ ικής  Αστυνοµίας .   Με  την  
προσκόµιση ,  του  διπλότυπου  είσπραξης ,  που  δίδετα ι  από  το  ∆ηµοτ ικό  Ταµείο ,  κατά  την  
είσπραξη  του  προστίµου  στην  ∆ιεύθυνση  ∆ηµοτ ικής  Αστυνοµίας ,  παραδίδεται  εντός  24 
ωρών   το  δεσµευµένο  όχηµα .  
Ζ .  Απαγορεύεται  η  εκµίσθωση  και  η  κυκλοφορία  µοτοποδηλάτων  και  µοτοσυκλετών  
(δίτροχων ,  τρίτροχων  ή  τετράτροχων ,  ε ίτε  άνω  ε ίτε  κάτω  των  50 κ .ε . )  εκτός  του  ωραρίου ,  
όπως  αυτό  ορίζετα ι  στο  άρθρο  13 της  παρούσης .  

Άρθρο  9ο  
«∆ιοικητικά  µέτρα  και  Κυρώσεις» 

Η  σχετική  νοµοθεσία  προβλέπει  διο ικητ ικά  µέτρα  και  κυρώσεις  που  επιβάλλονται  όταν  
γίνονται  παραβάσεις  ή  όταν  δεν  τηρούνται  ή  δεν  πληρούνται  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις  
του  νόµου  γ ια  την  λε ιτουργία  του  καταστήµατος  εκµίσθωσης  µοτοποδηλάτων .  Ειδικότερα  
αναφέρονται  οι  εξής  περιπτώσεις :  
Το  διο ικητ ικό  µέτρο  της  προσωρινής  αφαίρεσης  της  άδειας  λειτουργίας  προβλέπεται :  
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•  Για  παράβαση  των  διατάξεων  της  Α∆  1 /1994, µε  απόφαση  της  δηµοτ ικής  αρχής  
που  χορήγησε  την  άδεια ,  η  οποία  σφραγίζε ι  το  κατάστηµα  γ ια  χρονικό  διάστηµα  
(10) µέχρι  (30) ηµέρες ,  µετά  τη  βεβαίωση  πέντε  (5)  συνολ ικά  παραβάσεων ,   εντός  
του  έτους  από  την  πρώτη  παράβαση  .  

•  Στην  περίπτωση  όπου  αφαιρέθηκε  προσωρινά  από  τον  ΕΟΤ  και  η  άδεια  λε ιτουργ ίας  
καταστήµατος  εκµίσθωσης  αυτοκ ινήτων  και  δίτροχων  µοτοσυκλετών ,  µε  τα  οποία  
συστεγάζεται  το  κατάστηµα  εκµίσθωσης  µοτοποδηλάτων ,  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  7  
της  Α∆  1 /1994. Σε  αυτή  την  περίπτωση ,  η  εν  λόγω  προσωρινή  αφαίρεση  ισχύε ι  για  
όσο  χρόνο  ισχύε ι  και  η  προσωρινή  αφαίρεση  γ ια  το  κατάστηµα  εκµίσθωσης  
αυτοκ ινήτων  και  δίτροχων  µοτοσυκλετών ,  ενώ  επαναχορηγε ίται  η  άδεια  εφόσον   
προηγηθε ί  η  επαναχορήγηση  της  κατά  τα  ανωτέρω  αφαιρεθε ίσης  άδειας  λειτουργ ίας  
καταστήµατος  εκµίσθωσης  αυτοκ ινήτων  και  δίτροχων  µοτοσυκλετών .  

Η  οριστική  αφαίρεση   της  άδειας  λειτουργίας  γ ίνετα ι  στ ις  εξής  περιπτώσεις :  
•  Αν  διαπιστωθεί  οποτεδήποτε  ότι  έπαυσαν  να  συντρέχουν  οι  προϋποθέσε ις  µε  τ ις  

οποίες  χορηγήθηκε  η  άδεια  λε ιτουργίας  του  καταστήµατος .  

