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Α.  Νοµικό Πλαίσιο 
1. Αριθ. Απόφασης 939/ 4-5 -1995 ∆.Σ. Θεσσαλονίκης 

2. Αριθ. Απόφασης: 2026 / 19-12-2013 ∆.Σ. Θεσσαλονίκης 

3. Αριθ. Απόφασης: 1000 / 17-6-2013 ∆.Σ.Θεσσαλονίκης  

4. Αριθ. Απόφασης: 224 / 24-2-2014 ∆.Σ. Θεσσαλονίκης 

5. Αριθ. Απόφασης: 237 / 24-2-2014 ∆.Σ. Θεσσαλονίκης 

6.  Ν. 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» 

7. Αριθµ. Υ1γΓ.Ποικ. 96967 ΦΕΚ 2718 Β /8 -10 -2012 

8. ΦΕΚ 2621 /B/ 31-12-2009  Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών 

9. N. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) παρ.71 του άρθρου 2  

10. Εγκύκλιο 7, ΑΠ 9180/10-6-2010 ΥΠΕΚΑ  

11. Εγκύκλιο 3, ΑΠ οικ. 13612/24-3-2011 ΥΠΕΚΑ  

12. Οδηγίες Σχεδιασµού “ Σχεδιάζοντας για όλους” Γραφείου Μελετών ΑµεΑ του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως ισχύουν σήµερα. 

13. Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης για τον καθορισµό τελών χρήσης των κοινόχρηστων χώρων έκαστου 
έτους 

 
Β.  Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εµπορευµάτων 

Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να προβούν σε χρήση κοινόχρηστου χώρου για έκθεση εµπορευµάτων, είναι 
υποχρεωµένοι να καταθέσουν αίτηση στο Τµήµα Τεχνικού Ελέγχου Επιχειρήσεων της ∆/νσης Εξυπηρέτησης 
Επιχειρηµατία, προκειµένου να χορηγηθεί και να εκδοθεί άδεια τοποθέτησης εµπορευµάτων. Για τη χορήγηση 
της άδειας γνωµοδοτεί και το αρµόδιο τµήµα της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όσο αφορά στην ασφάλεια πεζών ή 
τροχοφόρων. Βάσει της 1173/24-5-2015  Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο ενδιαφερόµενος καταθέτει:  

               Σχέδιο του µηχανικού σε κλίµακα 1:100. Πρέπει να: 
� Είναι πλήρες και ακριβές. Επιθυµητή εκτύπωση σε χαρτί διαστάσεων 42 εκ. Χ 30 εκ.  
� ∆ιαθέτει πινακάκι µε πλήρη στοιχεία του ΚΥΕ, θέµα σχεδίου, ηµεροµηνία, διευκρινιστικά στοιχεία και     

πρωτότυπη σφραγίδα του µηχανικού. 
Το σχέδιο περιλαµβάνει: 
1. Αποτύπωση: 
� Πεζοδροµίου (κατ’ ελάχιστον στο µήκος της πλευράς του οικοδοµικού τετραγώνου της επιχείρησης) 
� Σηµαντικών κτιρίων (εφόσον υπάρχουν) 
� Εισόδων όλων των κτιρίων 
� Των στοιχείων αστικού εξοπλισµού και λοιπών εµποδίων (φωτεινοί σηµατοδότες, διαβάσεις / ράµπες, 

οδηγοί τυφλών, γενικές θέσεις ΑµεΑ, περίπτερα, δεντροδόχες – δέντρα κλπ.) 
� Περιγράµµατος του παραχωρούµενου χώρου των όµορων καταστηµάτων (σε όλο το µήκος του 

πεζοδροµίου).  
2. Σηµείωση µε ευδιάκριτο τρόπο: 
���� Των προσβάσιµων οδεύσεων - οι οποίες θα είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές της ισχύουσας 

νοµοθεσίας - και η σύνδεση αυτών µε τη διάβαση / ράµπα 
���� Του περιγράµµατος του αιτούµενου προς παραχώρηση χώρου 

Γ.   ∆ικαιολογητικά για τη χορήγησης άδειας τοποθέτησης εµπορευµάτων: 
 Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση εµπορευµάτων για πρώτη 

φορά, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει:  
                      Έντυπη αίτηση, στην οποία σηµειώνει: 

� Τον υπολογισµό κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου σε µέτρα (µήκος Χ πλάτος) 
� Τον χώρο τοποθέτησης των εµπορευµάτων έµπροσθεν στην πρόσοψη του καταστήµατος (τοίχος) ή 

               έναντι του καταστήµατος, επί του κρηπιδώµατος του πεζοδροµίου. 
 

