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Το άρθρο 13 του Β.Δ. 24.09/20.10.1958 “Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων”, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του 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».
Την Υ.Α. ΠΕΚΑ 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621 Β' / 31.12.2009) “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”, στην παρ. 2 της οποίας προβλέπεται, μεταξύ άλλων,
ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50μ. για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, όπως πυροσβεστικά,
ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία, κλπ.. που παραμένει ακάλυπτη καθ’ ύψος σε όλο το μήκος και πλάτος της.
Την Εγκύκλιο 7/2010 ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 9180/10.06.2010) “Δημοσίευση απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ για ειδικές ρυθμίσεις εξυπηρέτησης
ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”.
Την Εγκύκλιο 3/2011 ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. Οικ. 13612/24.03.2011) “Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με 52907/28.12.2009
Απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών (ΦΕΚ 2621 Β' / 31.12.2009)”.
Οδηγίες Σχεδιασμού “ Σχεδιάζοντας για όλους” Γραφείου Μελετών ΑμεΑ του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως ισχύουν σήμερα.
Ο Ν. 4067/2012 ”Νέος Οικοδομικός Κανονισμός” (ΦΕΚ 79 Α'/ 09.04.2012) και ειδικότερα:
η παρ.71 περί προσβασιμότητας του άρθρου 2, Ορισμοί
άρθρο 6 “Προστασία Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς”,
άρθρο 16 «Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 24 του
άρθρου 20 του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α’/14.04.2014),
άρθρο 20 “Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους
Αριθμ. οικ. 16228 (ΦΕΚ 1723 Β’/ 18.5.2017) Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.
Α.Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/ 23.06.2017 (ΦΕΚ 2161/Β/23.6.2017) Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων /
ποτών και άλλες διατάξεις.
ΑΔΣ 1000/2013 Θεσ/νίκης με την οποία αυξήθηκε η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος τα 2,00 μ., ελεύθερο
από κάθε είδος σταθερό ή κινητό εμπόδιο (59494/26.08.2013 εγκριτική Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης).
ΑΔΣ 374/2015 Θεσ/νίκης με την οποία ορίσθηκαν γενικές ρυθμίσεις τεχνικού και λειτουργικού χαρακτήρα για τους κοινόχρηστους χώρους
{34961(+33825+30435) 26.05.2015 εγκριτική Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης}.
ΑΔΣ 1173/2015 Θεσ/νίκης με την οποία συμπληρώθηκαν πρόσθετοι όροι και περιορισμοί για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και
ασφαλούς κίνησης των πεζών και ειδικότερα των ΑμεΑ (69572/23.10.2015 εγκριτική Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης).
Α.Δ.Σ. 376/2015 Θεσ/νίκης από την οποία εγκρίθηκε με τη αριθ. 34956(+30433)/26-05-2015 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, μόνο το σκέλος της ρύθμισης για τις οδούς υπό ανάπλαση, σύμφωνα με το οποίο ο προς διάθεση
κοινόχρηστος χώρος σε Κ.Υ.Ε. θα πρέπει να προβλέπεται από το στάδιο μελέτης και θα εκδίδεται ειδική κανονιστική πράξη, πριν την
ολοκλήρωση της ανάπλασης, που θα καθορίζει τον προς διάθεση κοινόχρηστο χώρο.
Α.Δ.Σ. 224 / 24-2-2014 Θεσ/νίκης με την οποία επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε πεζοδρόμια με πλάτος μεγαλύτερο
από 2,5 μέτρα (20397 + 20394 εγκριτική απόφαση της Αποκ/μένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης).
Α.Δ.Σ. 237 / 24-2-2014 Θεσ/νίκης Δε θα χορηγούνται άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου και προς τον τοίχο του καταστήματος και προς το
οδόστρωμα, παρά μόνο αν το πεζοδρόμιο έχει πλάτος τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα (20397 + 20394 εγκριτική απόφαση της Αποκ/μένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης).
Α.Δ.Σ. 1696 / 26-11-2018 Θεσ/νίκης Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον καθορισμό διαστάσεων κουβουκλίου και μέγιστου εξοπλισμού
υφιστάμενων περιπτέρων για το Δήμο Θεσσαλονίκης (75706 εγκριτική απόφαση της Αποκ/μένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης).
Παράρτημα 2Α, Περιοχές με ειδικές κανονιστικές πράξεις Δήμου Θεσσαλονίκης με τις οποίες παραχωρήθηκαν κοινόχρηστοι χώροι για
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων – εμπορευμάτων με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.