•  Σε  περίπτωση  αµετάκλητης  καταδίκης  του  κατόχου  της  άδειας  λειτουργ ίας ,  γ ια  
έγκληµα  που  αναφέρεται  στην  παραγρ .  1 εδαφ .  δ ’  του  άρθρου  4  της  Α∆  1 /  1994,  
δηλ .  γ ια  κλοπή ,  εκβίαση ,  απάτη ,  πλαστογραφία  κ .λ .π .   

•  Αν  µετά  τρε ις  αποφάσεις  προσωρινής  αφαίρεσης  της  άδειας  λειτουργ ίας  του  
καταστήµατος  βεβαιωθούν  εκ  νέου  δύο  παραβάσεις  της  Α∆  1 /1994, εντός  έτους  
από  την  έκτ ιση  της  τελευταίας  προσωρινής  αφαίρεσης .  

Το  κλείσιµο  (σφράγιση)  του  καταστήµατος  επιβάλλεται  από  τη  δηµοτ ική  αρχή  που  ε ίναι  
αρµόδια  γ ια  τη  χορήγηση  της  άδειάς  του  όταν :  

•  το  κατάστηµα  λε ιτουργεί  χωρίς  άδεια  (άρθρ .  2 παρ .  7 Α∆  1/1994) 

•  διαπιστωθεί  ότ ι  έγ ινε  µεταφορά  ή  επέκταση  ή  αλλαγή  ή  µεταβίβαση  του  
καταστήµατος  χωρίς  νέα  άδεια ,  

•  το  πρόσωπο  στο  όνοµα  του  οποίου  ε ίχε  εκδοθε ί  η  άδεια ,  έπαυσε  να  εκµεταλλεύεται  
τούτο .  Σε  αυτή  την  περίπτωση  καταµηνύεται  τόσο  ο  νέος  νοµέας ,  όσο  και  ο  κάτοχος  
της  παλαιάς  άδειας .  

Η  οριστική  ανάκληση  των  άδειων  λειτουργίας ,  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  7 ,  παρ .  4 ,  Α∆  
1/1994,  των  καταστηµάτων   εκµισθώσεων  µοτοποδηλάτων  που  συστεγάζονται  µε  
επιχε ιρήσε ις  εκµισθώσεως  αυτοκ ινήτων  και  δίτροχων  µοτοσυκλετών  ανακαλούνται  
οριστ ικά ,  αν  γ ια  οποιοδήποτε  λόγο  έπαυσε  η  λε ιτουργ ία  των  καταστηµάτων  που  
συστεγάζονται  ή  ανακλήθηκε  οριστ ικά  η  άδεια  αυτών .  
Στους  παραβάτες  της  παρούσης  επιβάλλονται  οι  παρακάτω  διο ικητικές  κυρώσεις :  
 

ΕΙ∆ΟΣ  ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΑ  

Άρθρο  8 ,  παρ .  1   500 € 

Άρθρο  8 ,  παρ .  2 500 € 

Άρθρο  8 ,  παρ .  3 1.000 € 

Άρθρο  8 ,  παρ .  4 1.000 € 

Άρθρο  8 ,  παρ .  5 1.000 € 

Οι  καταστηµατάρχες  οφείλουν  

Άρθρο  8 ,  περιπτ .  1 500 € 

Άρθρο  8 ,  περιπτ .  2 500 € 

Άρθρο  8 ,  περιπτ .  3 500 € 

Άρθρο  8,  περιπτ .  4 Μη  έγγραφη  ενηµέρωση  500 € 

Στα  καταστήµατα  αυτά  απαγορεύεται  

 Για  την  πρώτη  φορά  500 €  Άρθρο  8,  περιπτ .  Α  

 Για  δεύτερη  φορά  το  πρόστ ιµο  
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διπλασιάζετα ι  ενώ  εάν  η  παράβαση  
συνεχ ίζετα ι  εφαρµόζονται  οι  
διατάξε ις  του  Ν .  1900/1990  

