Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο
Γεκαξρείν Αιεμαλδξνύπνιεο, Ζκηόξνθνο Λ. Γεκνθξαηίαο 306
Σ.Κ. 68100 , Σει:2551064187, e mail symparastatis@alexpolis.gr
https://www.facebook.com/symparastatis.alexpolis

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ – ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014
ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ
Αιεμαλδξνύπνιε 27.3.2014
Πξνο:
-Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο, θ. Δπάγγειν Λακπάθε
- Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, θ.
Γεξαθόπνπιν Υξήζην.
-Γξαθείν Έθδνζεο Αδεηώλ, θ. Λπκπεξίδνπ Φαλή
ΘΔΜΑ: Δπηβνιή θπξώζεσλ ζηελ πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ.
Σύκθσλα κε ην άξ. 3 ηνπ λ. 1080/1980, αληηθαηαζηάζεθε ην άξ. 13 ηνπ β.δ.
24.9/20.10.1958 «πεξί θσδηθνπνηήζεσο ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ
πξνζόδσλ ησλ δήκσλ..»,
γηα ηα ηέιε ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ θαη ινηπώλ
θνηλόρξεζησλ ρώξσλ:
«1. Δπηηξέπεηαη, ε ππέξ δήκνπ ή θνηλόηεηνο, επηβνιή ηέινπο εηο βάξνο ησλ
ρξεζηκνπνηνύλησλ δηαξθώο ή πξνζθαίξσο πεδνδξόκηα, νδνύο, πιαηείαο θαη ελ γέλεη
θνηλνρξήζηνπο ρώξνπο θαη ην ππέδαθνο απηώλ. …2. Τα ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ
ρώξσλ, ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρώξεζηο ηεο ρξήζεσο, θαζνξίδνληαη δη’
απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ…. 3. α. Σν θαηά ηελ
παξάγξαθνλ 1 ηέινο νξίδεηαη εηήζηνλ δη’ απνθάζεωο ηνπ δεκνηηθνύ ή
θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαηά ηεηξαγωληθόλ κέηξνλ, αλεμαξηήηωο ρξόλνπ
ρξήζεωο θαη αλαιόγωο ηεο πεξηνρήο ηεο πόιεωο ή ρωξίνπ εηο ηελ νπνίαλ θείηαη
ε ρξεζηκνπνηνύκελνο ρώξνο. β. Δηδηθά ζε πεξηπηώζεηο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ ή
νδνύ από απηνύο πνπ εθηεινύλ νπνηαζδήπνηε θύζεσο ηερληθννηθνδνκηθέο εξγαζίεο,
ην ηέινο νξίδεηαη κεληαίν θαηά δώλεο κε απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη θαηά
ηεηξαγσληθό κέηξν. Γηα ηελ πιεξσκή απηνύ ηνπ ηέινπο επζύλνληαη από θνηλνύ θαη
εμ νινθιήξνπ εθείλνο πνπ πήξε ηελ άδεηα νηθνδνκήο θαζώο θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ
αθηλήηνπ. γ. Δπί πάζεο άιιεο πεξηπηώζεωο, ην ηέινο νξίδεηαη δη` απνθάζεωο ηνπ
νηθείνπ ζπκβνπιίνπ. Δηο πάζαλ πεξίπηωζηλ ην αλαινγνύλ ηέινο θαηαβάιιεηαη εμ
νινθιήξνπ πξν ηεο παξαδόζεωο ηεο αδείαο ρξήζεωο, εηο ην νηθείνλ δεκνηηθόλ ή
θνηλνηηθόλ ηακείνλ, αλαγξαθνκέλνπ επ` απηήο ηνπ αξηζκνύ ηνπ γξακκαηίνπ
εηζπξάμεωο. Ζ είζπξαμηο ελεξγείηαη θαηόπηλ ζρεηηθνύ ζεκεηώκαηνο ηνπ
δηθαηνύρνλ δήκνπ ή θνηλόηεηνο.
