
                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 3/19-05-2016 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Αριθμ. Απόφ. 23/2016 
 
ΘΕΜΑ: Περί    καθορισμού κοινόχρηστων χώρων στην επικράτεια του Δήμου 
Μονεμβασίας. 
 
 Στους Μολάους, σήμερα, 19-05-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00  στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την 
6946/13-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 
 

Παρόντες       Απόντες 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος(Πρόεδρος)  Κόκκορης Παναγιώτης  
Αλειφέρη Παναγιώτα      Κολλιάκος Ιωάννης 
Βουνελάκης Γεώργιος     Τσαφατίνου Κατερίνα 
Κουλουβάκος Βασίλειος     (νομίμως κληθέντες)             
  
              

Επίσης παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μουσαδάκου Χρυσούλη, 
για την τήρηση των πρακτικών: 

 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψη 
στα μέλη της επιτροπής την αναλυτική εισήγηση  του τμήματος ΕΣΟΔΩΝ  του 
Δήμου Μονεμβασίας  :                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

ΜΕΡΟΣ Α :Κανονισμός Κοινοχρήστων 
Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού  
 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και 
κανόνων για τη χρήση των πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών 
κοινόχρηστων χώρων σε όλη την έκταση του Δήμου Μονεμβασίας. 
 Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι: Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Μονεμβασίας. Η βελτίωση της 



αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. Η 
ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών και η διευκόλυνση της 
κίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στους κοινόχρηστους 
χώρους. Ο καθορισμός των όρων κυκλοφορίας πεζών, δικύκλων και κάθε 
είδους οχημάτων σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια και πλατείες. Η πρόληψη 
κινδύνων που δημιουργούνται με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αντικειμένων σε 
οδούς, πεζοδρόμια κλπ. 
Νομικό πλαίσιο 

• Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 
του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/Α708.06.2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει 
ισχύ ουσιαστικού νόμου.  

• Στις διατάξεις του κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις: Του Β.Δ. 24/9-
20/10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο νόμου των 
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» 

• Του Νόμου 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980) «Περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών 
συναφών διατάξεων»,  

• Του Ν.3852/2010  
 
Έκταση εφαρμογής  
Ο παρών Κανονισμός αφορά: Την χρήση κοινόχρηστων χώρων σε όλη την 
έκταση του Δήμου Μονεμβασίας. 
Την προσωρινή ή διαρκή κατάληψη του Κοινόχρηστου χώρου με 
τραπεζοκαθίσματα και κάθε άλλου σχετικού, λειτουργικού ή διακοσμητικού 
στοιχείου, εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά, περίπτερα, φορτοεκφόρτωση 
βαρέων αντικειμένων, δημιουργία προσωρινών εργοταξίων και άλλες χρήσεις 
που θα απαιτηθεί να παραχωρηθούν στο μέλλον. 
Ορισμοί  
 Κοινόχρηστα είναι τα πράγματα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση 
του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση. Στο άρθρο 970 του Αστικού 
Κώδικα ορίζεται ότι σε κοινόχρηστα πράγματα, με παραχώρηση της αρχής 
κατά τους όρους του νόμου, μπορούν να αποκτηθούν ιδιωτικά δικαιώματα, 
εφόσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση. 
Όπου αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό «Κοινόχρηστος χώρος», εννοείται 
ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων 
(Ν. 1080/1980, Α.Κ., κλπ.), όπως ισχύουν κάθε φορά.  
Τέλος είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους, 
έναντι ειδικού Ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη 
χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που 
αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου 
(ΣτΕ 140/1989, ΔιΔικ 1990 σελ. 1228).  
Άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι 
οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του Διοικητικού 
Δικαίου, του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του 
άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα. Ειδικότερα η χορήγηση άδειας χρήσης Κοινόχρηστου χώρου 
σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως σε καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.  



Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη κύρωσης, με την οποία αίρεται η 
ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά είτε για το μέλλον. 
Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στη συμμόρφωση του 
υπόχρεου, προς τις ρυθμίσεις του Νόμου και του παρόντος κανονισμού.  
Αυθαίρετη χρήση θεωρείται η χρήση του Κοινόχρηστου χώρου, χωρίς την 
προηγούμενη άδεια της Δημοτικής Αρχής καθώς και η παράβαση των όρων 
της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση 
ή έκταση του παραχωρημένου χώρου είτε τη διάρκεια της άδειας (άρθρο 3 
του Ν. 1080/80). Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από 
υπαλλήλους του Δήμου, από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας ή από την 
Αστυνομική αρχή (άρθρο 6 του Ν. 1900/90 & άρθρο 2, παρ. Α.29, Π.Δ. 
23/2002 ΦΕΚ 19α)  
 
 
 
 
 
Γενικές Αρχές.  

1. Τα τμήματα των Κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η 
παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .  

2. Η άδεια χρήσης των κοινόχρηστων χώρων χορηγείται από το 
Δήμαρχο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς το Δήμο. 

3. Η διάρκεια της άδειας ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το τέλος του ημερολογιακού έτους μέσα στο 
οποίο εκδίδεται , δεν μπορεί δηλαδή να λήγει μετά την 31η 
Δεκεμβρίου. 

4. Η άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από το Δήμαρχο με αιτιολογημένη 
απόφασή του. 

5. Εκτός του Δήμου καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν 
έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων , 
που ανήκουν στο Δήμο ή έχουν παραχωρηθεί για εκμετάλλευση.  

6. Η χρήση των κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται μπροστά από 
καταστήματα ή στην προβολή τους, παραχωρείται χωρίς δημοπρασία, 
σύμφωνα με τους όρους της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας θα 
είναι η μη οφειλή του αιτούντος προς τον Δήμο Μονεμβασίας η μη 
ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας 
και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία.  

8. Προ της εισόδου πολυκατοικιών ή κατοικιών, δεν επιτρέπεται η 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καμία περίπτωση όπως επίσης και 
μπροστά από την πρόσοψη άλλου καταστήματος, χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του.  

9. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους ,που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που 
χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία 
κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. 
Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός 
εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης 



όδευσης πεζών. Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους 
μικρότερου από 2,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του 
πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. αποφεύγονται ως μη  

10. εξυπηρετούντα για άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Στους 
πεζοδρόμους, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50μ 
για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης 
όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με 
αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ’ ύψος σε όλο το μήκος 
και το πλάτος της. (ΦΕΚ 2621 Β’ 31/12/2009).  

11. Δεν επιτρέπεται σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και γενικά σε 
κοινόχρηστους χώρους η επέκταση εργασιών των καταστημάτων και 
των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κ.λ.π.). 

12.  Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζόδρομων, νησίδων και κάθε είδους 
κοινόχρηστο χώρο που δεν έχει νόμιμα παραχωρηθεί, δεν επιτρέπεται 
οποιαδήποτε παρέμβαση όπως και η τοποθέτηση μεγαφωνικών 
εγκαταστάσεων και διαφημιστικών στοιχείων. 