Άρθρο  8,  περιπτ .  Β  500 € 

Άρθρο  8,  περιπτ .  Γ  1.000 € 

Άρθρο  8,  περιπτ .  ∆  2.000 € 

Άρθρο  8,  περιπτ .  Ε  1.000 € 

Άρθρο  8,  περιπτ .  ΣΤ  1.000 € 

Άρθρο  8,  περιπτ .  Ζ  500 € 
 
Στους  καταλαµβανόµενους  ως  υπαιτ ίων  παραβάσεων  ,  που  προσδιορίζονται  στην  
παρούσα  κανονιστική  απόφαση ,  επιβάλλεται ,  κατά  τ ις  διατάξε ις  του  ν .δ  805/1971, όπως  
τροποποιήθηκε  και  συµπληρώθηκε  µεταγενέστερα ,  το  πρόστιµο  που  προβλέπεται  σ ’  
αυτήν ,  υπό  του  βεβαιούντος  την  παράβαση  υπαλλήλου  της  δηµοτ ικής  αστυνοµίας .  
 
Τα  παραπάνω  οριζόµενα  διο ικητ ικά  πρόστ ιµα  που  επιβάλλονται  κατά  τ ις  διατάξε ις  της  
ισχύουσας  κανονιστ ικής  απόφασης  ε ίναι  ανεξάρτητα  και  πέραν  προστ ίµων  που  επιβάλλει  
ο  Κ .Ο .Κ .     
Μετά  την  συµπλήρωση  πέντε  (5)  συνολ ικά  παραβάσεων ,  από  τ ις  αναφερόµενες  του   
άρθρου  9 ,  θα  σφραγίζετα ι  προσωρινά  το  κατάστηµα   για  χρονικό  διάστηµα  τρ ιάντα  (30) 
ηµερών ,  µε  απόφαση  του  ∆ηµοτ ικού  Συµβουλ ίου .  

Άρθρο  10ο  
«Βεβαίωση  παραβάσεων» 

Στους  καταλαµβανόµενους  επ΄  αυτοφώρω  ως  υπαιτ ίων  παραβάσεων  περί  καθαριότητος ,  
ρύπανσης ,  ενοχλητ ικών  θορύβων ,  διαπληκτ ισµών  κ .λ .π  θα  επιβάλλονται  από  τον  
βεβαιούντα  ∆ηµοτ ικό  Αστυνοµικό ,  τα  προβλεπόµενα  από  τον  Νόµο  πρόστ ιµα .   
Για  τ ις  υπόλοιπες  παραβάσεις  θα  συντάσσεται  έκθεση  από  το  αρµόδιο  ελεγκτ ικό  όργανο  
και  το  διοικητ ικό  πρόστιµο ,  θα  επιβάλλεται  µε  απόφαση  ∆ηµάρχου  
Στ ις  περιπτώσεις  που  θα  επιβάλλονται  διοικητ ικές  κυρώσεις  (προσωρινή  ή  οριστ ική  
αφαίρεση  άδειας) ,  αρµόδιο  όργανο   για  την  επιβολή ,  ε ίναι  το  ∆ηµοτ ικό  Συµβούλ ιο ,  το  
οποίο  οφείλε ι  να  λάβε ι  την  σχετ ική  απόφαση  εντός  αποκλε ιστικής  προθεσµίας  είκοσι  (20) 
ηµερών  από  την  κοινοποίηση  της  παράβασης  στον  ∆ήµο  µας .  
Επίσης ,  οι  παραβάτες  των  διατάξεων  της  παρούσας  διώκονται  και  τ ιµωρούνται  σύµφωνα  
µε  τ ις  ποιν ικές  κυρώσεις  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο  άρθρο  6 της  Αστυνοµικής  διάταξης  
1023/2/34α /1 /1994 Φ .Ε .Κ  178Β ,  και  άλλες  ισχύουσες  νοµικές  διατάξε ις  που  έχουν  σχέση  
µε  την  παρούσα .  