Α.Δ.Σ 1712 / 19-12-2016 Θεσ/νίκης: Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ορθή επανάληψη της υπ' αρ. 1058/2016 ΑΔΣ και την επανέγκριση του
Κανονισμού Λειτουργίας πεζοδρόμων του Δήμου Θεσσαλονίκης, για τον καθορισμό των όρων και περιορισμών κυκλοφορίας
(3703/22.2.2017 Εγκριτική απόφαση της Αποκ/μένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων του Δήμου
Θεσσαλονίκης).
ΑΔΣ 1650 / 27.11.2017 Θεσ/νίκης Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τις διαδικασίες των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Γ070002 Τμήμα
Τεχνικού Ελέγχου Επιχειρήσεων).
Αποφάσεις Δημοτικού 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 η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όσο αφορά στην ασφάλεια πεζών ή τροχοφόρων.
Αφού ο προτεινόµενος, προς παραχώρηση, κοινόχρηστος χώρος εγκριθεί και από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας
Θεσσαλονίκης, θα πρέπει ο ενδιαφερόµενος να προσέλθει στην Υπηρεσία, κατόπιν ειδοποίησης µέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας έως καθορισµένης προθεσµίας για την πληρωµή του τέλους και τη χορήγηση της σχετικής άδειας,
ειδάλλως θα υπάρξει προσαύξηση 5% για κάθε µήνα, µετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής.
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Γ. ∆ικαιολογητικά για τη χορήγησης άδειας τοποθέτησης εµπορευµάτων, σταντ σε κατάστηµα
Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση εµπορευµάτων για πρώτη
φορά, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει:
 Έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης της Υπηρεσίας µε τα απαιτούµενα στοιχεία του, πρωτοκολληµένο
 Υπεύθυνη ∆ήλωση ιδιοκτήτη, διαχειριστή, ενοικιαστή όµορου κτίσµατος για έγκριση ανάπτυξης εµπορευµάτων
στην πρόσοψη αυτού (όποτε συµβαίνει αυτό), θεωρηµένη µε το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντα από
∆ηµόσια Υπηρεσία.
 Συνηγορία ΥΠ.Π.Ο.Α. (Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών
Έργων Κεντρικής Μακεδονίας), όταν πρόκειται για κατάστηµα που λειτουργεί σε µνηµείο ή πλησίον αρχαιολογικών
χώρων.
 Άδεια οικοδοµής ή ρυµοτοµικό διάταγµα όταν υπάρχει προκήπιο.
 Σφραγισµένο πλήρες σχέδιο κάτοψης από µηχανικό (σε σχεδιαστικό πρόγραµµα Η/Υ) σε κλίµακα 1: 50 ή του
χώρου που θα τοποθετηθούν τα εµπορεύµατα.
Το σχέδιο κάτοψης σε κλίµακα 1:50 πρέπει να:
1. Είναι πλήρες και ακριβές, σε (Α3) χαρτί διαστάσεων 42 εκ. Χ 30 εκ. (επιθυµητή διάσταση)
2. ∆ιαθέτει πινακάκι µε πλήρη στοιχεία του καταστήµατος, θέµα σχεδίου, ηµεροµηνία, διευκρινιστικά στοιχεία,
πρωτότυπη σφραγίδα του µηχανικού
3. Υπόµνηµα µε τις διαστάσεις του προς έγκριση χώρου κατάληψης ή αριθµού σταντ
Σηµείωση: Το σταντ έχει εµβαδόν έως 0,50 τ.µ. έκαστο. Η διάστασή του θα είναι: Μήκος έως 1,00 µ., Πλάτος έως
0,50 µ. και Ύψος έως 1,50 µ., το οποίο τοποθετείται έµπροσθεν στην πρόσοψη του καταστήµατος (τοίχος) ή
έναντι του καταστήµατος, επί του κρηπιδώµατος του πεζοδροµίου.
Το σχέδιο περιλαµβάνει:
1.