13.  Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη 
και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο 
Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη 
κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, 
δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες) .Να μην εμποδίζεται η ανάδειξη και 
προβολή των μνημείων της πόλης 

14.  Για την χορήγηση όλων των αδειών, απαιτείται η γνωμάτευση της 
Τροχαίας, ότι δεν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας 
πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της άδειας 
άρθρο 3 του Ν.1080/80). Η γνωμάτευση της τροχαίας εκδίδεται μέσα 
σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή του 
σχετικού ερωτήματος του Δήμου, η οποία γνωμάτευση της τροχαίας 
είναι δεσμευτική στην χορήγηση της αιτούμενης άδειας (άρθρο 13, 
παρ. 6, Β.Δ. 24/9-20/10.1958) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
3 του Ν.1080/80).  

15. Πριν εκδοθεί η άδεια, η χρήση Κοινόχρηστου χώρου θεωρείται 
αυθαίρετη .Η χορηγηθείσα άδεια χρήσης Κοινόχρηστου χώρου μπορεί 
να ανανεώνεται μια ή μέχρι και 3 φορές, ύστερα από αίτηση του/της 
ενδιαφερομένου/ης, χωρίς να απαιτείται νέα γνωμάτευση της 
Τροχαίας (άρθρο 3 του Ν. 1080/80) και εφόσον δεν έχει μεταβληθεί ο 
παραχωρούμενος χώρος αλλά και δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή 
στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος προσκομίζοντας υπεύθυνη 
δήλωση-αίτηση ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στην τήρηση των 
υγειονομικών διατάξεων της παρούσας άδειας και κατόπιν ελέγχου 
της Δημοτικής Αστυνομίας.  

16. Κάθε κατάληψη πέραν των ορίων του παραχωρημένου χώρου 
θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του 
καταστήματος.  

17. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται άδεια 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και 
λειτουργία τους.  

18. Δεν παραχωρείται επίσης κοινόχρηστος χώρος στις εξής κατηγορίες 
καταστημάτων: (α) Εμπορίας & ενοικιάσεως αυτοκινήτων, 
μοτοποδηλάτων, εξοπλισμού βαρέως τύπου. (β) Στα καταστήματα 



τροφίμων, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 43, 44, 45 & 48 της 
ΑΙΒ/8577/8- 9-83 Υγειονομικής Διάταξης 

19. Κοινόχρηστοι χώροι που βρίσκονται εκτός της προβολής των ορίων 
του προσώπου των καταστημάτων, παραχωρούνται για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων έπειτα από δημοπρασία. Στη δημοπρασία 
παίρνουν μέρος κατά προτεραιότητα, όσοι δεν έχουν απέναντι από το 
κατάστημά τους κοινόχρηστο χώρο 

20. Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου υποβάλλονται μέχρι 
το τέλος του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος στην αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής: 

 
• (α) Άδεια λειτουργίας καταστήματος (για καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος) στην οποία να προβλέπεται η 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με την ρητή προϋπόθεση ότι 
αυτή ισχύει. 

•  (β) Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που 
έχει χορηγηθεί.  

• (γ) Ταμιακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.  
• (δ) Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο 

Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή 
νομίμου ρυθμίσεώς τους. 

•  (ε) Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του 
καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα 
παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το 
πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση 
και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης. Σε 
περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν 
στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε 
δρόμο 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η κατάληψη με τραπεζοκαθίσματα γίνεται σε αντίστοιχο μήκος ίσο με την 
προβολή του καταστήματος επί του πεζοδρομίου, του πεζοδρομίου ή της 
πλατείας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΕΡΟΣ Β : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
 

Με  τις κάτωθι αποφάσεις τους τα Τοπικά Συμβούλια πρότειναν κοινόχρηστους χώρους ως 
εξής: 
Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης   

 
Δημοτική Κοινότητα Μολάων 

1. H Κεντρική Πλατεία Κυριάκου Δοκίου. 
2. Όλα τα πεζοδρόμια της οδού 25ης Μαρτίου από την αφετηρία της μέχρι το κτίριο 

Δανάης Μοσχοβάκου. 
3. Όλα τα πεζοδρόμια από τη συμβολή της 25ης Μαρτίου με την Νικ. Παπαμιχαλοπούλου 

μέχρι την οδό Λυκούργου. 
4. Όλα τα πεζοδρόμια της οδού Γέννησης του Χριστού από την αφετηρία της μέχρι το 

κατάστημα Κολοκούρη. 
5.  Όλα τα πεζοδρόμια στην βορεινή πλευρά της οδού Δημητρίου Λιβερδίση από την 

συμβολή της με την 25η Μαρτίου μέχρι την Γεωργίου Αρβανίτη. 
6. Ο πεζόδρομος της Λεωφόρου Επιδαύρου Λιμηράς από το περίπτερο μέχρι την 

Γεωργίου Ρουμάνη. 
7. Όλα τα πεζοδρόμια της Λεωφόρου Επιδαύρου Λιμηράς και το ανατολικό τμήμα της 

Νικολάου Δημάκου. 
8. Όλα τα πεζοδρόμια της οδού Γεωργίου Βλαχανδρέα. 

Εξαίρεση αποτελεί από τα παραπάνω, το δυτικό τμήμα της 
νεοκατασκευαθείσας Πλατείας Δημάκου, το οποίο θα διατίθεται για οργάνωση 
εκθέσεων (τοπικών προϊόντων και βιβλίων), τουριστικά περίπτερα για 
εκδηλώσεις πολιτιστικές, σε εμβαδό 200m2 
 

Τοπική Κοινότητα Μονεμβασιάς 
 Οικισμός Γέφυρα:  
1.Ζώνη 1η :από το κατάστημα Καστέλλο μέχρι και το κατάστημα κ. Αλεξάκη Πέτρου.  
2.Ζώνη 2η :από το κατάστημα του κ. Πάρη Χούτρη (ιδιοκτησία κ. Στελλάκη) μέχρι και τη 
Μαρίνα. 
3.Ζώνη 3η :από παιδική χαρά μέχρι και την παραλία Κάκκαβου.   
Για διάφορα εποχικά είδη, οργάνωση εκθέσεων κτλ.:  
1. Ενδιάμεσος χώρος από ιχθυοπωλείο κ. Μαστρογιαννάκου με παιδική χαρά.  
2. Πίσω από το πρακτορείο ΚΤΕΛ (ιδιοκτησία κ. Σταθάκη) μέχρι το κατάστημα Ακταίον.  



Κάστρο:  
1.Κατά μήκος στο κεντρικό καλντερίμι του Κάστρου (μέχρι και το ξενοδοχείο Νέο Μαλβάζια). 
2.Κατά μήκος του καλντεριμιού  το οποίοι ξεκινάει από τη θέση ¨πορτέλο¨  διέρχεται από τις 
ιδιοκτησίες (ενδεικτικά κ. Vera, κ. Γεωργούλα) και καταλήγει σε κεντρικό καλντερίμι που  
οδηγεί στην πλατεία Χρυσαφίτισσας. 
3.Πλατεία Χρυσαφίτισσας έμπροσθεν των ιδιοκτησιών (πλάτος 3 μέτρα).  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι  η σύμφωνη γνώμη 
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δεδομένου ότι ό χώρος είναι κηρυγμένος 
Αρχαιολογικός.  
Αγία Κυριακή: 
1. Πλατεία Αγίας Κυριακής  
2. Από ξενοδοχείο Χρυσαϊς έως μικρό εικονοστάσι Αγίας Κυριακής. 
 
