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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..24η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..14/11/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 723/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ 3ο:«Τροποποίηση των άρθρων 10 & 11 του Κανονισμού Κατάληψης        
Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Διονύσου». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 24ης/14-11-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..14η Νοεμβρίου 2018.. ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. ..38926/9-11-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..28.. ήτοι: 

               
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος. 
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
9.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
10.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.                 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
12.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
13.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
14.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
15.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
16.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

              
                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
2. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
3. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
4. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
5. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
8. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
9. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
10. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
11. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. 
Κόκκαλης Εμμανουήλ,  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης 
Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κ. Πέππας Ευάγγελος . 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Καγιαλή Ελπίς, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος Παναγιώτης, Αυγέρη-
Βούκλαρη Αικατερίνη, Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογημένη 
απουσία), Υφαντής Ηλίας και  Κρητικός Αθανάσιος απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος,  Στασινοπούλου Αναστασία, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, 
Ζυγούνας Γεώργιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 

 Ο Δ.Σ. κ. Κριεμάδης Στέφανος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου  Ε.Η.Δ. 
θέματος. 

 
Αποχωρήσεις: 
 

 Η Δ.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ. 
θέματος. 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Παντέλογλου Τεύκρος και Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησαν κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος. 

 Οι Δ.Σ κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Μπέτσης Ανδρέας, Γκιζελή Αικατερίνη, Κοντάκης 
Κυριάκος, Κριεμάδης Στέφανος και  Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν  κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 13ου θέματος. 

 Οι Δ.Σ. κ.κ. Μπάσης Αναστάσιος, Λυρούδιας Ευάγγελος, Κοκμοτός Βασίλειος και 
Τσαγκαράκης Ευάγγελος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 38ου θέματος. 

 
 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεροντογιάννη Ιωάννα υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Ο Δ.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος απείχε της ψηφοφορίας των Ε.Η.Δ. θεμάτων. 
 Το θέμα με α/α 9 αποσύρθηκε από την Η.Δ. 
 Το θέμα με α/α 38 συζητήθηκε πρώτο λόγω της παρουσίας κατοίκων στη συνεδρίαση. 
 Το θέμα με α/α 44 συζητήθηκε μετά το 38 λόγω της παρουσίας κατοίκων στη συνεδρίαση. 

18.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
19.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
20.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
21.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
24.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
26.  ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
27.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
28.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
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 Τα θέματα με α/α 3- 8 συζητήθηκαν μετά το 44ο θέμα. 
 Τα θέματα  με α/α 13-28 συζητήθηκαν μετά το 8ο θέμα. 
 
 

..Αριθ. Απόφασης:723/2018.. 
 
 ΘΕΜΑ 3ο:«Τροποποίηση των άρθρων 10 & 11 του Κανονισμού Κατάληψης        

Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Διονύσου». 

 
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..3ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στoν Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας και Σχεδίου Πόλεως κ. Ράικο Δημήτριο  
να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ράικος Δημήτριος είπε τα εξής: 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της    
      Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 
2.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
 
3.-Την  υπ’άρ.250/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
4.-Την υπ’αρ.38056/1-11-2018 εισήγηση που αφορά στα άρθρα 10&11 του Κανονισμού  
    Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων με συνημμένο σχέδιο. 
 
 Σε συνέχεια της αριθ. 250/26-9-2017 Απόφασης του ΔΣ «Κανονισμός Κατάληψης 
Κοινοχρήστων χώρων  Δήμου Διονύσου», και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 73 του Ν. 
3852/2010 όπως προβείτε στη λήψη Απόφασης σχετικά με την τροποποίηση των άρθ. 
10.α,10.γ,10.δ1,10.δ2και 11.α του ισχύοντος Κανονισμού Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων 
του Δήμου Διονύσου, όπως παρακάτω, για την επίλυση δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν. 
Συγκεκριμένα: 
 
                  ΑΡΘΡΟ 10 
 
Στον τίτλο του άρθρου 10 μετά τη λέξη «ΣΚΙΑΔΙΩΝ» προστίθεται και η φράση  
«ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ,ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ». 
 