Άρθρο  11ο  

Προϋποθέσεις  συστέγασης  καταστηµάτων   
Για  την  συστέγαση  καταστηµάτων  εκµισθώσεως  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων ,  µε  άλλες  
επιχε ιρήσε ις  ισχύουν  ως  αναφέρονται  στο  άρθρο  7  της  1023/2/34α /1994  Αστυνοµικής   
∆ιάταξης   Φ .Ε .Κ  178Β /1994. 
Για  την  συστέγαση  επιχε ιρήσεων  εκµισθώσεως  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων  σε  
καταστήµατα  εκµισθώσεως  µοτοσυκλετών  θα  πρέπει  να  κατατ ίθεται  µε  τα  λοιπά  
δικαιολογητ ικά  και  αντ ίγραφο  του  φακέλου  δικαιολογητ ικών  που  κατατέθηκε   στον  ΕΟΤ  για  
τη  χορήγηση  του  Ειδικού  Σήµατος  Λειτουργ ίας  (ΕΣΛ )  του  εν  λόγω  καταστήµατος  
εκµίσθωσης  µοτοσυκλετών  .  

Άρθρο  12ο   
Όροι  και  προϋποθέσεις  για  χορήγηση  σύµφωνης  γνώµης  σε   επιχειρήσεις  

εκµίσθωσης   µοτοσυκλετών  άνω  των  50 κ .ε .  
1. Για  την  χορήγηση  σύµφωνης  γνώµης  του  ∆ήµου  για  τον  χώρο  της  γραφειακής  
εγκατάστασης  καθώς  και  γ ια  τον  χώρο  στάθµευσης  των  µοτοσυκλετών  άνω  των  50 κ .ε . ,  
ως  προς  το  οίκηµα   και  το  χώρο  στάθµευσης ,  θα  ισχύουν  οι  προϋποθέσε ις  του  άρθρου  2 
και  της   παραγράφου  3,  άρθρου  4 και  της  παραγράφου  1 και  2 του  άρθρου  6  της  
παρούσας .  
Οι  προς  ενοικ ίαση  µοτοσυκλέτες ,  τρ ίτροχα  ή  τετράτροχα  οχήµατα  να  βρίσκονται  σε    
ιδ ιόκτητους  χώρους   και  όχι  σε  πεζοδρόµια  ή  σε  κοινόχρηστους  χώρους .  Οι  ιδ ιόκτητοι   
χώροι  θα  πρέπει  να  ε ίνα ι  ελεγχόµενοι  ,  να  φέρουν   νόµιµη  περίφραξη ,  η  οποία  θα  έχε ι  
κατασκευαστε ί  µε  άδεια  όπως  αυτή  ορίζετα ι  από   τ ις  κε ίµενες  διατάξε ις  ε ίτε  βρίσκεται  
εντός  ε ίτε  βρίσκεται  εκτός  σχεδίου  πόλεως .   
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Επίσης ,  θα  πρέπει  να  προσκοµίζονται  από  τον  (την)   ενδιαφερόµενο  (η)  απαραίτητα  τα  
ακόλουθα :   
1.1 Βεβαίωση  της  αρµόδιας  Υπηρεσίας  της  Πολεοδοµίας ,  ότι  ο  χώρος  της  γραφειακής  
εγκατάστασης  ε ίναι  χώρος  κύριας  χρήσης  προοριζόµενος  γ ια  κατάστηµα .  
1.2 Σχεδιάγραµµα  κάτοψης  του  χώρου  του  καταστήµατος  σε  δύο  αντ ίτυπα ,  συνταγµένο  
από  σχεδιαστή  και  υπό  κλ ίµακα  1:50, στο  οποίο  θα  απεικονίζονται  οι  χώροι  του 
καταστήµατος  και  προσδιορισµός  του  κάθε  χώρου  µε  ακριβε ίς  διαστάσεις .  Επίσης  ,  θα  
αποτυπώνονται  σε  αυτό  οι  τυχόν  υπαίθριο ι  ιδ ιωτ ικοί  ή  κοινόχρηστοι  χώροι  του  
καταστήµατος .  
1.4  Πιστοποιητικό πυρασφάλειας του χώρου, σε ισχύ. 

2. Απαραίτητες  προϋποθέσεις για την χορήγηση της σύμφωνης γνώμης είναι : 

• Ο αριθμός των μοτοσυκλετών που εκμισθώνει ο ιδιοκτήτης είναι είκοσι (20) κατά ανώτατο όριο.  

• Ο αριθμός των τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.ε  (γουρούνες) που εκμισθώνει 

ο ιδιοκτήτης είναι τέσσερα (4) κατά ανώτατο όριο.  