4…5. …6. Ο πξνζηηζέκελνο λα ρξεζηκνπνηήζε ηνπο θαηά ηαο πξνεγνπκέλαο
παξαγξάθνπο θνηλνρξήζηνπο ρώξνπο ή ην ππέδαθνο απηώλ ππνβάιιεη, πξνο ηεο
ρξήζεσο, ζρεηηθήλ αίηεζηλ εηο ην νηθείνλ δήκνλ ή θνηλόηεηα. Δηο ηελ αίηεζηλ
αλαγξάθνληαη: α) ην νλνκαηεπώλπκνλ ή ε επσλπκία ηνπ αηηνύληνο, ην είδνο θαη ε
δηεύζπλζηο ηεο αζθνπκέλεο επηρεηξήζεσο θαη β) ε ζέζηο, ε έθηαζηο θαη ην είδνο ηνπ
αηηνπκέλνπ πξνο ρξήζηλ ρώξνπ, σο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα δη’ ελ αηηείηαη ε
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παξαρώξεζηο ηεο ρξήζεσο απηνύ. Πξνθεηκέλεο ρνξεγήζεσο ηεο αδείαο ρξήζεσο ε
αζηπλνκηθή αξρή εληόο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηεο παξαιαβήο ηνπ
ζρεηηθνύ εξσηήκαηνο ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλόηεηνο, γλσκαηεύεη εάλ πθίζηαηαη ιόγνη
αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο πεδώλ ή ηξνρνθόξσλ επηβάιινληεο ηελ κε ρνξήγεζηλ
ηεο αηηνπκέλεο άδεηαο, νπόηε δελ ρνξεγείηαη αύηε. Παξερνκέλεο απξάθηνπ ηεο
πξνζεζκίαο ηαύηεο, ε άδεηα ρνξεγείηαη θαη άλεπ γλσκαηεύζεσο ηεο αζηπλνκηθήο
αξρήο.
7. …"8. ε πεξίπηωζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ, ηωλ νπνίωλ
έρεη επηηξαπεί ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ ππόρξενπ
κε απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο θνηλόηεηνο, εθηόο από ην αλαινγνύλ
ηέινο θαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν δηπιάζην πξνο ην αλαινγνύλ ηέινο, αλεμάξηεηα
από ην δηάζηεκα ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. Με όκνηα απόθαζε επηβάιιεηαη
πξόζηηκν, ζε βάξνο εθείλνπ πνπ θάλεη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ ηνπ νπνίνπ
ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο δελ έρεη επηηξαπεί, ίζν κε ην ηξηπιάζην ηνπ
κεγαιύηεξνπ θαηά ηεηξαγωληθό κέηξν πνζνύ πνπ θαζνξίζηεθε κε απόθαζε ηνπ
νηθείνπ ζπκβνπιίνπ γηα ηνπο ρώξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε
παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο.
Ζ δηαπίζηωζε ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο ελεξγείηαη από ην δήκν ή ηελ θνηλόηεηα ή
ηελ αζηπλνκηθή αξρή.
Σε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ θαζ' ππνηξνπήλ επηβάιινληαη,
θάζε θνξά, θαη κέρξη δύν θνξέο ηα σο άλσ πξόζηηκα θαη αλ εμαθνινπζεί ε παξάβαζε
νη δήκνη ή νη θνηλόηεηεο κε ζπλεξγεία ηνπο πξνέξρνληαη ζηελ αθαίξεζε θάζε είδνπο
αληηθεηκέλσλ, κε ηε ζπλδξνκή ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο ή ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο
αξρήο θαη επηβάιινπλ εηδηθό πξόζηηκν γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο, ίζν
κε ην δηπιάζην ηνπ κεγαιύηεξνπ θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν πνζνύ, πνπ θαζνξίζηεθε κε
απόθαζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ γηα ηνπο ρώξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε
παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο. ..9…10…11. Ο δήκαξρνο ή ν πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηνο
ρνξεγεί ηελ άδεηαλ ρξήζεωο θνηλνρξήζηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ρώξνπ, κε
δπλακέλελ λα εμηθλείηαη πέξαλ ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο δηα ηαο πεξ. α΄ θαη γ΄
ηεο παξαγ. 3 εηο ηελ νπνίαλ νξίδεηαη ε ηνπνζεζία θαη ε έθηαζηο ηνπ
παξαρωξνπκέλνπ θαηά ρξήζηλ ρώξνπ, ην είδνο θαη ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεωο, ωο
θαη ην ηέινο, εθαξκνδνκέλωλ θαηά ηα ινηπά αλαιόγωο ηωλ δηαηάμεωλ ηεο
παξαγξάθνπ 3.
