
ΘΕΜΑ :  ΑΛΛΑΓΕ ΔΙΑΣΑΞΕΨΝ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΛΗΧΗ ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΨΝ  ΦΨΡΨΝ - 
ΜΙΘΨΕΨΝ ΠΕΡΙΠΣΕΡΨΝ ΚΑΙ ΚΤΛΙΚΕΙΨΝ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΙ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΣΟΤ 
Ν.4483/17 (ΥΕΚ Α’ 107 / 31.07.2017). 
 
 
ασ γνωρύζουμε  μετϊ την ψόφιςη του Ν.4483/2017, «Ρυθμύςεισ για τον εκςυγχρονιςμό 
του θεςμικού πλαιςύου οργϊνωςησ και λειτουργύασ των Δημοτικών Επιχειρόςεων 
Ύδρευςησ Αποχϋτευςησ (Δ.Ε.Τ.Α.) Ρυθμύςεισ ςχετικϋσ με την οργϊνωςη, τη 
λειτουργύα, τα οικονομικϊ και το προςωπικό των Ο.Σ.Α. Ευρωπαώκού Όμιλοι Εδαφικόσ 
υνεργαςύασ Μητρώο Πολιτών και ϊλλεσ διατϊξεισ», του, μεταξύ ϊλλων, Τπουργεύου 
Εςωτερικών, επϋρχονται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ που αφορούν ςτην αυθαύρετη κατϊληψη 
κοινοχρόςτων χώρων καθώσ και ςτισ μιςθώςεισ περιπτϋρων και κυλικεύων, με την 
απλοπούηςη και αυςτηροπούηςη τησ διοικητικόσ διαδικαςύασ ελϋγχου. 
 
Ειδικότερα : 

1. Με το ϊρθρο 55, αντικαθύςταται η παρ. 8 του ϊρθρου 13 του Β.Δ.24-9/20-10-

1958, και ρυθμύζονται θϋματα αποκατϊςταςησ κοινοχρόςτου χώρου ςε περύπτωςη 

αυθαύρετησ κατϊληψησ. Διευκρινύζεται επύςησ, ότι με την διαπύςτωςη τησ 
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παρϊβαςησ, καλεύται εκεύνοσ που τη διενεργεύ να προβεύ ςε αφαύρεςη των 

αντικειμϋνων εντόσ επτϊ (7) ημερών, από την επόμενη τησ επύδοςησ μϋρα τησ 

διαπιςτωτικόσ πρϊξησ. ε περύπτωςη που τα αντικεύμενα δεν αφαιρεθούν ο 

δόμοσ προβαύνει ςε αφαύρεςό τουσ με ςυνεργεύα του.  

ε περύπτωςη δεύτερησ παρϊβαςησ, αφαιρεύται η ϊδεια χρόςησ του 
κοινόχρηςτου χώρου, για χρονικό διϊςτημα ϋξι (6) μηνών.  
 

2. Με το ϊρθρο 66, ςυμπληρώνεται η παρ. 10 του ϊρθρου 13 του Β.Δ.24-9/20-10-

1958, ώςτε να ρυθμιςτεύ η δυνατότητα παραχώρηςησ (για χρονικό διϊςτημα που δεν 

υπερβαύνει τισ δϋκα (10) ημϋρεσ) από τουσ δόμουσ κοινόχρηςτων χώρων, χωρύσ 

δημοπραςύα, με ςκοπό τη διεξαγωγό εκδηλώςεων, που αφορούν εκδηλώςεισ 

κοινωνικόσ αλληλεγγύησ ό δρϊςεισ τουριςτικόσ, πολιτιςτικόσ, καλλιτεχνικόσ ό 

δημόςιασ εμπορικόσ προβολόσ.  

Ο καθοριςμόσ των χώρων αυτών, η διαδικαςύα παραχώρηςησ τουσ, καθώσ και το ύψοσ 
του τϋλουσ για τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, καθορύζονται με απόφαςη του Δημοτικού 
υμβουλύου του οικεύου δόμου.   

3. Με το ϊρθρο 56, παρατεύνεται η ιςχύσ των ενεργών μιςθωτικών ςυμβϊςεων 

περιπτϋρων και κυλικεύων που εύχαν ςυναφθεύ πριν την ϋναρξη ιςχύοσ του 

Ν.4254/14 ϋωσ τη ςυμπλόρωςη 10ετύασ, ώςτε να εναρμονιςτούν ωσ προσ τη διϊρκεια 

ιςχύοσ με το ϊρθρο 27 παρ. 2β του Ν.4325/15 και ορύζεται ότι ςε 

περύπτωςη θανϊτου του δικαιούχου υφιςτϊμενησ κατϊ το χρόνο ϋναρξησ 

ιςχύοσ του Ν.4093/12 διοικητικόσ ϊδειασ και κατόπιν αιτόματοσ του μιςθωτό, 

η μύςθωςη παρατεύνεται αυτοδικαύωσ πϋραν του χρόνου, λόξησ τησ για µύα µόνο 

φορϊ ϋωσ την ϋκδοςη νϋασ πρϊξησ παραχώρηςησ ό την κατϊργηςη τησ θϋςησ και για 

χρονικό διϊςτηµα που, ςε κϊθε περύπτωςη, δεν μπορεύ να υπερβαύνει τα δύο (2) ϋτη. 

Κατόπιν των ανωτϋρω και λαμβανομϋνου υπόψη  του νϋου θεςμικού πλαιςύου, οι 
αντιδόμαρχοι ϊμου , οι οπούοι εύναι αποδϋκτεσ του παρόντοσ, παρακαλούνται να 
ενημερώςουν τα ςυλλογικϊ όργανα των εμπλεκομϋνων επιχειρηματιών ςτισ Δημοτικϋσ 
ενότητεσ ευθύνησ των. 
Οι υπηρεςύεσ του Δόμου ϊμου καλούνται να ενημερωθούν λεπτομερώσ ςχετικϊ με τα 
διαλαμβανόμενα ςτισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του Ν.4483/2017 και  τισ οπούεσ θα κληθούν να 
εφαρμόςουν καθώσ και να  λειτουργόςουν ωσ πολλαπλαςιαςτϋσ ενημϋρωςησ. 
Οι ςυλλογικού επιχειρηματικού φορεύσ παρακαλούνται να ενημερώςουν ςχετικϊ τα μϋλη τουσ,   
ώςτε, αφενόσ μεν, να διαςφαλιςτεύ η ςύννομη λειτουργύα των επιχειρόςεών τουσ, αφετϋρου 
δε, να αποφευχθεύ η επιβολό των προβλεπομϋνων διοικητικών κυρώςεων, τισ οπούεσ,  
κατϊ δϋςμια αρμοδιότητα, οι υπηρεςύεσ του Δόμου θα κληθούν να εφαρμόςουν.        
 
                                                                                                                                    

Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΜΟΥ 

 

 
ΜΙΧΑΛΗ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ 
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