Στην παράγραφο του άρθ. 10.α, μετά τη λέξη σκιαδίων προστίθεται η φράση 
«περγκολών,πρόχειρων κατασκευών». 
 
Στην παράγραφο του άρθ. 10.γ ,διαγράφονται οι λέξεις «και σε καμία περίπτωση …εώς τη 
φράση τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο». 
 
Στην παράγραφο του άρθ. 10.δ1,μετά τη φράση «…είτε με την τοποθέτηση τεντών» 
προστίθεται η φράση «είτε με πέργκολες ή πρόχειρες κατασκευές» σύμφωνα με το άρθρο 
20του ΝΟΚ. 
 
Στην παράγραφο του άρθ. 10.δ2,μετά τη λέξη σκιαδίων προστίθεται η φράση « ή περγκολών ή 
πρόχειρων κατασκευών» και στο τέλος προστίθεται « και την αρμόδια ΥΔΟΜ εφ’όσον 
απαιτείται». 
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      ΑΡΘΡΟ 11 
 
Στον τίτλο του άρθρου 11μετά τη λέξη «ΣΚΙΑΔΙΩΝ» να προστεθεί και η φράση  
«ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ,ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ». 
 
Στην παράγραφο του άρθ. 11.α, μετά τη λέξη σκιαδίων προστίθεται η φράση 
«περγκολών,πρόχειρων κατασκευών». 
Στην παράγραφο του άρθ. 11.α, μετά τη λέξη Υπηρεσιών προστίθεται η φράση «ή την αρμόδια 
ΥΔΟΜ» 
 
5.-Τις τοποθετήσεις κι επισημάνσεις των Δημοτικών Συμβούλων. 
 
Με την αριθ. 31/6-11-18  απόφασή της η Ε.Π.Ζ. ψήφισε την τροποποίηση των άρθρων 10&11 
του Κανονισμού Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Διονύσου και την υποβάλλει 
προς ψήφιση στο Δ.Σ. , ως κατωτέρω: 
                                                       

Άρθρο 10 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΚΙΑΔΙΩΝ, ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ, ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΩΝ Ή ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ, ΕΛΑΦΡΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑ Ή ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ή ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ . 

 

α.- Η άδεια τοποθέτησης σκιαδίων, περγκολών, πρόχειρων κατασκευών ή λυόμενων 
κατασκευών, ελαφρά λυόμενων δαπέδων, σύστημα σκίασης σταθερά ή κινητά και 
λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν 
παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, χορηγείται σύµφωνα µε το ν. 
1080/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και εκδίδεται από την αρµόδια 
υπηρεσία του ∆ήµου, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου η οποία συνοδεύεται από τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 11ο του παρόντος. 

 β.- Η άδεια αφορά σε σκιάδια, φωτιστικά (σε περίπτωση που ο φωτισµός του κοινόχρηστου 
χώρου δεν επαρκεί για τη βραδινή λειτουργία του καταστήµατος), ανθοδόχες, πινακίδες ή και 
άλλα στοιχεία που εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσµό των χώρων των 
τραπεζοκαθισµάτων.  

γ.- Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια, τοποθετούνται µέσα στα όρια του 
παραχωρηµένου χώρου Επίσης, δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ή να προξενούν φθορές 
σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαµόρφωσης ή φύτευσης.  

δ.- Η µορφή των στοιχείων καθορίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω :  

δ1. Όσον αφορά τη σκίαση των χώρων αυτή θα γίνεται, είτε µε την τοποθέτηση τεντών είτε με 
πέργκολες ή πρόχειρες κατασκευές, λυόμενες κατασκευές,ελαφρά λυόμενα δάπεδα και 
σύστημα σκίασης σταθερά ή κινητά  στην όψη του κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 2.20 µ. από 
το έδαφος είτε µε οµπρέλες που θα πρέπει να έχουν απλό σχήµα, να µην είναι υπερµεγέθεις, 
δηλαδή να καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση µε το εμβαδό του παραχωρούµενου 
κοινόχρηστου χώρου, να µην έχουν διαφηµιστικά µηνύµατα ή σε αντίθετη περίπτωση να 
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καταβάλλονται προς το ταµείο του ∆ήµου ανάλογα τα τέλη διαφήµισης και η στήριξή τους να 
είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αποµάκρυνσής τους όταν αυτό απαιτείται. 

