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 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΘ 16θ 
       ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                   τθσ 30-05-2018 
         ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
  ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 
 
  Αρικμ.Απόφαςθσ: 32  
 
    

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ.16/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  

Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ Διμου Αιγάλεω 
 

το Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 30/05/2018, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 12.30 θ Επιτροπι Ποιότθτασ 
Ηωισ (Ε.Π.Η.) του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 13377/25-05-2018 ζγγραφθσ 
πρόςκλθςθσ του Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010 
και ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, αφοφ από το ςφνολο των εννζα (9) τακτικϊν μελϊν βρζκθκαν 
παρόντα όλα τα τακτικά μζλθ και ζνα (1) αναπλθρωματικό μζλοσ, ιτοι: 

                Παρόντεσ                                                                      Απόντεσ 
1. Παπαδιάσ Γιϊργοσ (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ε.Π.Η.)     
2. Αγαπίου Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)         
3. Βλάχου Ηωι (τακτικό μζλοσ)             
4. Μπάςτα Ελζνθ (τακτικό μζλοσ)  
5. Μπζςθσ Δθμιτριοσ (τακτικό μζλοσ)  
6. Καπνουλάσ Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)         
7. Περράκθσ Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)        
8. Μανδραφλισ Παναγιϊτθσ (τακτικό μζλοσ) 
9. Βοφλγαρθσ Βαςίλειοσ (τακτικό μζλοσ) 
10. Μερκουράκθ –Νικολοφδθ Παναγιϊτα (αναπλθρωματικό μζλοσ)        
    

το 2
ο
 κζμα τθσ Θ.Δ., ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ. 13376/25-05-2018 

ζγγραφο του κ. Δθμάρχου, ςτο οποίο αναφζρονται τα εξισ: 
 

Κφριε Πρόεδρε,  
    Ύςτερα από την απόφαςη αρ. 95/2017 τησ Επιτροπήσ Ποιότητασ Ζωήσ, ςασ ςτζλνω εκ νζου ςχζδιο κανονιςμοφ λειτουργίασ 
περιπτζρων του Δήμου μασ και παρακαλώ ςφμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 καθώσ και το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 να 
ειςηγηθείτε ςτο Δημοτικό Συμβοφλιο ώςτε να λάβει την τελική απόφαςη ωσ προσ τον “Κανονιςμό Λειτουργίασ των Περιπτζρων του 
Δήμου Αιγάλεω”,  αφοφ προηγουμζνωσ μεριμνήςετε να μπει ςε διαβοφλευςη ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 
  Κατόπιν των ανωτζρω ο Πρόεδροσ καλεί τθν Επιτροπι, να αποφαςίςει ςχετικά.  

Θ Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά του κζματοσ και ζλαβε υπόψθ τθσ τισ 
ανωτζρω διατάξεισ, μετά διαλογικι ςυηιτθςθ,   

        ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει το ςχζδιο κανονιςμοφ λειτουργίασ περιπτζρων του Διμου Αιγάλεω με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ όπωσ 

επιςυνάπτονται και  αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 

Β) Σο ςχζδιο τίκεται ςε δθμόςια διαβοφλευςθ, από 14-06-2018 ζωσ 22-06-2018 προκειμζνου οι ενδιαφερόμενοι να διατυπϊςουν 

τισ παρατθριςεισ τουσ και τισ προτάςεισ τουσ, ϊςτε θ Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ, αφοφ τισ ςυμπεριλάβει,  εκ νζου να ειςθγθκεί 

ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο για λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
                     ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 

 
                                 ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΔΙΑ  

                           ΑΝΣΙΔΘΜΑΡΧΟ ΑΙΓΑΛΕΩ   
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ  
    ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 

 
  ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 

  Θ Ε Μ Α:  χζδιο κανονιςμοφ λειτουργίασ περιπτζρων του Διμου 
Αιγάλεω 
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Άρκρο 1ο: Αντικείμενο & ςκοπόσ του Κανονιςμοφ 

Αντικείμενο του παρόντοσ Κανονιςμοφ είναι θ κζςπιςθ προδιαγραφϊν & κανόνων, για τθ χριςθ των κοινοχριςτων χϊρων που ζχουν παραχωρθκεί ι που κα 

παραχωρθκοφν για εγκατάςταςθ και λειτουργία περιπτζρων εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Αιγάλεω, ο οποίοσ κα δεςμεφει τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ κακϊσ 

και τουσ εκμεταλλευτζσ αυτϊν.  