Τοπική Κοινότητα Ρειχέας 
1. Μία θέση στην περιοχή παραλίας Γλυφάδα ΤΚ Ρειχέας, πλησίον του 

πάρκινγκ έκτασης   100τμ., για την λειτουργία κινητής καντίνας, σε 
συγκεκριμένο χώρο μη σταθερά συνδεδεμένης με το έδαφος.  

2. Μία θέση στον κοινόχρηστο χώρο πλησίον της Αποθήκης Συνεταιρισμού ΤΚ 
Ρειχέας, έκτασης 25τμ., για  την τοποθέτηση και λειτουργία κιόσκι 
παραδοσιακών προϊόντων. 

3. Μία θέση στον κοινόχρηστο χώρο στην διασταύρωση Ρειχέα - Κυπαρίσσι 
ΤΚ Ρειχέας, έκτασης 10τμ., για  την τοποθέτηση και λειτουργία κιόσκι 
παραδοσιακών προϊόντων. 

4. Μία θέση στον κοινόχρηστο χώρο πλησίον του Ιερού Ναού «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ 
ΠΗΓΗ» ΤΚ Ρειχέας, έκτασης 10τμ., για  την τοποθέτηση και λειτουργία 
κιόσκι παραδοσιακών προϊόντων. 

 
Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίου 
 
Την πλατεία του οικισμού Βρύσης της ΤΚ Κυπαρισσίου έκτασης 432τμ., ώστε 
να μπορεί να παραχωρηθεί σε τρίτους για την τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων στα πλαίσια θρησκευτικών εορτών –
πανηγύρια, οργάνωση εκθέσεων σε εκδηλώσεις 
 
Τοπική Κοινότητα Ασωπού 
  1) Χώρος έμπροσθεν ΚΕΠ για χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 
  2) Χώρος πρώην πιάτσας ταξί για χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 
  3) Πλατεία και χώρος έμπροσθεν καφενείων για χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 
  4)  Πλακόστρωση πίσω από φούρνους για χρήση τραπεζοκαθισμάτων 
 
Τοπική Κοινότητα Παπαδιανίκων 
  1) Πλατεία Τ.Κ Παπαδιανίκων,  για χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 
  2) Πεζοδρόμιο έμπροσθεν καφενείου  Μαστοράκου Παναγιώτη, για χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων. 
  3 Πεζοδρόμιο έμπροσθεν καφενείου  Μολλά Ευάγγελου και ΣΙΑ Ο.Ε, για 
χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 
  4) Πεζοδρόμιο έμπροσθεν καφενείου  Αποστολάκου Στέφανου, για χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων. 
  5)  Πεζοδρόμιο έμπροσθεν  οπωροπωλείου Αλειφέρη Ιωάννη, για χρήση του 
οπωροπωλείου. 
  6)  Πεζοδρόμιο έμπροσθεν κατ/τος Παναγάκου Φανής του Ιωάννη. 
  7) Πεζοδρόμιο έμπροσθεν οπωροπωλείου Σωτηριανάκου  Σταύρου και ΣΙΑ 
Ο.Ε , για χρήση του οπωροπωλείου. 



  8) Πεζοδρόμιο έμπροσθεν παντοπωλείου Σπυριδάκου Αλεξάνδρας για χρήση 
του παντοπωλείου. 
   9) Πεζοδρόμιο έμπροσθεν πρώην  κατ/τος  Αρρώνη Χαράλαμπου  για χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων. 
 10) Χώρος πάρκινγκ. 
 11) Πλατείο Πλύτρας: ‘Εμπροσθεν καφετέριας Κόντε Χρύσανθου, πιτσαρίας  
Γκιουζέπη Δημητρίου, καφετέριας Μανωλάκου Μαρίας, πρώην εστιατορίου 
Πανάκου Παρασκευά, πρώην κατ/τος Μυτιληναίου Ελευθερίου και πρώην  
κατ/τος Βουλγαρέλη Γεωργίας, για χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 
  12) Πεζοδρόμιο στην Πλύτρα έμπροσθεν καταστήματος Ατσιδάκου 
Σπυριδούλας ,για χρήση τραπεζοκαθισμάτων 
   13) Πεζοδρόμιο  στην Πλύτρα 20 τ.μ πλησίον καταστήματος Ατσιδάκου 
Σπυριδούλας, για έκθεση βιβλίου. 
  14) Πεζοδρόμιο στην  Πλύτρα  πρώην καταστήματος Λιανού Δημητρίου, για 
χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 
   15)   Πεζοδρόμιο στην Πλύτρα πρώην καταστήματος  Τζάκα Νικολάου, για 
χρήση τραπεζοκαθισμάτων 
 
  Τοπική Κοινότητα Ταλάντων  

1. Κεντρική Πλατεία 
  Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης  
Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

1. Το χώρο έμπροσθεν καταστήματος κ Λάγγη Ιωάννη του Βασιλείου 
2. Το χώρο έμπροσθεν καταστήματος κ Λαύκα Δήμητρας 

Στα πλαίσια θρησκευτικών εορτών -πανηγυριών 
3. 20 τμ πλησίον ιδιοκτησίας Τύρκου Παντελή 
4. 20τμ πλησίον εκκλησίας στην είσοδο του πνευματικού κέντρου  
5. 20τμ πλησίον οικίας Αποστολάκη Παναγιώτη στην είσοδο της πλατείας 

  Τοπική Κοινότητα Φαρακλού 
Προαύλιο χώρο Δημοτικού Σχολείου για χρήση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
Πλατεία συντριβανιού για χρήση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
 
 
 
 
 Τοπική Κοινότητα Λιρών 
1. Περιβάλλον χώρος Δημοτικού Σχολείου 
 

Τοπική Κοινότητα Δαιμονιάς 
1) Πεζοδρόμιο έμπροσθεν καφενείου Περδικόγιαννη Χρυσούλας για χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων. 
  2) Πεζοδρόμιο έμπροσθεν καφενείου Συμιγιάννη Πολυξένης για χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων. 
 3)   Πλατεία Δημοτικού κτιρίου . 
  4) Πλατεία Αρχαγγέλου – χώρος έμπροσθεν καφετέριας Πολλάλη Σταματίνας 
και εστιατορίου Χούλη Ιωάννη   για χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 
  5) Πλατεία Αρχαγγέλου – χώρος έμπροσθεν καφέ-ουζερή Prisecarou  Elenas 

Τοπική Κοινότητα Φοινικίου 
       1)‘Aνω Πλατεία - χώρος έμπροσθεν καφενείου για χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων. 