12. Η ρνξεγεζείζα άδεηα ρξήζεσο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ δύλαηαη λα αλαλενύηαη ηε
αηηήζεη ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ππό ηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο θνηλόηεηνο, κε
απαηηνπκέλεο εθ λένπ γλώκεο ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο.
13. …14. …15. Ο άλεπ αδείαο πνηνύκελνο ρξήζηλ ησλ πεξί σλ ην παξόλ άξζξνλ
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, ηηκσξείηαη δηα ησλ πνηλώλ ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ Πνηληθνύ
Κώδηθνο…16. ..17…18. Γη’ απνθάζεσλ ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ ξπζκίδνληαη αη
ιεπηνκέξεηαη ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ”.
Από ην παξαπάλσ άξζξν πξνθύπηνπλ ηα εμήο ζεκεία:
Α) Η άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ είλαη δηαθξηηή άδεηα από ηελ ίδξπζε
θαη ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. Ωο εθ ηνύηνπ ε ρνξήγεζε
άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ζηελ νπνία
αλαγξάθεηαη όηη ε επηρείξεζε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ή λα
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αλαπηύμεη κία ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα ηξαπεδνθαζηζκάησλ, δελ ζεκαίλεη όηη ε ελ
ιόγσ επηρείξεζε έρεη θαη άδεηα ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ.
Β) Απαηηείηαη ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν λέα «άδεηα ρξήζεο
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ», ε νπνία εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ αλαπηπρζέληα.
Βαζηθή πξνϋπόζεζε ηεο έθδνζήο ηεο είλαη, ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο, ην νπνίν
απνηηκάηαη ζε ρξήκα, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, θαη επηβάιιεηαη αλά ηεηξαγσληθό
κέηξν θαη όρη αλά θάζηζκα.
Γ) Η άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ εθδίδεηαη γηα ηνλ ρώξν επί ηνπ
νπνίνπ επηηξέπεηαη λα γίλεη ρξήζε. Καη ηνύην δηόηη από ηνλ θαλνληζκό παξαρώξεζεο
ρξήζεο ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, κπνξεί λ’ απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ζε θάπνην
ζπγθεθξηκέλν θνηλόρξεζην ρώξν, ή γηα ζπγθεθξηκέλα ηεηξαγσληθά κέηξα, ηα νπνία
πξνβιέπνληαη εθεί.
Γ) Σπλεπώο αλ θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο αλαπηύμεη
ηξαπεδνθαζίζκαηα ζε επηηξεπόκελν γηα ρξήζε θνηλόρξεζην ρώξν, πιήλ όκσο ρσξίο
άδεηα ρξήζεο απηνύ, δηαπξάηηεη ηελ παξάβαζε ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο (άξ. 3 παξ. 8
εδ. α΄ λ. 1080/1980) θαη επηβάιιεηαη εθηόο από ην αλαινγνύλ ηέινο θαη πξόζηηκν
δηπιάζην πξνο ην αλαινγνύλ ηέινο.
Δ) Αλ θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο αλαπηύμεη ηξαπεδνθαζίζκαηα
ζε κε επηηξεπόκελν γηα ρξήζε θνηλόρξεζην ρώξν, δειαδή θαζ’ ππέξβαζε ηεο αδείαο
ηνπ, επηβάιιεηαη κόλν πξόζηηκν ίζν κε ην ηξηπιάζην ίζν κε ην ηξηπιάζην ηνπ
κεγαιύηεξνπ θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν πνζνύ πνπ θαζνξίζηεθε κε απόθαζε ηνπ
νηθείνπ ζπκβνπιίνπ γηα ηνπο ρώξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε
παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο (άξ. 3 παξ. 8 εδ. β΄ λ. 1080/90).