κοπόσ του Κανονιςμοφ αυτοφ είναι: 

• Θ αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και των επιςκεπτϊν ςτο Διμο ΑΙΓΑΛΕΩ. 

• Θ βελτίωςθ τθσ αιςκθτικισ εικόνασ και λειτουργικότθτασ των κοινοχριςτων χϊρων του  διμου. 

• Θ αςφάλεια και προςταςία τθσ κίνθςθσ των πεηϊν ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, των Ατόμων με Αναπθρία (ΑμεΑ) αλλά και των οχθμάτων που κινοφνται πλθςίον 

αυτϊν. 

• Ο οριςμόσ των αναλογοφντων τετραγωνικϊν μζτρων κοινόχρθςτου χϊρου, που παραχωρείται ςε ζνα περίπτερο κακϊσ και θ διαδικαςία χοριγθςθσ τθσ άδειασ   

εκμετάλλευςθσ του ςτον εκάςτοτε δικαιοφχο από το Διμο.  

• Ο προςδιοριςμόσ με ςαφινεια των επιτρεπόμενων διαςτάςεων των περιπτζρων και των ςτοιχείων τουσ.  

 

Άρκρο 2ο: Νομικό Πλαίςιο 

Ο παρϊν Κανονιςμόσ αποτελεί κανονιςτικι διοικθτικι πράξθ που ζχει ιςχφ ουςιαςτικοφ νόμου και εκδίδεται βάςει των διατάξεων: 

1. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ, τ. 87/07-06-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

και ιδιαίτερα των αρ. 58, 65, 73 και 94 αυτοφ 

2.  του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’, τ. 114/8-6-2006) «Δ.Κ.Κ.» και ειδικότερα των αρ. 79, 199 και 285 αυτοφ 

3. του Ν. 2696/99 «Κφρωςθ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ» άρκρα 34,47 & 48 και του  Αςτικοφ Κϊδικα (άρκρα 970 και 971). 

4.  του Ν.4254/7-4-2014 υποπαράγραφοσ Σ3 «ρυκμίςεισ περιπτζρων».  

5.  του αρ. 76 του Ν. 4257/2014 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν» (ΦΕΚ Α’, τ. 93/14-4-2014) & τθσ αρ. 38/23463/06-06-2014 

εγκυκλίου του ΤΠ.Ε 

6.   του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ  32 Α’/11-02-2014) 

7.  του  Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/1990 τεφχοσ Α') «Σροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ διατάξεων του δθμοτικοφ και κοινοτικοφ κϊδικα (π.δ 323/1989), 

δευτεροβάκμιασ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ν. 1622/1986), εςόδων διμων και κοινοτιτων και άλλεσ διατάξεισ», τα άρκρα 13 και 73 του από 24-9/20-10-1958 

Β. . «Περί κωδικοποιιςεωσ εισ ενιαίο κείμενο των ιςχυουςϊν διατάξεων περί των προςόδων των Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

8. του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/1989 τεφχοσ Α') «Αναμόρφωςθ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ και άλλεσ διατάξεισ». 

9. του Ν.Δ. 1044/1971ΦΕΚ Α’, τ. 245/1971) 

10. τθσ Τγειονομικισ Διάταξθσ Τ1γ/Γ.Π/οικ.96967 ΦΕΚ 2718/ 8-10-2012 τεφχοσ Β’ 

11. Ν. 2831/2000 «Σροποποίθςθ των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικόσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ και άλλεσ πολεοδομικζσ διατάξεισ» Β. . 24-9/20-10- 1958 

«Περί κωδικοποιιςεωσ εισ ενιαίων κείμενων νόμου των ιςχυουςϊν διατάξεων περί των προςόδων των Διμων και Κοινοτιτων» όπωσ αντικαταςτάκθκε 

από το άρκρο 3 του Ν. 1080/80 και τροποποιικθκε από τισ διατάξεισ του άρκρου 54 Ν. 1416/84, του άρκρου 26 Ν. 1828/89 και του άρκρου 16 Ν. 3254/04.  

12. του Ν. 4067/2012 «Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ» (ΦΕΚ Α’, τ. 79/09-04-2012) 

13. τθσ Τ.Α. ΠΕΧΩΔΕ αρ. 52716/2001 

14. το άρκρο 20 του Σεφχουσ Σεχνικϊν Οδθγιϊν για τθν εφαρμογι του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 12/56990/18-3-2002) .  