 δ2. Τα λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία, πέραν των σκιαδίων,περγκολών,πρόχειρων 
κατασκευών ή λυόμενων κατασκευών,ελαφρά λυόμενων δαπέδων,σύστημα σκίασης 
σταθερά ή κινητά θα αποτυπώνονται λεπτοµερώς στο τοπογραφικό διάγραµµα που θα 
υποβάλλεται από τους ενδιαφεροµένους προκειµένου να τους χορηγηθεί η άδεια κατάληψης 
κοινοχρήστου χώρου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ίδιο άρθρο του παρόντος 
κανονισµού, αφού πρώτα εγκριθεί αυτό από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,την αρμόδια 
ΥΔΟΜ εφόσον απαιτείται και τις απαιτούμενες εγκρίσεις εφόσον απαιτούνται. 

 δ3. Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά σε πλατείες, ή σε χώρους όπου τα 
τραπεζοκαθίσµατα καταλαµβάνουν αξιόλογη έκταση, ή και σε ευαίσθητα από άποψη 
αισθητικής εικόνας σηµεία της πόλης, τόσο η µορφή των σκιαδίων όσο και των υπολοίπων 
λειτουργικών και διακοσµητικών στοιχείων θα προκύπτει µετά από συνολική µελέτη που 
εκπονείται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,την αρμόδια ΥΔΟΜ εφόσον 
απαιτείται και τις απαιτούμενες εγκρίσεις εφόσον απαιτούνται. 

 δ4.  Οι κατακόρυφες επιφάνειες και οι περιμετρικές επιφάνειες μπορούν να είναι πτυσσόμενες 
οι μετακινούμενες 

 ε.- Η διάταξη των λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων επί του παραχωρούµενου 
κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να δηµιουργούνται διάδροµοι για την απρόσκοπτη 
κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέµβαση θα τυγχάνει της εγκρίσεως των υπηρεσιών 
του ∆ήµου πριν την έκδοση της σχετικής αδείας κατόπιν υποβολής των αναγκαίων 
προσφάτων τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων. Οποιαδήποτε µεταβολή της 
διάταξης των λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων καθώς και των σκιάστρων απαιτεί την 
εκ νέου έγκριση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την χορήγηση της αιτηθείσας 
άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, ήτοι στην περίπτωση των ανωτέρω µεταβολών η 
σχετική άδεια δε θα ανανεώνεται, αλλά θα εκδίδεται εκ νέου. 

 

                                                            Άρθρο 11 

 

Α) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΣΚΙΑΔΙΩΝ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ, ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ή ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ, 

ΕΛΑΦΡΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑ Ή ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ή ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 

α.- Αιτήσεις για χορήγηση αδείας τοποθέτησης σκιαδίων περγκολών,πρόχειρων κατασκευών ή 
λυόμενων κατασκευών,ελαφρά λυόμενων δαπέδων,σύστημα σκίασης σταθερά ή κινητά ή 
άλλων λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων, σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, υποβάλλονται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών την αρμόδια ΥΔΟΜ εφόσον απαιτείται και τις απαιτούμενες εγκρίσεις εφόσον 
απαιτούνται και πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά, ήτοι : 

 • Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα του κοινόχρηστου χώρου, όπου εντάσσεται ο παραχωρούµενος 
χώρος τραπεζοκαθισµάτων του αιτούντος, σε κλίµακα 1:200, στο οποίο θα σηµειώνονται το 
περίγραµµα του συγκεκριµένου χώρου τραπεζοκαθισµάτων, το εµβαδόν και οι διαστάσεις 
του, οι προβολές των σκιαδίων, των φωτιστικών, των ζαρντινιερών ή άλλων λειτουργικών ή 
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διακοσµητικών στοιχείων για τα οποία ζητείται άδεια, τα περιγράµµατα τουλάχιστον των 
όµορων παραχωρηµένων χώρων των άλλων καταστηµάτων, οι προβολές των σκιαδίων και 
άλλων στοιχείων τους καθώς και τα σηµεία λήψης φωτογραφιών. 