Αποτύπωση
 Μήκους πρόσοψης καταστήµατος
 Εισόδου πολυκατοικίας (αν υπάρχει όµορη), όµορα καταστήµατα
 Σχήµατος και πλάτους του πεζοδροµίου (αποτµήσεις, καµπύλες, εσοχές, διαβάσεις)
 Υπαρχόντων δενδροδόχων – δένδρων στον προτεινόµενο χώρο τοποθέτησης των τραπεζοκαθισµάτων
 Άλλων στοιχείων στον ίδιο χώρο, όπως στύλοι ∆ΕΗ, ΚΑΦΑΟ ΟΤΕ, ζαρντινιερών ή παρτεριών του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης
 Υπάρχουσας όδευσης τυφλών, πολιτιστικής διαδροµής
2.
∆ιάσταση ελεύθερου πλάτους όδευσης πεζών
Βάσει της 1000/2013 Α.∆.Σ., ως απαραίτητο ελάχιστο πλάτος όδευσης πεζών, ελεύθερο από κάθε είδος
σταθερό ή κινητό εµπόδιο, ορίζονται τα 2,00 µ.
3.
∆ήλωση ελεύθερου ύψους πεζών
Βάσει του ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009, σε όλο το µήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται
πραγµατικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο µε 2.20µ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εµπόδιο
(µαρκίζες, επιγραφές, σηµάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.)
4.
Σχεδιασµό του περιγράµµατος του χώρου τοποθέτησης των εµπορευµάτων έµπροσθεν στην πρόσοψη του
καταστήµατος (τοίχος) ή έναντι του καταστήµατος, επί του κρηπιδώµατος του πεζοδροµίου.
5.
Γενική Οδηγία: Επιθυμητή η σημείωση με ευδιάκριτο τρόπο των προσβάσιμων οδεύσεων και η σύνδεση αυτών με τη
διάβαση / ράμπα. Το σχέδιο του μηχανικού σε κλίμακα 1:50, ύστερα από επιτόπια αυτοψία τεχνικών υπαλλήλων του
τμήματος κι εφόσον εγκριθεί από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή PDF
στην ηλεκτρονική διεύθυνση salonepix@gmail.com.
∆. ∆ικαιολογητικά για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου µε είδη περιπτέρου
1. Ψυγεία - Μέγιστος εξοπλισµός περιπτέρου
Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ψυγείων για πρώτη `
φορά, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει τα δικαιολογητικά και το σχέδιο κάτοψης που µνηµονεύονται στο σκέλος Γ.
Πέραν του κουβουκλίου του περιπτέρου παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για την τοποθέτηση των ψυγείων,
σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο, µε δυνατότητα α) διάταξης εξοπλισµού τύπου “Α”, µε δύο θέσεις εκατέρωθεν
του κουβουκλίου διαστάσεων έως 1,40µ.Χ0,90µ. και έως 0,70µ.Χ0,90µ. αντίστοιχα, για τοποθέτηση ψυγείων µε
δυνατότητα εγκιβωτισµού και β) για διάταξη εξοπλισµού τύπου “Β”, µία θέση διαστάσεων έως 2,20µ. Χ
0,90µ., για τοποθέτηση ψυγείων µε δυνατότητα εγκιβωτισµού.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση ψυγείων συντήρησης εκτός των καταστηµάτων, στο πεζοδρόµιο.
2. Μεµονωµένα µηχανοκίνητα και ηλεκτρικά παιχνίδια σε περίπτερα που βρίσκονται σε πάρκα
Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για µηχανοκίνητα ή ηλεκτροκίνητα παιχνίδια
σε περίπτερο (που βρίσκεται σε πάρκο) για πρώτη φορά, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει τα δικαιολογητικά και το
σχέδιο κάτοψης που µνηµονεύονται στο σκέλος Γ. Η άδεια για τα µηχανοκίνητα και ηλεκτροκίνητα παιχνίδια χορηγείται σε
περίπτερα που βρίσκονται σε πάρκα και απαγορεύεται η τοποθέτηση παιχνιδιών στα περίπτερα που βρίσκονται σε οποιαδήποτε
άλλο σηµείο της πόλης, καθώς και έξω από καταστήµατα. Επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι τεσσάρων (4) παιχνιδιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Σύμφωνα με την Α.Δ.Σ. 1696 / 26-11-2018 Θεσ/νίκης)

ΤΥΠΟΣ Α
1. Κουβούκλιο περιπτέρου
2. Θέση εξοπλισμού για
τοποθέτηση ψυγείου έως
1,40μ. Χ 0,90μ. με δυνατότητα
εγκιβωτισμού
3. Θέση εξοπλισμού για
τοποθέτηση ψυγείου έως
0,70μ. Χ 0,90μ. με δυνατότητα
εγκιβωτισμού

ΤΥΠΟΣ Β
1. Κουβούκλιο περιπτέρου
2. Θέση εξοπλισμού για
τοποθέτηση ψυγείων έως
2,20μ. Χ 0,90μ. με δυνατότητα
εγκιβωτισμού
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Ε. ∆ικαιολογητικά για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου µε αυτόµατους πωλητές
Για τον κάθε αυτόµατο πωλητή θα γνωστοποιείται ο χώρος εγκατάστασής του, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
10 της κοινής υπουργικής απόφασης 16228/2017.