15. τθσ παρ. 3 του αρ. 6 του Π.Δ. 12/2005 (ΦΕΚ Α’, τ. 10/18-01-2005) 

16. του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Αϋ, τ. 224) «Περί υπαίκριασ διαφιμιςθσ, ςυμπολιτείεσ Διμων  και Κοινοτιτων» 

17. τθσ Κ.Τ.Α. 52.138/25-11-2003 (ΦΕΚ Β’, τ. 1788/02-02-2003), όπωσ αυτι τροποποιικθκε από τθν Κ.Τ.Α. 18.801/10-04-2006 

18. του αρ. 2 τθσ αρ. 52.907/28-12-2009 Τπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ Β’, τ. 2621/31-12-2009) 

19.  του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ Α’, τ. 262/23-12-2008) «περί τθσ προςταςίασ των ανθλίκων από τον καπνό και τα αλκοολοφχα ποτά».  

20.  Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ Διμου ΦΕΚ 

21.  Εγκφκλιοσ 38/23463/6-6-2014 «Άρκρο 76 του Ν.4257/2014 Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν». 

22.  του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α’, τ. 230/2016) 

23. του Ν. 4483/17(ΦΕΚ Αϋτ107/31-07-2017) 

24. Κάκε νζα διάταξθ ςχετικι με το κζμα εντάςςεται αυτόματα ςτο παρόν κεςμικό πλαίςιο και ιςχφει από τθν θμερομθνία ζναρξθ τθσ και με τισ 

τροποποιιςεισ που τυχόν κα γίνουν. 
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Άρκρο 3ο: Οριςμοί 

1) «Πράγματα κοινισ χριςθσ - Κοινόχρθςτοσ χϊροσ»: 

 κατά τισ διατάξεισ του αρ. 967 του Αςτικοφ Κϊδικα, πράγματα κοινισ χριςθσ είναι ιδίωσ τα νερά με ελεφκερθ και αζναθ ροι, οι δρόμοι, οι πλατείεσ, οι 

αιγιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχκεσ πλεφςιμων ποταμϊν, οι μεγάλεσ λίμνεσ και οι όχκεσ τουσ 

  κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ. 39 του αρ. 2 του Ν.4067/2012 (Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ – ΦΕΚ 79/09-04-2012 τ. Α’), κοινόχρθςτοι χϊροι είναι οι κοινισ 

χριςθσ ελεφκεροι χϊροι, που κακορίηονται από το εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο ι ζχουν τεκεί ςε κοινι χριςθ με οποιονδιποτε νόμιμο τρόπο. 

  κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ. 59 του αρ. 2 του Ν.4067/2012 (Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ – ΦΕΚ 79/09-04-2012 τ. Α’), πεηόδρομοι είναι οι διαμορφωμζνοι 

υπαίκριοι κοινόχρθςτοι ελεφκεροι χϊροι, που εξυπθρετοφν κυρίωσ τθ ςυνεχι, αςφαλι και χωρίσ εμπόδια κυκλοφορία των πεηϊν και των ΑΜΕΑ. ε 

αυτοφσ απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ και επιτρζπεται να κυκλοφοροφν μόνο τα οχιματα που κινοφνται προσ και από ειςόδουσ -εξόδουσ χϊρων 

ςτάκμευςθσ των παρόδιων χριςεων, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται από τον κανονιςμό λειτουργίασ τουσ. 

2) «Σζλοσ», είναι θ χρθματικι παροχι που καταβάλλεται από τουσ υπόχρεουσ ζναντι ειδικοφ ανταλλάγματοσ (αντιπαροχισ), το οποίο ςυνίςταται ςτθ χρθςιμοποίθςθ 

οριςμζνου δθμοτικοφ ζργου ι υπθρεςίασ. Πρόκειται για τζλοσ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα, με τθν ζννοια ότι είναι ανάλογο του οφζλουσ που αποκομίηει ο 

φορολογοφμενοσ από τθ χριςθ του παραχωροφμενου χϊρου.  Σο Σζλοσ Χριςθσ Κοινόχρθςτων Χϊρων, ρυκμίηεται από το άρκρο 13 του Β.Δ. τθσ 24-9/20-10-1958, 

όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 3 του Ν. 1080/1980, ςτο οποίο αναφζρεται ότι επιτρζπεται θ υπζρ Διμου επιβολι τζλουσ ςε βάροσ των χρθςιμοποιοφντων 

διαρκϊσ ι πρόςκαιρα πεηοδρόμια, οδοφσ, πλατείεσ και γενικά κοινοχριςτουσ χϊρουσ και το υπζδαφοσ αυτϊν. Σο ανωτζρω τζλοσ ανικει ςτθν κατθγορία των τακτικϊν 

– ιδίων εςόδων. 