 ∆.  ∆ικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης στάντ ή κινητού στατώ, για έκθεση ή πώληση 
 εµπορευµάτων σε καταστήµατα   

 Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση σταντ ή κινητών στατώ  για 
 πρώτη φορά, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει έντυπη αίτηση, στην οποία σηµειώνει: 
 - Τον αριθµό των χρησιµοποιούµενων σταντ ή κινητών στατώ, µε εµβαδό έως 0,50 τ.µ. έκαστο.  Οι διαστάσεις 
 τους θα είναι: Μήκος έως 1,00 µ., Πλάτος έως 0,50 µ. και Ύψος έως 1,50 µ. 
 - Τον χώρο τοποθέτησης των σταντ εµπορευµάτων έµπροσθεν στην πρόσοψη του καταστήµατος (τοίχος) ή 
 έναντι του καταστήµατος, επί του κρηπιδώµατος του πεζοδροµίου. 

Σηµείωση: Απαγορεύεται η τοποθέτηση διπλού στάντ.   
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 Ε.  ∆ικαιολογητικά για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου µε είδη περιπτέρου 
1. Σταντ εφηµερίδων – περιοδικών, εµπορευµάτων 

 Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση σταντ για πρώτη φορά, ο 
 ενδιαφερόµενος καταθέτει έντυπη αίτηση, στην οποία σηµειώνει: 

- Τον αριθµό των χρησιµοποιούµενων σταντ, µε εµβαδό έως 0,50 τ.µ. έκαστο. Οι διαστάσεις τους θα είναι: 
Μήκος έως 1,00 µ., Πλάτος έως 0,50 µ. και Ύψος έως 1,50 µ. 
Σηµείωση: ∆εν επιτρέπεται να τοποθετούνται πάνω από δύο (2) στάντ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διπλού 
στάντ.   
2. Μεµονωµένα µηχανοκίνητα και ηλεκτρικά παιχνίδια σε περίπτερα που βρίσκονται σε πάρκα 

 Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση µηχανοκίνητων και 
 ηλεκτρικών παιχνιδιών για πρώτη φορά, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει έντυπη αίτηση, στην οποία σηµειώνει: 
 - Τον αριθµό των µηχανοκίνητων και ηλεκτρικών παιχνιδιών 
 - Τον χώρο τοποθέτησης τους 

� Η άδεια χορηγείται σε περίπτερα που βρίσκονται σε πάρκα και απαγορεύεται η τοποθέτηση 
παιχνιδιών στα περίπτερα που βρίσκονται σε οποιαδήποτε άλλο σηµείο της πόλη, καθώς και έξω από 
καταστήµατα. 

� Επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι τεσσάρων (4) παιχνιδιών. 
3. Ψυγεία  
 Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ψυγείων για πρώτη 
φορά,  ο ενδιαφερόµενος καταθέτει έντυπη αίτηση, στην οποία σηµειώνει: 
- Τον αριθµό των χρησιµοποιούµενων ψυγείων και τον ορισµό τους (παγωτών ή αναψυκτικών). 
- Τις διαστάσεις τους, από τις καθορισµένες: 

� Ψυγείο παγωτών, διαστάσεων έως 1,10 µ. Χ 0,60 µ. 
� Ψυγείο αναψυκτικών µονά, διαστάσεων έως 0,60 µ. Χ 0,60 µ. 
� Ψυγείο αναψυκτικών διπλά, διαστάσεων έως 1,10 µ. Χ 0,60 µ. 

Σηµείωση: Σε κάθε περίπτερο µπορούν να τοποθετηθούν έως δύο (2) ψυγεία, ένα (1) παγωτών και ένα (1) 

αναψυκτικών µονό ή διπλό. Τα ψυγεία τοποθετούνται εφαπτόµενα του περιπτέρου. Απαγορεύεται η 
τοποθέτηση τριπλού ψυγείου.   
 
ΣΤ. ∆ικαιολογητικά για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου µε αυτόµατους πωλητές 
Καθορίζονται, τρεις (3) κατηγορίες αυτόµατων πωλητών: 

� Αυτόµατοι µικροί, µεσαίοι πωλητές καρτών, παιχνιδιών, ζυγαριές φαρµακείων κλπ. 
� Αυτόµατοι µεγάλοι πωλητές (φωτογραφιών κλπ.) 
� Μηχανήµατα αυτόµατης παρασκευής – πώλησης τροφίµων και ποτών (τοποθετούνται στις 

αναφερόµενες στο άρθρο 3 Αριθµ. Απόφασης Υ1γΓ.Ποικ. 96967 ΦΕΚ 2718_Β_8.10.2012, 
επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών). 

Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση αυτόµατων πωλητών για 
πρώτη φορά, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει έντυπη αίτηση, στην οποία σηµειώνει: 
- Τον αριθµό των χρησιµοποιούµενων αυτόµατων πωλητών  
- Την κατηγορία στην οποία ανήκουν 
- Το χώρο τοποθέτησης του αυτόµατου πωλητή 
 
Η.  Αυτοκίνητα, τροχόσπιτα και λοιπά µηχανοκίνητα. (δίκυκλα, τρίκυκλα κ.τ.λ. ) 

Τα αυτοκίνητα παρουσιάζουν µια ιδιοµορφία ως εµπορεύµατα, αφού µετακινούνται και δεν µπορεί πάντα να 
βρίσκονται κάθε µέρα στην ίδια θέση. Επιπλέον απαιτείται να µεσολαβεί µεταξύ τους µικρός χώρος, που δεν 
µπορεί να είναι σταθερός ούτε να υπολογιστεί το εµβαδόν του, παράλληλα όµως εµποδίζεται η χρήση του από 
το κοινό, που ισοδυναµεί µε κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Για το λόγο αυτόν η άδεια, που θα χορηγείται, θα 
προβλέπει τον αριθµό αυτοκινήτων που θα τοποθετηθούν στο πεζοδρόµιο.  
∆ικαιολογητικά 

Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση των παραπάνω ειδών για 
πρώτη φορά, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει έντυπη αίτηση, στην οποία σηµειώνει: 

- Τον αριθµό των αυτοκινήτων, τροχόσπιτων και λοιπών µηχανοκίνητων οχηµάτων, που πρόκειται να 
τοποθετηθούν.  

Σηµείωση: Η τιµή για κάθε αυτοκίνητο ή άλλο µηχανοκίνητο όχηµα ορίζεται ανά µονάδα, ανεξάρτητα από το 
µέγεθος, τη χρήση και τη ζώνη στην οποία εµπίπτει ο χώρος που καταλαµβάνει. 
� Απαγορεύεται η έκθεση αυτοκινήτων προς πώληση στο οδόστρωµα και ορίζεται πρόστιµο.  
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Θ.  Εποχιακά Καταστήµατα  
Για τα εποχιακά καταστήµατα που λειτουργούν κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και Πάσχα, την περίοδο 
της Απόκριας και των Εθν. Εορτών (25

η 
Μαρτίου – 28

η
 Οκτωβρίου ) για πώληση εορταστικών ειδών, 

καθορίζεται τέλος ανά τ.µ. την ηµέρα. 
 
∆ικαιολογητικά 

Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση εορταστικών ειδών, ο 
ενδιαφερόµενος καταθέτει έντυπη αίτηση, στην οποία σηµειώνει: 
- Τον υπολογισµό κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου σε µέτρα (µήκος Χ πλάτος) 

 - Τον χώρο τοποθέτησης των εµπορευµάτων έµπροσθεν στην πρόσοψη του καταστήµατος (τοίχος) ή έναντι 
του καταστήµατος, επί του κρηπιδώµατος του πεζοδροµίου. 
Σηµείωση: Οι εορταστικές περίοδοι καθορίζονται ως εξής:  

� Χριστούγεννα :        έναρξη 1-12 και λήξη 10-1 
� Πάσχα :    έναρξη 15 ηµέρες πριν την Κυριακή του Πάσχα και λήξη την επόµενη µέρα 

του    Πάσχα 
� Περίοδος Αποκριάς :  έναρξη ένα µήνα πριν την λήξη της Αποκριάς (Καθ. ∆ευτέρα ) 
� Εθνικές Γιορτές :   έναρξη µια εβδοµάδα πριν την εθνική εορτή 

 
Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εµπορευµάτων: 
Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο προσκοµίζεται: 

        - Βεβαίωση απόδοσης από την Εφορία του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ. ή φωτοαντίγραφο 
 Εκκαθαριστικού Εφορίας 

-  Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας 
Όταν πρόκειται για εταιρεία 

- Φωτοαντίγραφο καταστατικού ή εταιρικού 
- Φωτοαντίγραφο Έναρξης Εργασιών Εφορίας ή Περιοδικής ∆ήλωσης Φ.Π.Α 
Σηµείωση: Εφόσον δεν προκύψουν νέα δεδοµένα και η κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου παραµείνει η ίδια, 
η άδεια θεωρείται από το Τµήµα  Ρύθµισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων για το 
επόµενο έτος, µε την προσκόµιση της τελευταίας άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 