ΣΤ) Η άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ, δηαξθεί γηα έλα εκεξνινγηαθό
έηνο, αλεμαξηήηνπ έθδνζεο θαη ρξήζεο απηήο. Σπλεπώο αλ θάπνηνο πξνζέιζεη ζηελ
ππεξεζία γηα έθδνζε αδείαο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ ηνλ Μάην ή Ινύλην κήλα, ε
άδεηά ηνπ ζα ηζρύζεη κέρξη ηελ 31.12. ηνπ έηνπο πνπ εθδίδεηαη. Ζ ρξεζηκνπνίεζε
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ κεηά ηελ ιήμε ηεο εηήζηαο άδεηαο ρξήζεώο ηνπ θαη πξηλ
από ηελ αλαλέωζή ηεο ζπληζηά απζαίξεηε ρξήζε, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηηο
πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο (ηΔ 3486/2003, 73/2007)
Τα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζζνύλ πεξαηηέξσ είλαη απηά πνπ
αλαθύπηνπλ από ηελ αλάγλσζε ηνπ άξ. 3 παξ. 8 εδ. α΄ λ. 1080/1980:
1. Αλ ζε πεξίπησζε απζαίξεηεο (επηηξεπόκελεο όκσο) ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ
ρώξνπ, ε πξνζέιεπζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κεηά ηελ παξάβαζε γηα ηελ έθδνζε
αδείαο, θαη ε εμόθιεζε απηνύ, ζεκαίλεη θαη ηελ κε επηβνιή ησλ αλαινγνύλησλ
πξνζηίκσλ;
2. Σε πεξίπησζε πνπ ζην παξαπάλσ εξώηεκα ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, αλ
ζε πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο (επηηξεπόκελεο όκσο) θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ, ην
αλαινγνύλ ηέινο πνπ θαηαινγίδεηαη έρεη ηελ έλλνηα ηεο ρνξήγεζεο αδείαο ρξήζεο
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, γηα ην εθεμήο δηάζηεκα, νπόηε κε ηελ πξνζέιεπζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία, θαη ηελ εμόθιεζε κόλν ηνπ αλαινγνύληνο
ηέινπο, εθδίδεηαη ε άδεηα ρσξίο λα επηβιεζεί εθ λένπ ην ηέινο ζηελ απόθαζε
Γεκάξρνπ γηα απζαίξεηε ρξήζε, παξά κόλν ην πξόζηηκν ηνπ δηπιαζίνπ;
Από ηε δηαηύπσζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 8 ηνπ λ. 1080/1980 πξνθύπηεη όηη ν
λόκνο εμαξηά ηελ ρξήζε θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ, από πξνεγνύκελε άδεηα, πνπ όπσο
νξίδεηαη ξεηά, εθδίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν θαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρώξν, από
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ηνλ Γήκαξρν. Γηα ηελ ρνξήγεζε απηήο ηεο άδεηαο απαηηείηαη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο,
ε νπνία απνδεηθλύεηαη από ην δηπιόηππν είζπξαμεο θαη αλαγξάθεηαη επ’ απηήο ν
αξηζκόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γξακκαηίνπ, πνπ θαηαβάιιεηαη ζην δεκνηηθό ηακείν. Δμ’
απηνύ πξνθύπηεη όηη ε θαηαβνιή ηνπ αλαινγνύληνο ηέινπο, είλαη πξνϋπόζεζε γηα ηελ
έθδνζε ρνξήγεζεο άδεηαο, ελώ ε απόδεημε ηεο θαηαβνιήο γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε
ηνπ γξακκαηίνπ είζπξαμεο.