3) Οι άδειεσ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου είναι ατομικζσ διοικθτικζσ πράξεισ τθσ Διοίκθςθσ του Διμου, με τισ οποίεσ δίνεται θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει 

κάποιοσ κοινόχρθςτο χϊρο, εφόςον όμωσ ζχουν εκπλθρωκεί όλεσ οι προχποκζςεισ και οι οποίεσ υπόκεινται ςε ανάκλθςθ κατά τισ γενικζσ αρχζσ του διοικθτικοφ 

δικαίου και του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και κατά τισ ειδικζσ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν.1080/80, όπωσ αυτό ιςχφει. Θ χοριγθςθ άδειασ χριςθσ 

κοινόχρθςτου χϊρου προχποκζτει τθν νόμιμθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ αυτοφ που τθν αιτείται. 

4) Ανάκλθςθ άδειασ είναι θ διοικθτικι πράξθ κφρωςθσ, με τθν οποία αίρεται θ ιςχφσ μιασ άλλθσ διοικθτικισ πράξθσ, είτε αναδρομικά, είτε για το μζλλον. Αποςκοπεί 

όχι ςτθν ποινικι τιμωρία αδικιματοσ, αλλά ςτθν ςυμμόρφωςθ του υπόχρεου προσ τισ ρυκμίςεισ του νόμου και του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 

5) Αυκαίρετθ χριςθ κεωρείται θ χριςθ του κοινόχρθςτου χϊρου χωρίσ τθν προθγοφμενθ άδεια του Διμου. Αυκαίρετθ κεωρείται επίςθσ θ χριςθ του κοινόχρθςτου 

χϊρου κατά παράβαςθ των όρων τθσ χορθγθκείςασ άδειασ, είτε αυτοί αφοροφν το είδοσ τθσ χριςθσ και τθ κζςθ ι ζκταςθ του παραχωρθμζνου χϊρου, είτε τθ 

διάρκεια τθσ άδειασ και γενικότερα ςε οποιονδιποτε όρο κακορίηεται με τον παρόντα Κανονιςμό. 

Άρκρο 4ο: Αρμοδιότθτεσ 

1. Εκτόσ του Διμου ΑΙΓΑΛΕΩ, καμία άλλθ αρχι δεν ζχει αρμοδιότθτα να εκδίδει διοικθτικζσ άδειεσ παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτων χϊρων για τθν εκμετάλλευςθ 

περιπτζρων, κακϊσ και διοικθτικζσ άδειεσ χριςθσ κοινόχρθςτων χϊρων που ανικουν ςτον Διμο ΑΙΓΑΛΕΩ ι ζχουν παραχωρθκεί ςε αυτόν για 

εκμετάλλευςθ. 

2. Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ ανατίκενται οι παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 

 Σο Σμιμα Σοπικισ Ανάπτυξθσ & Αδειοδοτιςεων τθσ Δ/νςθσ Προγραμματιςμοφ, Ανάπτυξθσ και Διαφάνειασ του Διμου ΑΙΓΑΛΕΩ ζχει τθ γενικι μζριμνα 

και εποπτεία , ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία, για τθ ςυνολικι διαδικαςία χοριγθςθσ αδειϊν περιπτζρου. Διαβιβάηει ςτισ αρμόδιεσ 

αςτυνομικζσ αρχζσ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά (που τθσ παρζχει θ Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν) ϊςτε αυτζσ να γνωμοδοτιςουν για τθν καταλλθλότθτα 

ι μι τθσ κζςθσ περιπτζρου από τθν άποψθ τθσ αςφάλειασ πεηϊν και οχθμάτων. Διαβιβάηει ςτθν Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ όλα τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά ϊςτε να γνωμοδοτιςει το Δθμοτικό υμβοφλιο ςχετικά με νζεσ κζςεισ περιπτζρων , τθ διατιρθςθ ι μθ κζςθσ περιπτζρου ι 