 • Φωτογραφίες όλων των απόψεων του κοινόχρηστου χώρου. 

 • Φωτογραφίες και σχέδια των λοιπών λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων, σε κλίµακα 
1:10 έως 1:20, στα οποία θα φαίνονται οι διαστάσεις, τα υλικά, η χρωµατική πρόταση και ο 
τρόπος στήριξης.  

 • Υπεύθυνη ∆ήλωση µηχανικού για τη στατική επάρκεια των σκιαδίων ή άλλων κατασκευών 
για τις οποίες αυτές απαιτείται.  

 
 

Β) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ. 
Για την εγκατάσταση των στοιχείων-κατασκευών που προβλέπονται στο εδάφιο α1 του άρθρου 
10 του παρόντος Κανονισμού, αρκεί η άδεια του προηγουμένου άρθρου 11, πλην της 
περιπτώσεως των προσωρινών κατασκευών του άρθρου 29, εδάφιο στ καθώς και του άρθρου 
41 τον Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α), όπως κάθε φορά θα τροποποιείται, για την οποία θα 
πρέπει να εκδίδεται και σχετική άδεια μικρής κλίμακας, κατά τις κείμενες διατάξεις περί 
εκδόσεως αδειών, όπως επίσης αυτές, κάθε φορά, θα τροποποιούνται. 
Συγκεκριμένα, ο φάκελλος που θα υποβάλλεται αρμοδίως θα πρέπει να περιέχει τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά ή αυτά που θα προβλέπονται κάθε φορά: 
 
α) Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη 
στοιχεία του ακινήτου έμπροσθεν του οποίου έχει παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος για την 
εγκατάσταση τραπεζοκαθισμάτων, η ακριβής θέση αυτού εντός σχεδίου περιοχή ή εντός 
νομίμως υφιστάμενου οικισμού, ενώ θα αναφέρεται στη διάταξη του Νόμου που προβλέπει τις 
προσωρινές κατασκευές, μετά από την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης. β) Αντίγραφο της 
χορηγηθείσας αδείας παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
παρόντος Κανονισμού 
γ) Αντίγραφο της χορηγηθείσας έγκρισης από την Τεχνική Υπηρεσία για την εγκατάσταση 
προσωρινών κατασκευών, βάση του άρθρου 11 του παρόντος Κανονισμού. 
δ) Τοπογραφικό Διάγραμμα, όπως έχει εγκριθεί στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού. 
ε) Τεχνική Έκθεση Μηχανικού στην οποία περιγράφοναι αναλυτικά οι εργασίες που θα 
εκτελεστούν. Η Τεχνική Έκθεση, για την καλύτερη τεκμηρίωση του θέματος, αναφέρεται στα 
σχέδια του παρακάτω εδαφίου στ. 
στ) Κάτοψη, τομή και όψεις σε κατάλληλη κλίμακα. 
ζ) Φωτογραφίες, όπως προβλέπονται για την έγκριση του άρθρου 11 του παρόντος 
Κανονισμού. 
η) Υπεύθυνη ∆ήλωση Μηχανικού για τη στατική επάρκεια των προσωρινών κατασκευών, που 
θα συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό ή στατική μελέτη, όπως προβλέπεται για την 
έγκριση του άρθρου 11 του παρόντος Κανονισμού. 
θ) Έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. 
 