  2) Κάτω Πλατεία - χώρος έμπροσθεν καφενείου και ταβέρνας για χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων 

 
 



  Τοπική Κοινότητα Συκέας 

 
Και επίσης 

 
 
Τοπική Κοινότητα Κουλεντίων  
1. Κεντρική Πλατεία  
2. Οικόπεδο ιδιοκτησίας Κοινότητας 
3. Περιβάλλον χώρος Δημοτικού Σχολείου  
Οικισμός Φούτια:  

1. Περιβάλλον χώρος Δημοτικού Σχολείου 
 

Τοπική Κοινότητα Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας  
1.Κεντρική Πλατεία 

 
Τοπική Κοινότητα Ελικας 
  1.Περίπτερο Ελίκας , το οποίο καταβάλει το ετήσιο τέλος στο Δήμο  
  2.Πεζοδρόμιο έξωθεν του καφενείου «Προσήλιο του Μανώλη Χούλη» καθώς και μέρος της 
πλατείας πουτου έχει παραχωρηθει από την ενότητα Βοιών 
 
 Τοπική Κοινότητα Ανω Καστανέας 

Το κοινοτικό κτίριο καθώς και την αυλή αυτού για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  
 

Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου 
1. Το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου. 
2. Το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Βιγκλαφίων. 
3. Ο χώρος πίσω από το Κοινοτικό Κατάστημα στον οικισμό Αγίου Γεωργίου. 
4. Ο χώρος της πλατείας στον οικισμό Αγίου Γεωργίου, περίπου 100 τετραγωνικά. 
5. Ο χώρος της πλατείας Μεγάλης Σπηλιάς.   

Τοπική Κοινότητα Βελανιδίων 
Θέση χαρουμπιά-πλατεία Αγ.Φανουρίου 
Πλατεία έξω από την εκκλησία 
Θέση χαραμπους έξω από Δημοτικό Σχολείο 

Τοπική Κοινότητα Ελαίας 



 
Τοπική Κοινότητα Ιέρακα 
Στον οικισμό λιμάνι για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στα πλαίσια λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου αυτό δεν απαγορεύεται από διατάξεις 
Νόμων, Υπουργικών ή άλλων Αποφάσεων της Διοίκησης υπό την προϋπόθεση της 
διατήρησης ελεύθερης ζώνης ελάχιστου πλάτους 4 μέτρων για τη διέλευση πεζών και 
οχημάτων 
 
Τοπική Κοινότητα Νομίων 
Την πλατεία κάθε οικισμού ως κατωτέρω 
Αγ.Παρασκευής, Νομίων , Αγ. Στεφάνου , Αγ.Φωκά 
 
Τοπική Κοινότητα Πακίων 
Δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι εντός ορίων οικισμού που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν 
 
Τοπική Κοινότητα Αγ. Νικολάου Βοιών 
Το ήμισυ της πλατείας που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του κοινοτικού καταστήματος 
για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από τρίτους και 
Τον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται μπροστά από την κυρία είσοδο της εκκλησίας στον 
προφήτη Ηλία για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από τρίτους κατά το πανηγύρι του 
Προφήτη Ηλία 
 
• Τοπική Κοινότητα Αγ. Αποστόλων 

 
Τοπική Κοινότητα Κάμπου 
Κεντρική πλατεία για χρήση τραπεζοκαθισμάτων 
Κεντρική πλατεία για χρήση εκδηλώσεων 
 
Τοπική Κοινότητα Αγγελώνας 
 

Α) Η κεντρική πλατεία Αγγελώνας για χρήση τραπεζοκαθισμάτων και 
οργάνωση λαϊκών πανηγυριών. 
Β). Όλες οι τοπικοί εντός σχεδίου οδοί για χρήση από μικροπωλητές και 
τοποθέτηση οικοδομικών υλικών σε σημεία που δεν θα παρεμποδίζεται η 
κυκλοφορία των οχημάτων καθώς  και η διέλευση των πεζών. 
2.  Η κεντρική πλατεία όταν παραχωρείτε στους Συλλόγους και γενικά σε 
Συλλογικά όργανα της Τ. Κ. Αγγελώνας για την οργάνωση λαϊκών πανηγυριών 
(2 φορές κατ έτος) να παραχωρειτε το σύνολο του εμβαδού της. Στους 
επαγγελματίες καταστηματάρχες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων η 
παραχώρηση θα γίνεται σε ετήσια βάση αφαιρουμένων των 2 
προαναφερομένων ημερών και να παραχωρείτε προς χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων περίπου το 1/3 της πλατείας και χωρις να παρεμποδίζεται 
η διέλευση των τροχοφόρων. 



ΘΕΣΕΙΣ  ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ. 
1. Προτείνει 1 θέση μικροπωλητή στο πλάτωμα της κεντρικής οδού πριν 

την πλατεία Αγγελώνας και ακριβώς μπροστά στο οικόπεδο του 
Αγγελου Ν. Κοκκαλιάρη για τις ημέρες που θα γίνονται λαϊκά 
πανηγύρια. 

2. Προτείνει 2 θέσεις μικροπωλητών στο μνημείο των Ηρώων και στο 
άκρο του δρόμου για τις ημέρες που θα γίνονται λαϊκά πανηγύρια.  

 
 
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε με απόφασή σας στο 
Δημοτικό Συμβούλιο 

1. τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων της χρήσης των 
κοινοχρήστων χώρων 

     2. το καθορισμό των τμημάτων των κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τις   
προτάσεις των Τοπικών Συμβουλίων που σας επισυνάπτονται.  

Τα μέλη της Επιτροπής ποιότητας Ζωής αφού έλαβαν  υπόψη την 
εισήγηση   του τμήματος ΕΣΟΔΩΝ   του Δήμου Μονεμβασίας και σύμφωνα με 
το άρθρο 73 παρ.1Β  ν) του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν  Ο μ ό φ ω ν α 
 

Εισηγούνται   στο Δημοτικό Συμβούλιο  τη λήψη περί καθορισμού 
κοινόχρηστων χώρων στην επικράτεια του Δήμου Μονεμβασίας  :      
Εγκρίνεται το μέρος Α΄   και το μέρος Β ΄της παρούσας που προσδιορίζουν 
τους χώρους οι οποίοι παραχωρούνται προς εκμίσθωση  εισηγούμενοι και 
την εφαρμογή των προηγούμενων αποφάσεων ήτοι που ίσχυε στις 
Δ.Ε. , όπως αυτές συμπληρώνονται από τις αποφάσεις Δημοτικών & Τοπικών 
Κοινοτήτων                      

 
ΜΕΡΟΣ Α :Κανονισμός Κοινοχρήστων 
Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού  
 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και 
κανόνων για τη χρήση των πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών 
κοινόχρηστων χώρων σε όλη την έκταση του Δήμου Μονεμβασίας. 
 Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι: Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Μονεμβασίας. Η βελτίωση της 
αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. Η 
ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών και η διευκόλυνση της 
κίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στους κοινόχρηστους 
χώρους. Ο καθορισμός των όρων κυκλοφορίας πεζών, δικύκλων και κάθε 
είδους οχημάτων σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια και πλατείες. Η πρόληψη 
κινδύνων που δημιουργούνται με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αντικειμένων σε 
οδούς, πεζοδρόμια κλπ. 
 