Η άδεηα πιένλ εθδίδεηαη από ηνλ Γήκαξρν, είλαη εηήζηα (εκεξνινγηαθό έηνο)
αλεμαξηήησο ρξήζεο από ηνλ ελδηαθεξόκελν θαη ππόθεηηαη από ην ίδην όξγαλν θαη ζε
αλάθιεζε. Σπλεπώο αλ πξηλ ηελ έθδνζε αδείαο θαηαιεθζεί ν ελδηαθεξόκελνο από ηηο
αξκόδηεο αξρέο λα θάλεη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ, ηνπ
επηβάιινληαη νη αλάινγεο δηνηθεηηθέο θπξώζεηο, αζρέησο αλ κεηά πξνζέιζεη ζηελ
ππεξεζία θαη δεηήζεη ηελ έθδνζε ηεο αδείαο. Η άδεηα πνπ ζα εθδνζεί ζα ηζρύεη γηα
ηνλ εθεμήο ρξόλν, αθνύ ε έθδνζή ηεο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 11 πνπ παξαπέκπεη ζηελ
παξ. 3 ηνπ άξ. 3 ηνπ λ. 1080/1980, ιακβάλεη ρώξα αλεμαξηήησο ρξόλνπ ρξήζεσο.
Γειαδή αλ ν ελδηαθεξόκελνο ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θνηλόρξεζην ρώξν, κόλν γηα
ηξεηο ή ηέζζεξηο κήλεο ηνπ θαινθαηξηνύ, ζα πιεξώζεη ην ηέινο σο εηήζην, ρσξίο λα
γίλεηαη επηκεξηζκόο.
Η επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εδάθηα α΄ θαη β΄ ηνπ άξ. 3
παξ. 8 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λόκνπ, γίλεηαη κε απνθάζεηο δεκάξρνπ, νη νπνίεο είλαη
δηαθξηηέο από ην έγγξαθν ηεο άδεηαο θαη θπζηθά έρνπλ θπξσηηθό ραξαθηήξα.
Έηζη ινηπόλ, κε κία απόθαζε Γεκάξρνπ, γηα ηελ παξάβαζε ηεο απζαίξεηεο
θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ (εληόο ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη ε ρξήζε),
επηβάιιεηαη ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν (άξ. 3 παξ. 8 εδ. α΄ λ. 1080/1980) ην
αλαινγνύλ ηέινο, δειαδή απηό πνπ έπξεπε λα πιεξώζεη ζε πεξίπησζε πνπ
ρνξεγνύληαλ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ, θαη επηπιένλ πξόζηηκν γηα ηε
ρξήζε ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ αλαινγνύληνο ηέινπο.
Με όκνηα απόθαζε Γεκάξρνπ, γηα ηελ παξάβαζε επηπιένλ ρξήζεο
θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ, πνπ όκσο δελ επηηξέπεηαη από ηηο απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ, πξόζηηκν ίζν κε ην ηξηπιάζην ηνπ ππνινγηδόκελνπ ηνπ ρώξνπ
απζαίξεηεο ρξήζεο επί ηνπ κεγαιύηεξνπ θαηά ηεηξαγωληθό κέηξν πνζνύ πνπ
θαζνξίζηεθε κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ γηα ηνπο ρώξνπο γηα ηνπο
νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο (απηό είλαη απηνλόεην γηαηί
ζηνπο ρώξνπο πνπ δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε, δελ ππνινγίδεηαη ηέινο ρξήζεο).
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη νη απνθάζεηο Γεκάξρνπ πνπ πεξηέρνπλ ηηο ελ
ιόγσ θπξώζεηο, είλαη θάηη άιιν θαη δηαθνξεηηθό από ηελ άδεηα Γεκάξρνπ γηα ρξήζε
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ θαη ε νπνία εθδίδεηαη όπσο πξναλαθέξζεθε αθνύ θαηαβιεζεί
ην ελ ιόγσ ηέινο.
