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                                                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των άρθρων 10&11 του Κανονισµού Κατάληψης Κοινοχρήστων 
                Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
Σχετικά: 

1. Oι διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Ο Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
3. Τα άρθρα 10 &11 του Κανονισµού Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων. 

 
 

Σε συνέχεια της αριθ. 250/26-9-2017 Απόφασης του ∆Σ «Κανονισµός Κατάληψης 
Κοινοχρήστων χώρων  ∆ήµου ∆ιονύσου», και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 73 του Ν. 
3852/2010 παρακαλούµε 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 ∆ήµου ∆ιονύσου, όπως παρακάτω, για την επίλυση δυσλειτουργιών που 
παρατηρήθηκαν. 
Συγκεκριµένα: 
 
                  ΑΡΘΡΟ 10 
 

• Στον τίτλο του άρθρου 10 µετά τη λέξη «ΣΚΙΑ∆ΙΩΝ» 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 
Υ∆ΟΜ εφ’όσον απαιτείται». 
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      ΑΡΘΡΟ 11 

• Στον τίτλο του άρθρου 11µετά τη λέξη «ΣΚΙΑ∆ΙΩΝ» 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 Υ∆ΟΜ» 
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