Επισημάνσεις:  
α) Οι οποιεσδήποτε µεταβολές της διάταξης των λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων, 
επιβάλλουν διαδικασία νέων εγκρίσεων ή αδειοδοτήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 11α 
του παρόντος Κανονισμού. 
β) Οι εγκρίσεις ή αδειοδοτήσεις των 11 και 11α του παρόντος Κανονισμού, μπορούν να 
εκδίδονται και είτε με μέριμνα του ιδιώτη στον οποίο έχει παραχωρηθεί ο κοινόχρηστος χώρος 
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για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, είτε με μέριμνα του Δήμου, στον οποίο ανήκει ο 
χώρος αυτός. 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 65,67 και 73 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και  95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
 Την  υπ’άρ.250/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Την υπ’αρ.38056/1-11-2018 εισήγηση που αφορά στα άρθρα 10&11 του Κανονισμού  
    Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων με συνημμένο σχέδιο. 
 Την αριθ. 31/6-11-18 απόφαση της Ε.Π.Ζ. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων(λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
                           
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
 

                                   
Εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 10 & 11 του Κανονισμού Κατάληψης Κοινοχρήστων 
Χώρων του Δήμου Διονύσου, ως κατωτέρω: 
                                                       

Άρθρο 10 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΚΙΑΔΙΩΝ, ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ, ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΩΝ Ή ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ, ΕΛΑΦΡΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑ Ή ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ή ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ . 

 

α.- Η άδεια τοποθέτησης σκιαδίων, περγκολών, πρόχειρων κατασκευών ή λυόμενων 
κατασκευών, ελαφρά λυόμενων δαπέδων, σύστημα σκίασης σταθερά ή κινητά και 
λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν 
παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, χορηγείται σύµφωνα µε το ν. 
1080/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και εκδίδεται από την αρµόδια 
υπηρεσία του ∆ήµου, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου η οποία συνοδεύεται από τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 11ο του παρόντος. 

 β.- Η άδεια αφορά σε σκιάδια, φωτιστικά (σε περίπτωση που ο φωτισµός του κοινόχρηστου 
χώρου δεν επαρκεί για τη βραδινή λειτουργία του καταστήµατος), ανθοδόχες, πινακίδες ή και 
άλλα στοιχεία που εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσµό των χώρων των 
τραπεζοκαθισµάτων.  

γ.- Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια, τοποθετούνται µέσα στα όρια του 
παραχωρηµένου χώρου Επίσης, δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ή να προξενούν φθορές 
σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαµόρφωσης ή φύτευσης.  

δ.- Η µορφή των στοιχείων καθορίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω :  

ΑΔΑ: 7ΔΩ0Ω93-ΟΡΜ



 8/10 

δ1. Όσον αφορά τη σκίαση των χώρων αυτή θα γίνεται, είτε µε την τοποθέτηση τεντών είτε με 
πέργκολες ή πρόχειρες κατασκευές, λυόμενες κατασκευές,ελαφρά λυόμενα δάπεδα και 
σύστημα σκίασης σταθερά ή κινητά  στην όψη του κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 2.20 µ. από 
το έδαφος είτε µε οµπρέλες που θα πρέπει να έχουν απλό σχήµα, να µην είναι υπερµεγέθεις, 
δηλαδή να καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση µε το εμβαδό του παραχωρούµενου 
κοινόχρηστου χώρου, να µην έχουν διαφηµιστικά µηνύµατα ή σε αντίθετη περίπτωση να 
καταβάλλονται προς το ταµείο του ∆ήµου ανάλογα τα τέλη διαφήµισης και η στήριξή τους να 
είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αποµάκρυνσής τους όταν αυτό απαιτείται. 