 
Νομικό πλαίσιο 

• Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 
του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/Α708.06.2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει 
ισχύ ουσιαστικού νόμου.  

• Στις διατάξεις του κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις: Του Β.Δ. 24/9-
20/10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο νόμου των 
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» 

• Του Νόμου 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980) «Περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών 
συναφών διατάξεων»,  

• Του Ν.3852/2010  
 
Έκταση εφαρμογής  
Ο παρών Κανονισμός αφορά: Την χρήση κοινόχρηστων χώρων σε όλη την 
έκταση του Δήμου Μονεμβασίας. 
Την προσωρινή ή διαρκή κατάληψη του Κοινόχρηστου χώρου με 
τραπεζοκαθίσματα και κάθε άλλου σχετικού, λειτουργικού ή διακοσμητικού 
στοιχείου, εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά, περίπτερα, φορτοεκφόρτωση 
βαρέων αντικειμένων, δημιουργία προσωρινών εργοταξίων και άλλες χρήσεις 
που θα απαιτηθεί να παραχωρηθούν στο μέλλον. 
Ορισμοί  
 Κοινόχρηστα είναι τα πράγματα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση 
του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση. Στο άρθρο 970 του Αστικού 
Κώδικα ορίζεται ότι σε κοινόχρηστα πράγματα, με παραχώρηση της αρχής 
κατά τους όρους του νόμου, μπορούν να αποκτηθούν ιδιωτικά δικαιώματα, 
εφόσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση. 
Όπου αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό «Κοινόχρηστος χώρος», εννοείται 
ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων 
(Ν. 1080/1980, Α.Κ., κλπ.), όπως ισχύουν κάθε φορά.  
Τέλος είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους, 
έναντι ειδικού Ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη 
χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που 
αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου 
(ΣτΕ 140/1989, ΔιΔικ 1990 σελ. 1228).  
Άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι 
οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του Διοικητικού 
Δικαίου, του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του 
άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα. Ειδικότερα η χορήγηση άδειας χρήσης Κοινόχρηστου χώρου 
σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως σε καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.  
Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη κύρωσης, με την οποία αίρεται η 
ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά είτε για το μέλλον. 
Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στη συμμόρφωση του 
υπόχρεου, προς τις ρυθμίσεις του Νόμου και του παρόντος κανονισμού.  
Αυθαίρετη χρήση θεωρείται η χρήση του Κοινόχρηστου χώρου, χωρίς την 
προηγούμενη άδεια της Δημοτικής Αρχής καθώς και η παράβαση των όρων 



της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση 
ή έκταση του παραχωρημένου χώρου είτε τη διάρκεια της άδειας (άρθρο 3 
του Ν. 1080/80). Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από 
υπαλλήλους του Δήμου, από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας ή από την 
Αστυνομική αρχή (άρθρο 6 του Ν. 1900/90 & άρθρο 2, παρ. Α.29, Π.Δ. 
23/2002 ΦΕΚ 19α)  
 
Γενικές Αρχές.  

1. Τα τμήματα των Κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η 
παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής .  

2. Η άδεια χρήσης των κοινόχρηστων χώρων χορηγείται από το 
Δήμαρχο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς το Δήμο. 

3. Η διάρκεια της άδειας ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέλος του ημερολογιακού έτους μέσα 
στο οποίο εκδίδεται , δεν μπορεί δηλαδή να λήγει μετά την 31η 
Δεκεμβρίου. 

4. Η άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από το Δήμαρχο με 
αιτιολογημένη απόφασή του. 

5. Εκτός του Δήμου καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα 
δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινοχρήστων 
χώρων , που ανήκουν στο Δήμο ή έχουν παραχωρηθεί για 
εκμετάλλευση.  

6. Η χρήση των κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται μπροστά από 
καταστήματα ή στην προβολή τους, παραχωρείται χωρίς 
δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου  

7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας θα 
είναι η μη οφειλή του αιτούντος προς τον Δήμο Μονεμβασίας η μη 
ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα 
με τη σχετική νομοθεσία.  

8. Προ της εισόδου πολυκατοικιών ή κατοικιών, δεν επιτρέπεται η 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καμία περίπτωση όπως επίσης 
και μπροστά από την πρόσοψη άλλου καταστήματος, χωρίς την 
έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του.  

9. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους ,που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, 
που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη 
κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο 
πλάτος 1,50μ. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, 
φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός 
της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην περίπτωση 
υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 2,50μ. η 
ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη 
μικρότερα από 0,70μ. αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα για 
άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο. 

10. Στους πεζοδρόμους, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο 
πλάτος 3,50μ για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων 



εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα 
μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη 
καθ’ ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της. (ΦΕΚ 2621 Β’ 
31/12/2009).  

11. Δεν επιτρέπεται σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και γενικά σε 
κοινόχρηστους χώρους η επέκταση εργασιών των καταστημάτων 
και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κ.λ.π.). 

12. Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζόδρομων, νησίδων και κάθε είδους 
κοινόχρηστο χώρο που δεν έχει νόμιμα παραχωρηθεί, δεν 
επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση όπως και η τοποθέτηση 
μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και διαφημιστικών στοιχείων. 

13. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την 
απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει 
εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο. Δεν επιτρέπεται 
καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο 
(υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες) .Να μην 
εμποδίζεται η ανάδειξη και προβολή των μνημείων της πόλης 

14. Για την χορήγηση όλων των αδειών, απαιτείται η γνωμάτευση της 
Τροχαίας, ότι δεν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας 
πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της άδειας 
άρθρο 3 του Ν.1080/80). Η γνωμάτευση της τροχαίας εκδίδεται 
μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή 
του σχετικού ερωτήματος του Δήμου, η οποία γνωμάτευση της 
τροχαίας είναι δεσμευτική στην χορήγηση της αιτούμενης άδειας 
(άρθρο 13, παρ. 6, Β.Δ. 24/9-20/10.1958) όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).  

15. Πριν εκδοθεί η άδεια, η χρήση Κοινόχρηστου χώρου θεωρείται 
αυθαίρετη .Η χορηγηθείσα άδεια χρήσης Κοινόχρηστου χώρου 
μπορεί να ανανεώνεται μια ή μέχρι και 3 φορές, ύστερα από 
αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης, χωρίς να απαιτείται νέα 
γνωμάτευση της Τροχαίας (άρθρο 3 του Ν. 1080/80) και εφόσον 
δεν έχει μεταβληθεί ο παραχωρούμενος χώρος αλλά και δεν έχει 
επέλθει καμία μεταβολή στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος 
προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση-αίτηση ότι δεν έχει επέλθει 
καμία μεταβολή στην τήρηση των υγειονομικών διατάξεων της 
παρούσας άδειας και κατόπιν ελέγχου της Δημοτικής Αστυνομίας.  

