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       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3255/22-01-2021 απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία έγιναν δεκτές οι καταγγελίες 

κατά  της υπ’ αριθμ. 111/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης, ακυρώθηκε η 

απόφαση του συλλογικού οργάνου του Δήμου Σύμης στο σύνολό της, λόγω μη ύπαρξης 

Κανονιστικής Πράξης  για τον καθορισμό τμημάτων κοινοχρήστων χώρων στους οποίους 

επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσεως.  

Κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3255/22-01-2021 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου ο Δήμος μας άσκησε την από 19-02-2021 και με αριθμ. πρωτ. 21/2021 Προσφυγή του 

ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου όπου απορρίφθηκε και παραπέμφθηκε στα Διοικητικά Δικαστήρια. 

 Ενόψει των παραπάνω, ο Δήμος μας έχει ήδη προβεί στην έκδοση Κανονιστικής Πράξης 

με τις υπ’αριθμ. 30/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΓΤΩΗΠ-ΑΗΩ) και 41/2021 (ΑΔΑ: 94ΑΥΩΗΠ-ΩΤΜ) 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ’αριθμ. πρωτ. 25528/27-

05-2021 (ΑΔΑ: 6Ω4ΜΟΡ1Ι-02Θ) και 29844/23-06-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΡΥΟΡ1Ι-ΧΜΚ) 

αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

  

Ως εκ τούτου, παρακαλείστε όλοι όσοι επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κοινόχρηστο χώρο, 

μπροστά  από το κατάστημά σας, όπως καταθέσετε, μέχρι 16 Ιουλίου 2021, αίτηση στο Δήμο  

Σύμης. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Κανονιστικής Πράξης: 

 

Ι. Για την έκδοση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου απαιτείται αίτηση του 

ενδιαφερομένου. Στην αίτηση για έκδοση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου λόγω 

προβολής της επιχείρησης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει με υπεύθυνη δήλωση να δηλώνει το 

παρακάτω λεκτικό κείμενο: 

«ΠΑΡΕΧΩ ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΕΝΤΟΛΗ  ΚΑΙ  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΥΜΗΣ, ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ 

ΕΙΤΕ ΜΕ ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΑΥΤΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ, ΝΑ ΚΑΘΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΤΗΝ 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ, ΟΠΩΣ  ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ». 

 



Η αίτηση του ενδιαφερόμενου θα συνοδεύεται από: 

α. Πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η. 

β. Φωτογραφίες του καταστήματος και του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου. 

γ. Αν ο ενδιαφερόμενος αιτείται την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν 

παρακείμενου καταστήματος ή κατοικίας, τότε θα κατατίθεται και βεβαίωση της παραγράφου 

4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με την συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα 

ακίνητα αυτά. 

Μετά την αίτηση του ενδιαφερομένου, η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνεται με υπηρεσιακό 

τρόπο για τα εξής: α) το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται η ακριβής θέση 

του καταστήματος, το πλάτος της πρόσοψής του και ο περιβάλλοντας χώρος, β) την άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος (αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) και γ) τη 

δημοτική, οικονομική ενημερότητα. 

 

 

ΙΙ. Ανανέωση άδειας 

Για την ανανέωση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου δεν απαιτείται νέο σχεδιάγραμμα, 

αλλά η ανανέωση θα πραγματοποιείται βάσει του ήδη υποβληθέντος σχεδιαγράμματος κατά 

τη διαδικασία χορήγησης της αρχικής άδειας. 

Ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με αίτησή του, 

προσκομίζοντας δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη, φόρους, 

πρόστιμα ή εισφορές ή έγγραφο νόμιμης ρύθμισής τους. 

Η χρέωση παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου ανά m2, ο τρόπος πληρωμής και οι 

υποχρεώσεις του αιτούντα από την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου καθορίζονται με βάση 

τις ισχύουσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα απαιτείται από όλους τους ενδιαφερόμενους 

να υπαχθούν στην παράγραφο (Ι) του παρόντος άρθρου και μετέπειτα θα ισχύει η παράγραφος 

ΙΙ «Ανανέωση άδειας». 

 

Σε αντίθετη περίπτωση η τυχόν κατάληψη κοινόχρηστου χώρου θα θεωρείται  

αυθαίρετη, και θα εφαρμοστούν οι ανάλογες διατάξεις του νόμου.     
 
 
          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

        ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 