Καθορίζονται, τρεις (3) κατηγορίες αυτόµατων πωλητών:
1. Αυτόµατοι µικροί, µεσαίοι πωλητές καρτών, παιχνιδιών, ζυγαριές στα φαρµακεία και καταστήµατα κλπ.
2. Αυτόµατοι µεγάλοι πωλητές (φωτογραφιών κλπ.)
3. Μηχανήµατα αυτόµατης παρασκευής – πώλησης τροφίµων και ποτών {τοποθετούνται σε δηµόσιους ανοικτούς ή
στεγασµένους χώρους (π.χ. έµπροσθεν επιχειρήσεων που λειτουργούν νοµίµως, σταθµούς, χώρους αναµονής
κλπ. ή ιδιωτικούς χώρους (π.χ. καταστήµατα, γραφεία, κ.λπ.), εκπαιδευτικούς οργανισµούς, νοσοκοµεία, χώρους
υποδοχής κοινού για υπηρεσίες ή χώρους δηµοσίων θεαµάτων µε µακροχρόνια παραµονή κοινού, στις αναφερόµενες στο Άρθρο 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829 23-06-2017
(ΦΕΚ 2161/Β/23.6.2017) Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων / ποτών και
άλλες διατάξεις}.
Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση αυτόµατων πωλητών για πρώτη
φορά, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει τα δικαιολογητικά και το σχέδιο κάτοψης που µνηµονεύονται στο σκέλος Γ.
Επιπλέον, καταθέτει πλήρη τεχνική έκθεση µε τις προϋποθέσεις και τους όρους του σηµείου Α και Β σκέλους 2
«Μηχανήµατα αυτόµατης παρασκευής – διάθεσης τροφίµων και ποτών» του Άρθρου 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ της Α.Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23.06.2017(ΦΕΚ 2161/Β/23.6.2017). Στο υπόµνηµα
αναγράφεται η κατηγορία που ανήκει.
Στο σχέδιο κάτοψης αποτυπώνεται:
 Ο χώρος τοποθέτησης του αυτόµατου πωλητή
 Οι χρησιµοποιούµενοι αυτόµατες πωλητές (αριθµός)
ΣΤ. ∆ικαιολογητικά για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου µε αυτοκίνητα, τροχόσπιτα και λοιπά
µηχανοκίνητα οχήµατα (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.
Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση των παραπάνω ειδών για
πρώτη φορά, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει τα δικαιολογητικά και το σχέδιο κάτοψης που µνηµονεύονται στο σκέλος Γ.
Στο σχέδιο κάτοψης αποτυπώνονται:
 Τα αυτοκίνητα, µηχανοκίνητα δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα (γουρούνες), τροχόσπιτα και λοιπά µηχανοκίνητα
οχήµατα, 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.
Η. ∆ικαιολογητικά για Εποχιακά Καταστήµατα
Για τα εποχιακά καταστήµατα που λειτουργούν κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και Πάσχα, την περίοδο της
η
η
Απόκριας και των Εθν. Εορτών (25 Μαρτίου – 28 Οκτωβρίου ) για πώληση εορταστικών ειδών, καθορίζεται τέλος
ανά τ.µ. την ηµέρα.
Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση εορταστικών ειδών, ο
ενδιαφερόµενος καταθέτει δικαιολογητικά και το σχέδιο κάτοψης που µνηµονεύονται στο σκέλος Γ.
Στο σχέδιο κάτοψης αποτυπώνεται:
 Ο σχεδιασµός του περιγράµµατος του χώρου τοποθέτησης των εµπορευµάτων έµπροσθεν στην πρόσοψη του
καταστήµατος (τοίχος) ή έναντι του καταστήµατος, επί του κρηπιδώµατος του πεζοδροµίου.
 Ο υπολογισµός κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου σε µέτρα (µήκος Χ πλάτος).
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
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