Γελ ζα κπνξνύζε ινηπόλ, έηζη όπσο είλαη δηαηππσκέλν ην άξζξν 3, ζηελ
πεξίπησζε ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο (επηηξεπόκελεο) θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, λα
ζεσξεζεί όηη ν θαηαινγηζκόο ηνπ αλαινγνύληνο ηέινπο ρξήζεο, έρεη ηελ έλλνηα ηεο
έθδνζεο αδείαο θαη όηη κε ηνλ θαηαινγηζκό απηό απαιιάζζεηαη ν ελδηαθεξόκελνο
από ηελ πεξαηηέξσ έθδνζε απηήο θαη επηβαξύλεηαη κόλν κε ην πξόζηηκν ηεο ρξήζεο
πνπ είλαη ην δηπιάζην. Όπσο επίζεο ζε πεξίπησζε πνπ έξζεη κεηαγελέζηεξα ν
ελδηαθεξόκελνο θαη εθδώζεη άδεηα ρξήζεο πιεξώλνληαο ην αλαινγνύλ ηέινο, λα
ζπκςεθηζηεί απηό από ηελ ζπλνιηθή νθεηιή ηνπ, πνπ πξνθύπηεη από ηελ απόθαζε
Γεκάξρνπ πνπ ηνπ επηβάιιεη ηόζν ην αλαινγνύλ ηέινο όζν θαη πξόζηηκν δηπιάζην
απηνύ, ζηελ πεξίπησζε ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο. Η άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ
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ρώξνπ, πξέπεη λα ελλνεζεί όηη εθδίδεηαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ζέιεη λα
θάλεη ρξήζε απηνύ. Αλ θάπνηνο δελ θάλεη ρξήζε ηνπ ρώξνπ απηνύ, ελώ έρεη ηε
δπλαηόηεηα, δελ ρξεηάδεηαη λα εθδώζεη άδεηα θαη λα πιεξώζεη ην ηέινο πνπ
πξνβιέπεηαη, παξακέλεη όκσο ζε ηζρύ ε θύξσζε γηα ηπρόλ απζαίξεηε ρξήζε πνπ
έθαλε (αλαινγνύλ ηέινο + δηπιάζην πξόζηηκν).
Αλ ν λνκνζέηεο ήζειε θάηη ηέηνην ζα ην δηαηύπσλε ξεηά. Σπλεπώο ε θύξσζε
πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξ 3 παξ. 8 εδ. Α΄ ηνπ λ. 1080/1980, γηα ηελ απζαίξεηε
θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ (εθεί πνπ επηηξέπεηαη ε ρξήζε), είλαη κία εληαία
θύξσζε, πνπ εθδίδεηαη κε απόθαζε Γεκάξρνπ, ρσξίο λα ελδηαθέξεη ν ρξόλνο ηεο
ρξήζεο, θαη απνηειείηαη από δύν κέξε ήηνη, από ην αλαινγνύλ ηέινο (πνπ
ππνινγίδεηαη από ηελ έθηαζε ηνπ ρώξνπ ρξήζεο επί ηεο αμίαο ηνπ ηεηξαγσληθνύ ζην
ζπγθεθξηκέλν ρώξν, όπσο έρεη ήδε θαζνξηζζεί κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ) θαη από πξόζηηκν ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ παξαπάλσ ηέινπο. Η κόλε
πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηβνιή απηνύ είλαη λα κελ έρεη εθδνζεί άδεηα ρξήζεο.
Δλόςεη όισλ ησλ παξαπάλσ, γηα ιόγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο, θαη πξνθεηκέλνπ
λα απνθεύγνληαη θαηαγγειίεο δεκνηώλ, πεξί κε ηήξεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ
ζηα ζέκαηα ησλ απζαίξεησλ θαηαιήςεσλ, ζεσξώ, όηη ε αξκόδηα ππεξεζία ζαο,
πξέπεη λα επηβάιιεη κε απόθαζε ζηελ πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ
ρώξνπ, ηόζν ην αλαινγνύλ ηέινο, όζν θαη πξόζηηκν ίζν κε ην δηπιάζην απηνύ,
αλεμαξηήησο κεηαγελέζηεξεο έθδνζεο αδείαο από ηνλ ελδηαθεξόκελν, ε έθδνζε ηεο
νπνίαο ζεκαίλεη θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ρξήζεο.
Ο ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΒΑΜΑΣΕΗΓΖ Α. ΥΡΖΣΟ

5