• Απαγορεύεται γενικά η εκμίσθωση και κυκλοφορία μηχανών τύπου motocross σε κάθε κατηγορίας 

δρόμους. Επιτρέπεται μόνο σε οργανωμένες πίστες. 

• Ο κυβισμός των μοτοσυκλετών να είναι κατά ανώτατο όριο μέχρι διακόσια πενήντα κυβικών 

εκατοστών (250cc). 

 
3.  Τα  δικαιολογητ ικά  που  θα  κατατ ίθενται  από  τον  ενδιαφερόµενο ,  για  την  λήψη  απόφασης  
από  το  ∆ηµοτ ικό  Συµβούλ ιο ,  ε ίνα ι  τα  δικαιολογητ ικά  του  άρθρου  7 παρ .  1,  2 ,  3,  4,  7,10  
,11, 14 καθώς  και  υπεύθυνη  δήλωση  του /των  ιδ ιοκτήτη /των ,  µε  θεωρηµένο  το  γνήσιο  της  
υπογραφής  του ,  ότ ι  δεν  έχουν  αντ ίρρηση  για  την  λε ιτουργ ία  καταστήµατος  επιχε ίρησης  
εκµίσθωσης  µοτοσυκλετών  και  σε  περίπτωση  πολυκατοικ ίας  ότ ι  δεν  απαγορεύεται  από  τον  
κανονισµό  λε ιτουργ ίας  του .  
4.  Μετά  την  χορήγηση  της  σύµφωνης  γνώµης  από  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλ ιο ,  θα  εκδίδετα ι  
απόφαση  του  αρµόδιου  εξουσιοδοτηµένου  οργάνου ,  στην  οποία  θα  αναφέρονται  οι  
υποχρεώσεις  και  απαγορεύσεις  που  τ ίθενται   µε  την  παρούσα  και  θα  συνοδεύεται  από  την  
θεωρηµένη  κάτοψη   του  οικήµατος  και  το  τοπογραφικό  σχεδιάγραµµα  της  περιοχής ,  όπου  
θα  ε ίναι  σηµειωµένη  η  θέση  του  ακ ινήτου ,  γ ια  να  κατατεθούν  στον  Ε .Ο .Τ .  

Άρθρο  13o   
Ωράριο   Ενοικίασης  & Κυκλοφορίας  εκµίσθωσης   µοτοποδηλάτων  και  µοτοσυκλετών ,  

τρίτροχων  και  τετράτροχων   
Η  ενοικ ίαση  και  κυκλοφορία  των  µοτοποδηλάτων ,  µοτοσυκλετών ,  δίτροχων ,  τρ ίτροχων  ή  
τετράτροχων ,  (ε ίτε  άνω  ε ίτε  κάτω  των  50 κ .ε . )  επιτρέπεται  µόνο  από  τ ις  επτά  (07:00) το  
πρωί  µέχρι  τ ις  οκτώ  και  τρ ιάντα  (20:30) το  βράδυ .  Τις  υπόλοιπες  ώρες  απαγορεύεται  
αυστηρά  η  ενοικ ίαση  και  η  κυκλοφορία  αυτών  .  

Άρθρο  14ο   
Μεταβατικές  διατάξεις .  