 δ2. Τα λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία, πέραν των σκιαδίων,περγκολών,πρόχειρων 
κατασκευών ή λυόμενων κατασκευών,ελαφρά λυόμενων δαπέδων,σύστημα σκίασης 
σταθερά ή κινητά θα αποτυπώνονται λεπτοµερώς στο τοπογραφικό διάγραµµα που θα 
υποβάλλεται από τους ενδιαφεροµένους προκειµένου να τους χορηγηθεί η άδεια κατάληψης 
κοινοχρήστου χώρου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ίδιο άρθρο του παρόντος 
κανονισµού, αφού πρώτα εγκριθεί αυτό από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,την αρμόδια 
ΥΔΟΜ εφόσον απαιτείται και τις απαιτούμενες εγκρίσεις εφόσον απαιτούνται. 

 δ3. Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά σε πλατείες, ή σε χώρους όπου τα 
τραπεζοκαθίσµατα καταλαµβάνουν αξιόλογη έκταση, ή και σε ευαίσθητα από άποψη 
αισθητικής εικόνας σηµεία της πόλης, τόσο η µορφή των σκιαδίων όσο και των υπολοίπων 
λειτουργικών και διακοσµητικών στοιχείων θα προκύπτει µετά από συνολική µελέτη που 
εκπονείται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,την αρμόδια ΥΔΟΜ εφόσον 
απαιτείται και τις απαιτούμενες εγκρίσεις εφόσον απαιτούνται. 

 δ4.  Οι κατακόρυφες επιφάνειες και οι περιμετρικές επιφάνειες μπορούν να είναι πτυσσόμενες 
οι μετακινούμενες 

 ε.- Η διάταξη των λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων επί του παραχωρούµενου 
κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να δηµιουργούνται διάδροµοι για την απρόσκοπτη 
κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέµβαση θα τυγχάνει της εγκρίσεως των υπηρεσιών 
του ∆ήµου πριν την έκδοση της σχετικής αδείας κατόπιν υποβολής των αναγκαίων 
προσφάτων τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων. Οποιαδήποτε µεταβολή της 
διάταξης των λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων καθώς και των σκιάστρων απαιτεί την 
εκ νέου έγκριση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την χορήγηση της αιτηθείσας 
άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, ήτοι στην περίπτωση των ανωτέρω µεταβολών η 
σχετική άδεια δε θα ανανεώνεται, αλλά θα εκδίδεται εκ νέου. 

 

                                                            Άρθρο 11 

 

Α) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΣΚΙΑΔΙΩΝ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ, ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ή ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ, 

ΕΛΑΦΡΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑ Ή ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ή ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 

α.- Αιτήσεις για χορήγηση αδείας τοποθέτησης σκιαδίων περγκολών,πρόχειρων κατασκευών ή 
λυόμενων κατασκευών,ελαφρά λυόμενων δαπέδων,σύστημα σκίασης σταθερά ή κινητά ή 
άλλων λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων, σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, υποβάλλονται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
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Υπηρεσιών την αρμόδια ΥΔΟΜ εφόσον απαιτείται και τις απαιτούμενες εγκρίσεις εφόσον 
απαιτούνται και πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά, ήτοι : 

 • Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα του κοινόχρηστου χώρου, όπου εντάσσεται ο παραχωρούµενος 
χώρος τραπεζοκαθισµάτων του αιτούντος, σε κλίµακα 1:200, στο οποίο θα σηµειώνονται το 
περίγραµµα του συγκεκριµένου χώρου τραπεζοκαθισµάτων, το εµβαδόν και οι διαστάσεις 
του, οι προβολές των σκιαδίων, των φωτιστικών, των ζαρντινιερών ή άλλων λειτουργικών ή 
διακοσµητικών στοιχείων για τα οποία ζητείται άδεια, τα περιγράµµατα τουλάχιστον των 
όµορων παραχωρηµένων χώρων των άλλων καταστηµάτων, οι προβολές των σκιαδίων και 
άλλων στοιχείων τους καθώς και τα σηµεία λήψης φωτογραφιών. 

 • Φωτογραφίες όλων των απόψεων του κοινόχρηστου χώρου. 