16. Κάθε κατάληψη πέραν των ορίων του παραχωρημένου χώρου 
θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του 
καταστήματος.  

17. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται άδεια 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και 
λειτουργία τους.  

18. Δεν παραχωρείται επίσης κοινόχρηστος χώρος στις εξής 
κατηγορίες καταστημάτων: (α) Εμπορίας & ενοικιάσεως 
αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, εξοπλισμού βαρέως τύπου. (β) Στα 
καταστήματα τροφίμων, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 43, 
44, 45 & 48 της ΑΙΒ/8577/8- 9-83 Υγειονομικής Διάταξης  

19. Κοινόχρηστοι χώροι που βρίσκονται εκτός της προβολής των 
ορίων του προσώπου των καταστημάτων, παραχωρούνται για 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έπειτα από δημοπρασία. Στη 



δημοπρασία παίρνουν μέρος κατά προτεραιότητα, όσοι δεν έχουν 
απέναντι από το κατάστημά τους κοινόχρηστο χώρο 

20. Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου υποβάλλονται 
μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος στην αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής: 

• (α) Άδεια λειτουργίας καταστήματος (για καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος) στην οποία να προβλέπεται η 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με την ρητή προϋπόθεση ότι 
αυτή ισχύει. 

•  (β) Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που 
έχει χορηγηθεί.  

• (γ) Ταμιακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.  
• (δ) Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο 

Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή 
νομίμου ρυθμίσεώς τους. 

•  (ε) Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του 
καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα 
παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το 
πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση 
και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης. Σε 
περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν 
στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε 
δρόμο 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η κατάληψη με τραπεζοκαθίσματα γίνεται σε αντίστοιχο μήκος ίσο με την 
προβολή του καταστήματος επί του πεζοδρομίου, του πεζοδρομίου ή της 
πλατείας. 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β : ΚΟΙΝΟΧΡΟΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ  ΑΝΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ , ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 

Τοπική Κοινότητα Μονεμβασιάς 
 
 Οικισμός Γέφυρα:  
1.Ζώνη 1η :από το κατάστημα Καστέλλο μέχρι και το κατάστημα κ. Αλεξάκη Πέτρου.  
2.Ζώνη 2η :από το κατάστημα του κ. Πάρη Χούτρη (ιδιοκτησία κ. Στελλάκη) μέχρι και τη 
Μαρίνα. 
3.Ζώνη 3η :από παιδική χαρά μέχρι και την παραλία Κάκκαβου.   
Για διάφορα εποχικά είδη, οργάνωση εκθέσεων κτλ.:  
1. Ενδιάμεσος χώρος από ιχθυοπωλείο κ. Μαστρογιαννάκου με παιδική χαρά.  
2. Πίσω από το πρακτορείο ΚΤΕΛ (ιδιοκτησία κ. Σταθάκη) μέχρι το κατάστημα Ακταίον.  
Κάστρο:  



1.Κατά μήκος στο κεντρικό καλντερίμι του Κάστρου (μέχρι και το ξενοδοχείο Νέο Μαλβάζια). 
2.Κατά μήκος του καλντεριμιού  το οποίοι ξεκινάει από τη θέση ¨πορτέλο¨  διέρχεται από τις 
ιδιοκτησίες (ενδεικτικά κ. Vera, κ. Γεωργούλα) και καταλήγει σε κεντρικό καλντερίμι που  
οδηγεί στην πλατεία Χρυσαφίτισσας. 
3.Πλατεία Χρυσαφίτισσας έμπροσθεν των ιδιοκτησιών (πλάτος 3 μέτρα).  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι  η σύμφωνη γνώμη 
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δεδομένου ότι ό χώρος είναι κηρυγμένος 
Αρχαιολογικός.  
Αγία Κυριακή: 
1. Πλατεία Αγίας Κυριακής  
2. Από ξενοδοχείο Χρυσαϊς έως μικρό εικονοστάσι Αγίας Κυριακής. 
 
Τοπική Κοινότητα Ταλάντων  
1.Κεντρική Πλατεία 

 
Τοπική Κοινότητα Λιρών 
1. Περιβάλλον χώρος Δημοτικού Σχολείου 
 
Τοπική Κοινότητα Κουλεντίων  
1. Κεντρική Πλατεία  
2. Οικόπεδο ιδιοκτησίας Κοινότητας 
3. Περιβάλλον χώρος Δημοτικού Σχολείου  
Οικισμός Φούτια:  

1. Περιβάλλον χώρος Δημοτικού Σχολείου 
 

Τοπική Κοινότητα Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας  
1.Κεντρική Πλατεία 
 
Τοπική Κοινότητα Νομίων 

Την πλατεία κάθε οικισμού ως κατωτέρω 
Αγ.Παρασκευής, Νομίων , Αγ. Στεφάνου , Αγ.Φωκά 

 
Τοπική Κοινότητα Αγγελώνας 

 
Α) Η κεντρική πλατεία Αγγελώνας για χρήση τραπεζοκαθισμάτων και 
οργάνωση λαϊκών πανηγυριών. 
Β). Όλες οι τοπικοί εντός σχεδίου οδοί για χρήση από μικροπωλητές και 
τοποθέτηση οικοδομικών υλικών σε σημεία που δεν θα παρεμποδίζεται η 
κυκλοφορία των οχημάτων καθώς  και η διέλευση των πεζών. 
2.  Η κεντρική πλατεία όταν παραχωρείτε στους Συλλόγους και γενικά σε 
Συλλογικά όργανα της Τ. Κ. Αγγελώνας για την οργάνωση λαϊκών πανηγυριών 
(2 φορές κατ έτος) να παραχωρειτε το σύνολο του εμβαδού της. Στους 
επαγγελματίες καταστηματάρχες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων η 
παραχώρηση θα γίνεται σε ετήσια βάση αφαιρουμένων των 2 
προαναφερομένων ημερών και να παραχωρείτε προς χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων περίπου το 1/3 της πλατείας και χωρις να παρεμποδίζεται 
η διέλευση των τροχοφόρων. 
ΘΕΣΕΙΣ  ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ. 

1. Προτείνει 1 θέση μικροπωλητή στο πλάτωμα της κεντρικής οδού πριν 
την πλατεία Αγγελώνας και ακριβώς μπροστά στο οικόπεδο του 
Αγγελου Ν. Κοκκαλιάρη για τις ημέρες που θα γίνονται λαϊκά 
πανηγύρια. 

2. Προτείνει 2 θέσεις μικροπωλητών στο μνημείο των Ηρώων και στο 
άκρο του δρόμου για τις ημέρες που θα γίνονται λαϊκά πανηγύρια.  
 
Τοπική Κοινότητα Βελιών 



Πλατείες και  πεζοδρόμια. 
 
         Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Μον/σίας 

Πλατείες και  πεζοδρόμια. 
 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μον/σίας 
Πλατείες και  πεζοδρόμια. 