1. Τα  καταστήµατα  εκµισθώσεως  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων ,  που  κατά  την  έναρξη  
ισχύος  της  παρούσας  λειτουργούν  νόµιµα  µε  άδεια  που  χορηγήθηκε  σύµφωνα  µε  τ ις  
Αστυνοµικές  ∆ιατάξε ις  που  ίσχυαν  µέχρι  τώρα ,  εξακολουθούν  να  λειτουργούν  ,  εφόσον  
πληρούνται  οι  όροι  της  παρούσας .  
2.  Τα  καταστήµατα  εκµισθώσεως  µοτοποδηλάτων  και  ποδηλάτων ,  που  θα  λειτουργήσουν  
µετά  την  έναρξη  ισχύος  της  παρούσας , ,   υπόκε ιντα ι  εφ  εξής  στ ις  διατάξε ις  της  παρούσας  
κανονιστ ικής  απόφασης  .  
3.  Τα  καταστήµατα  που  έχουν  άδειες ,  αλλά  δεν  πληρούν  τ ις  προϋποθέσεις  λε ιτουργ ίας  
που  ορίζει  η  παρούσα  κανονιστ ική ,  έχουν  το  χρονικό  περιθώριο  µέχρι  την  31/04/2013, να  
συµµορφωθούν .  Κατ ’  εξαίρεση  και  µέχρι  την  31/12/2013 οφείλουν   να  µεταστεγαστούν  σε  
κατάλληλους  χώρους  εάν  η  συµµόρφωση  απαιτε ί  αλλαγή  θέσης .   
4.  Ο  ιδ ιοκτήτης  του  καταστήµατος  οφείλε ι  να  γνωστοποιήσε ι  εγγράφως  στο  ∆ήµο  ότι  
συµµορφώθηκε  µε  τους  όρους  της  παρούσης .   
Μετά  το  πέρας  των  οριζόµενων  στην  παρ .  3 του  παρόντος  άρθρου  χρονικών  ορίων ,  το  
τµήµα  αδειοδοτήσεων  & ρύθµισης  εµπορικών  δραστηριοτήτων  της  ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών  
Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ,  διενεργε ί  ελέγχους  όπως  ορίζε ι  το  άρθρο  15 της  παρούσης .  
4.  Μετά  τη  λήξη  των  παραπάνω  προθεσµιών ,  οι  άδειες  των  καταστηµάτων  που  δεν  έχουν  
συµµορφωθεί ,  ανακαλούνται  µε  απόφαση  του  ∆ηµοτ ικού  Συµβούλ ιου .  

Άρθρο  15ο  
Τελικές  διατάξεις  – Έναρξη  ισχύος   

Η  παρούσα  ισχύε ι  γ ια  όλη  την  Περιφέρε ια  του  ∆ήµου  Χερσονήσου ,  από  της  νοµίµου  
δηµοσίευσης  της ,  η  δε  εφαρµογή  της  ανατ ίθεται  ως  ακολούθως :  Για  τη  διαδικασία  
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Αδειοδότησης ,  την  τήρηση  των  προϋποθέσεων  αδειοδότησης  ,  τη  θέση  του  οικήµατος  και  
την  εφαρµογή  των  µεταβατικών  διατάξεων ,  στο  τµήµα  αδειοδοτήσεων  & ρύθµισης  
εµπορικών  δραστηριοτήτων  της  ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου  και  τέλος  οι  
βεβαιώσεις  των  παραβάσεων  στην  ∆ηµοτ ική  Αστυνοµία .  

 
Β. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες 
κείµενό  της, στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τη  
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284. 
 
Γ. Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευτεί σε ηµερήσια τοπική 
εφηµερίδα.   
 
∆. α. Η απόφαση να παραµείνει συνεχώς εκτεθειµένη σε χώρο του    

δηµοτικού  καταστήµατος, που είναι προσιτός στο κοινό.  
β. Η απόφαση, µε φροντίδα του προέδρου του δηµοτικού 
συµβουλίου,   να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ∆.Σ. όπως λάβει τα απαραίτητα    
µέτρα για την όσο το δυνατόν  ευρύτερη δηµοσιοποίηση της 
παρούσας απόφασης µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο.  

 
Κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης µειοψήφησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
κ.Λουλουδάκης Απόστολος επειδή ότι έχει σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά τη 
νοµιµότητα της απόφασης, η οποία εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Ν.3643/2006 
και προτείνει τη λήψη κανονιστικής απόφασης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας. 
 
 
� Η απόφαση αυτή πήρε  αύξοντα αριθµό  488/2012 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ   

ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆-Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                 

ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

ΝΕΩΝ  

(  α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  ο ι  υ π ο γ ρ α φ έ ς  τ ω ν  π α ρ ό ν τ ω ν ) 
 
      Η Γραµµατέας                     
   Μπατσολάκη Αργυρώ 
                

Γούρνες 
Ακριβές απόσπασµα 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
 
 

∆ανελάκης Γεώργιος 
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