 • Φωτογραφίες και σχέδια των λοιπών λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων, σε κλίµακα 
1:10 έως 1:20, στα οποία θα φαίνονται οι διαστάσεις, τα υλικά, η χρωµατική πρόταση και ο 
τρόπος στήριξης.  

 • Υπεύθυνη ∆ήλωση µηχανικού για τη στατική επάρκεια των σκιαδίων ή άλλων κατασκευών 
για τις οποίες αυτές απαιτείται.  

 

Β) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ. 
Για την εγκατάσταση των στοιχείων-κατασκευών που προβλέπονται στο εδάφιο α1 του άρθρου 
10 του παρόντος Κανονισμού, αρκεί η άδεια του προηγουμένου άρθρου 11, πλην της 
περιπτώσεως των προσωρινών κατασκευών του άρθρου 29, εδάφιο στ καθώς και του άρθρου 
41 τον Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α), όπως κάθε φορά θα τροποποιείται, για την οποία θα 
πρέπει να εκδίδεται και σχετική άδεια μικρής κλίμακας, κατά τις κείμενες διατάξεις περί 
εκδόσεως αδειών, όπως επίσης αυτές, κάθε φορά, θα τροποποιούνται. 
Συγκεκριμένα, ο φάκελλος που θα υποβάλλεται αρμοδίως θα πρέπει να περιέχει τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά ή αυτά που θα προβλέπονται κάθε φορά: 
 
α) Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη 
στοιχεία του ακινήτου έμπροσθεν του οποίου έχει παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος για την 
εγκατάσταση τραπεζοκαθισμάτων, η ακριβής θέση αυτού εντός σχεδίου περιοχή ή εντός 
νομίμως υφιστάμενου οικισμού, ενώ θα αναφέρεται στη διάταξη του Νόμου που προβλέπει τις 
προσωρινές κατασκευές, μετά από την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης. β) Αντίγραφο της 
χορηγηθείσας αδείας παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
παρόντος Κανονισμού 
γ) Αντίγραφο της χορηγηθείσας έγκρισης από την Τεχνική Υπηρεσία για την εγκατάσταση 
προσωρινών κατασκευών, βάση του άρθρου 11 του παρόντος Κανονισμού. 
δ) Τοπογραφικό Διάγραμμα, όπως έχει εγκριθεί στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού. 
ε) Τεχνική Έκθεση Μηχανικού στην οποία περιγράφοναι αναλυτικά οι εργασίες που θα 
εκτελεστούν. Η Τεχνική Έκθεση, για την καλύτερη τεκμηρίωση του θέματος, αναφέρεται στα 
σχέδια του παρακάτω εδαφίου στ. 
στ) Κάτοψη, τομή και όψεις σε κατάλληλη κλίμακα. 
ζ) Φωτογραφίες, όπως προβλέπονται για την έγκριση του άρθρου 11 του παρόντος 
Κανονισμού. 
η) Υπεύθυνη ∆ήλωση Μηχανικού για τη στατική επάρκεια των προσωρινών κατασκευών, που 
θα συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό ή στατική μελέτη, όπως προβλέπεται για την 
έγκριση του άρθρου 11 του παρόντος Κανονισμού. 
θ) Έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. 
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Επισημάνσεις:  
α) Οι οποιεσδήποτε µεταβολές της διάταξης των λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων, 
επιβάλλουν διαδικασία νέων εγκρίσεων ή αδειοδοτήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 11α 
του παρόντος Κανονισμού. 
β) Οι εγκρίσεις ή αδειοδοτήσεις των 11 και 11α του παρόντος Κανονισμού, μπορούν να 
εκδίδονται και είτε με μέριμνα του ιδιώτη στον οποίο έχει παραχωρηθεί ο κοινόχρηστος χώρος 
για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, είτε με μέριμνα του Δήμου, στον οποίο ανήκει ο 
χώρος αυτός. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ  ΜΕΛΗ      

                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
      ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                       ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                       ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                       ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                       ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 

                                                                 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
                                                                  
                                                                  
 
                                                                  

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Tεχνικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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