 
 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΚΑ 
 
Τοπική Κοινότητα Ρειχέας 
1. Μία θέση στον κοινόχρηστο χώρο πλησίον της Αποθήκης Συνεταιρισμού ΤΚ 

Ρειχέας, έκτασης 25τμ., για  την τοποθέτηση και λειτουργία κιόσκι 
παραδοσιακών προϊόντων. 

2. Μία θέση στον κοινόχρηστο χώρο στην διασταύρωση Ρειχέα - Κυπαρίσσι 
ΤΚ Ρειχέας, έκτασης 10τμ., για  την τοποθέτηση και λειτουργία κιόσκι 
παραδοσιακών προϊόντων. 

3. Μία θέση στον κοινόχρηστο χώρο πλησίον του Ιερού Ναού «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ 
ΠΗΓΗ» ΤΚ Ρειχέας, έκτασης 10τμ., για  την τοποθέτηση και λειτουργία 
κιόσκι παραδοσιακών προϊόντων. 

 
Τοπική  Κοινότητα  Χάρακα 
Πλατεία σε δύο τμήματα ανά 50 τ.μ. για την παραχώρηση της χρήσης στα 
δύο παρακείμενα , της πλατείας ΚΥΕ, αφήνοντας κατάλληλο χώρο για τη 
διέλευση των πολιτών . 
 
Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίου 
 
Την πλατεία του οικισμού Βρύσης της ΤΚ Κυπαρισσίου έκτασης 432τμ., ώστε 
να μπορεί να παραχωρηθεί σε τρίτους για την τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων στα πλαίσια θρησκευτικών εορτών –
πανηγύρια, οργάνωση εκθέσεων σε εκδηλώσεις 

 
Τοπική Κοινότητα Ιέρακα 

Παραχωρείται ο χώρος έμπροσθεν των καταστημάτων και συγκεκριμένα το 
τμήμα που απομένει από την καθορισμένη γραμμή αιγιαλού, μέχρι τη 
γραμμή η οποία προκύπτει αφού εξαιρεθεί ζώνη πλάτους  3 μέτρων από τη 
διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή. 
Προτείνεται για λόγους ασφαλείας των διερχομένων , κατά την 
καλοκαιρινή σεζόν 01 Ιουλίου  έως 31 Αυγούστου  έκαστου έτους το 
πλάτος του δρόμου να περιορίζεται στα 2 μέτρα για χρήση μόνο πεζών και 
να γίνεται απαγόρευση των οχημάτων , για τις συγκεκριμένες  ώρες 20:00 
– 24:00 . 

 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΟΥ 
 
Τοπική Κοινότητα Ασωπού 
  1) Χώρος έμπροσθεν ΚΕΠ για χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 
  2) Χώρος πρώην πιάτσας ταξί για χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 
  3) Πλατεία και χώρος έμπροσθεν καφενείων για χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 



  4)  Πλακόστρωση πίσω από φούρνους για χρήση τραπεζοκαθισμάτων 
 
Τοπική Κοινότητα Παπαδιανίκων 
  1) Πλατεία Τ.Κ Παπαδιανίκων,  για χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 
  2) Πεζοδρόμιο έμπροσθεν καφενείου  Μαστοράκου Παναγιώτη, για χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων. 
  3 Πεζοδρόμιο έμπροσθεν καφενείου  Μολλά Ευάγγελου και ΣΙΑ Ο.Ε, για 
χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 
  4) Πεζοδρόμιο έμπροσθεν καφενείου  Αποστολάκου Στέφανου, για χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων. 
  5)  Πεζοδρόμιο έμπροσθεν  οπωροπωλείου Αλειφέρη Ιωάννη, για χρήση του 
οπωροπωλείου. 
  6)  Πεζοδρόμιο έμπροσθεν κατ/τος Παναγάκου Φανής του Ιωάννη. 
  7) Πεζοδρόμιο έμπροσθεν οπωροπωλείου Σωτηριανάκου  Σταύρου και ΣΙΑ 
Ο.Ε , για χρήση του οπωροπωλείου. 
  8) Πεζοδρόμιο έμπροσθεν παντοπωλείου Σπυριδάκου Αλεξάνδρας για χρήση 
του παντοπωλείου. 
   9) Πεζοδρόμιο έμπροσθεν πρώην  κατ/τος  Αρρώνη Χαράλαμπου  για χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων. 
 10) Χώρος πάρκινγκ. 
 11) Πλατείο Πλύτρας: ‘Εμπροσθεν καφετέριας Κόντε Χρύσανθου, πιτσαρίας  
Γκιουζέπη Δημητρίου, καφετέριας Μανωλάκου Μαρίας, πρώην εστιατορίου 
Πανάκου Παρασκευά, πρώην κατ/τος Μυτιληναίου Ελευθερίου και πρώην  
κατ/τος Βουλγαρέλη Γεωργίας, για χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 
  12) Πεζοδρόμιο στην Πλύτρα έμπροσθεν καταστήματος Ατσιδάκου 
Σπυριδούλας ,για χρήση τραπεζοκαθισμάτων 
   13) Πεζοδρόμιο  στην Πλύτρα 20 τ.μ πλησίον καταστήματος Ατσιδάκου 
Σπυριδούλας, για έκθεση βιβλίου. 
  14) Πεζοδρόμιο στην  Πλύτρα  πρώην καταστήματος Λιανού Δημητρίου, για 
χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 
   15)   Πεζοδρόμιο στην Πλύτρα πρώην καταστήματος  Τζάκα Νικολάου, για 
χρήση τραπεζοκαθισμάτων 
 

  Τοπική Κοινότητα Δαιμονιάς 
  1) Πεζοδρόμιο έμπροσθεν καφενείου Περδικόγιαννη Χρυσούλας για χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων. 
  2) Πεζοδρόμιο έμπροσθεν καφενείου Συμιγιάννη Πολυξένης για χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων. 
  3)   Πλατεία Δημοτικού κτιρίου . 
  4) Πλατεία Αρχαγγέλου – χώρος έμπροσθεν καφετέριας Πολλάλη Σταματίνας 
και εστιατορίου Χούλη Ιωάννη   για χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 
  5) Πλατεία Αρχαγγέλου – χώρος έμπροσθεν καφέ-ουζερή Prisecarou  Elenas 
 

Τοπική Κοινότητα Φοινικίου 
       1)‘Aνω Πλατεία - χώρος έμπροσθεν καφενείου για χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων. 

  2) Κάτω Πλατεία - χώρος έμπροσθεν καφενείου και ταβέρνας για χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων 

 
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΑΩΝ 
  
Δημοτική Κοινότητα Μολάων 
     1.H Κεντρική Πλατεία Κυριάκου Δοκίου  και το ανατολικό τμήμα της            
πλατείας Νικ. Δημάκου. 

2.Όλα τα πεζοδρόμια της οδού 25ης Μαρτίου από την αφετηρία της μέχρι 
το κτίριο Δανάης Μοσχοβάκου. 
3.Όλα τα πεζοδρόμια από τη συμβολή της 25ης Μαρτίου με την Νικ. 
Παπαμιχαλοπούλου μέχρι την οδό Λυκούργου. 
4.Όλα τα πεζοδρόμια της οδού Γέννησης του Χριστού από την αφετηρία 
της μέχρι το κατάστημα Κολοκούρη. 

     5. Όλα τα πεζοδρόμια στην βορεινή πλευρά της οδού Δημητρίου 
Λιβερδίση από την    συμβολή της με την 25η Μαρτίου μέχρι την Γεωργίου 
Αρβανίτη. 

6.Ο πεζόδρομος της Λεωφόρου Επιδαύρου Λιμηράς από το περίπτερο μέχρι 
την Γεωργίου Ρουμάνη. 
7.Όλα τα πεζοδρόμια της Λεωφόρου Επιδαύρου Λιμηράς και το ανατολικό 
τμήμα της Νικολάου Δημάκου. 
8.Όλα τα πεζοδρόμια της οδού Γεωργίου Βλαχανδρέα. 
 

Εξαίρεση αποτελεί από τα παραπάνω, το δυτικό τμήμα της 
νεοκατασκευαθείσας Πλατείας Δημάκου, το οποίο θα διατίθεται για οργάνωση 
εκθέσεων (τοπικών προϊόντων και βιβλίων), τουριστικά περίπτερα για 
εκδηλώσεις πολιτιστικές, σε εμβαδό 200m2. 

 
  Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης  
Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

1. Το χώρο έμπροσθεν καταστήματος κ Λάγγη Ιωάννη του 
Βασιλείου 

2. Το χώρο έμπροσθεν καταστήματος κ Λαύκα Δήμητρας 
Στα πλαίσια θρησκευτικών εορτών -πανηγυριών 

3. 20 τμ πλησίον ιδιοκτησίας Τύρκου Παντελή 
4. 20τμ πλησίον εκκλησίας στην είσοδο του πνευματικού κέντρου  
5. 20τμ πλησίον οικίας Αποστολάκη Παναγιώτη στην είσοδο της 

πλατείας 
 

   Τοπική Κοινότητα Συκέας 
1. Κεντρικη πλατεία 
2. Τα πεζοδρόμια από την ιδιοκτησία του Δημητρίου Γραμματικάκη μέχρι 

την ιδιοκτησία Ηλία Γραμματικάκη 
3. Το πεζοδρόμιο από την ιδιοκτησία Χρίστου Ηριωτάκη μέχρι την 

ιδιοκτησία Γεωργίου Σαπουτζάκη 
4. Το πεζοδρόμιο από την ιδιοκτησία Κυριάκου Παπαδάκη μέχρι την 

ιδιοκτησία Σταματικής Ηριωτάκη 
5. Το πεζοδρόμιο μπροστά στην ιδιοκτησία Τηλέμαχου Μάρση 
6. Το πεζοδρόμιο από την ιδιοκτησία Φωτεινής Γραμματικάκη μέχρι την 

ιδιοκτησία κληρονόμων Ηλία Γραμματικάκη 
 

 
  Και επίσης 



 
 
Τοπική Κοινότητα Ελαίας 
 
1. Στο χώρο της κεντρικής πλατείας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 
2. Στο χώρο έμπροσθεν καταστήματος ιδιοκτησίας κ.Μανιατάκου Ιωάννη για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 
3. Στο χώρο έμπροσθεν καταστήματος ιδιοκτησίας κ.Κυριακόγκωνα Κυριάκουη για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 
4. Το πεζοδρόμιο έμπροσθεν του πρώην καταστήματος – καφενείο Δενεδιού. 

 
 

 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΝ 
 
 
Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης   
 

1. Όλα τα πεζοδρόμια που πληρούν τις προυποθέσεις όπως ορίζονται στο μέρος 
Α, της απόφασης. 

2. Χώρος της Ποταμιάς. 
3. Στο καρνάγιο , 

Α) έκταση 1,5 μ.χ2μ για χρήση πώλησης ψημένου καλαμποκιού, κάστανων και μαλλί 
της γριάς. 
Β) έκταση  400τ.μ. για χρήση πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 
   4.Στην πλατεία δίπλα από το χώρο στάθμευσης του ΚΤΕΛ, 
Α)έκταση 1,5μ.χ2μ.  για χρήση πώλησης  ψημένου καλαμποκιού, κάστανων 
και μαλλί της γριάς. 
Β) έκταση  500τ.μ. για χρήση πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
  5.Στην πλατεία Ηρώων, 
Α) έκταση 1,5 μ.χ2μ για χρήση πώλησης ψημένου καλαμποκιού, κάστανων και μαλλί 
της γριάς. 
Β) έκταση  800τ.μ. για χρήση πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
  6.Στην πλατεία Αρσενάκου, 
Α) έκταση 1,5 μ.χ2μ για χρήση πώλησης ψημένου καλαμποκιού, κάστανων και μαλλί 
της γριάς. 
Β) έκταση  600τ.μ. για χρήση πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
Τοπική Κοινότητα Φαρακλού 
Προαύλιο χώρο Δημοτικού Σχολείου για χρήση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
Πλατεία συντριβανιού για χρήση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
Τοπική Κοινότητα Ελικας 
  1.Πεζοδρόμια. 
  2.Πλατείες. 
  



Τοπική Κοινότητα Ανω Καστανέας 
Το κοινοτικό κτίριο καθώς και την αυλή αυτού για την τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων  

 
Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου 

1.Το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου. 
2.Το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Βιγκλαφίων. 
3.Ο χώρος πίσω από το Κοινοτικό Κατάστημα στον οικισμό Αγίου Γεωργίου. 
4.Ο χώρος της πλατείας στον οικισμό Αγίου Γεωργίου, περίπου 100 τετραγωνικά. 
5.Ο χώρος της πλατείας Μεγάλης Σπηλιάς.  
6. Πεζοδρόμια  

 
Τοπική Κοινότητα Βελανιδίων 
Θέση χαρουμπιά-πλατεία Αγ.Φανουρίου 
Πλατεία έξω από την εκκλησία 
Θέση χαραμπους έξω από Δημοτικό Σχολείο 

 
Τοπική Κοινότητα Αγ. Νικολάου Βοιών 

Το ήμισυ της πλατείας που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του κοινοτικού καταστήματος 
για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από τρίτους και 
Τον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται μπροστά από την κυρία είσοδο της εκκλησίας στον 
προφήτη Ηλία για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από τρίτους κατά το πανηγύρι του 
Προφήτη Ηλία 
 
 
Τοπική Κοινότητα Αγ. Αποστόλων 

 
 
Τοπική Κοινότητα Κάμπου 
Κεντρική πλατεία για χρήση τραπεζοκαθισμάτων 
Κεντρική πλατεία για χρήση εκδηλώσεων 
 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αλειφέρη Παναγιώτα 
  

Βουνελάκης Γεώργιος 
       Κουλουβάκος Βασίλειος 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραμματέας της Ε.Π.Ζ. 



 
 

Μουσαδάκου Χρυσούλη 
 


	Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψη στα μέλη της επιτροπής την αναλυτική εισήγηση  του τμήματος ΕΣΟΔΩΝ  του Δήμου Μονεμβασίας  :