μετατόπιςθσ περιπτζρου. Μετά τθ ςχετικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ ςυμβουλίου διαβιβάηει τόςο ςτισ περιπτϊςεισ  οριςμοφ νζασ κζςθσ περιπτζρου  όςο 

και ςτισ περιπτϊςεισ μετατόπιςθσ περιπτζρου όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτο υμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ (ΠΟΤ Σθσ παρζχει θ Δ/νςθ Σεχνικϊν 

Τπθρεςιϊν) ϊςτε να γνωμοδοτιςει για τα κριτιρια τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 76 του Ν. 4257/14  (προςταςία του φυςικοφ, πολιτιςτικοφ και 

αρχιτεκτονικοφ περιβάλλοντοσ, κλπ).  ςφμφωνα με το άρκρο 20 του ΝΟΚ και τθν εγκφκλιο ΠΕΧΩΔΕ αρ. 12/56990/18-3-2002).και το άρκρο 20 του Σεφχουσ 

Σεχνικϊν Οδθγιϊν για τθν εφαρμογι του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 12/56990/18-3-2002)  

 Θ Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν ζχει υποχρζωςθ να ςυνδράμει το ζργο του παραπάνω τμιματοσ. Σοπογραφεί όλεσ οι κζςεισ των περιπτζρων, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του άρκρου 76, παρ 3, του Ν. 4257/2014 και τθσ εγκυκλίου 38/23463/6-6-2014 όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. το ςχετικό ςχζδιο ορίηεται ςαφϊσ 

ο ελεφκεροσ χϊροσ διζλευςθσ πεηϊν (1,50μ ) όπωσ ορίηεται ςτο αρ. 2 τθσ αρ. 52.907/28-12-2009 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2621/31-12-2009) Απόφαςθσ ΤΠ.ΠΕ.Κ.Α. για 

ΑΜΕΑ. Ετοιμάηει όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά τα οποία το τμιμα τοπικισ ανάπτυξθσ και αδειοδοτιςεων κα διαβιβάςει ςτο υμβοφλιο 

Αρχιτεκτονικισ ςτισ περιπτϊςεισ οριςμοφ νζασ κζςθσ περιπτζρου ι μετατόπιςθσ  περιπτζρου ςφμφωνα με το άρκρο 20 του ΝΟΚ και τθν εγκφκλιο ΠΕΧΩΔΕ 

αρ. 12/56990/18-3-2002 και το άρκρο 20 του τεφχουσ Σεχνικϊν Οδθγιϊν για τθν εφαρμογι του Ν. 4067/12 (ΝΟΚ) ϊςτε να γνωμοδοτιςει για τα κριτιρια 

τθσ παρ. 3, του άρκρου 76 του Ν. 4257/14 (προςταςία του φυςικοφ, πολιτιςτικοφ και αρχιτεκτονικοφ περιβάλλοντοσ κλπ) και ςυνδράμει επίςθσ με τθν 

παρουςία μθχανικοφ ςτθ ςυνεδρίαςθ του παραπάνω ςυμβουλίου. τα ιδθ υφιςτάμενα περίπτερα όταν κενωκοφν και περιζλκουν ςτο Διμο για τθ 

διαχείριςι τουσ, θ τεχνικι υπθρεςία ςυντάςςει ζκκεςθ καταλλθλότθτασ του περιπτζρου (π.χ. εάν υφίςταται επαρκισ κοινόχρθςτοσ χϊροσ προσ 

παραχϊρθςθ κ.λ.π.) ςφμφωνα με το άρκρο 76, παρ 3, του Ν. 4257/14. Επίςθσ φροντίηει για τθ ρευματοδότθςθ νζου περιπτζρου ι για τθ διακοπι παροχισ 

ρεφματοσ όπου απαιτείται.  

 Θ Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ παραπζμπει ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο κζματα που ζχουν ςχζςθ με τθν αναδιατφπωςθ και ςυμπλιρωςθ του παρόντα 

κανονιςμοφ, εκτόσ των κεμάτων που ζχουν οικονομικό αντικείμενο (π.χ. επιβολι τελϊν), για τα οποία τθν ειδικι αρμοδιότθτα ζχει θ Οικονομικι Επιτροπι. 

  Ο Διμαρχοσ (ι ο αρμόδιοσ Αντιδιμαρχοσ) χορθγεί τθν άδεια χριςθσ κοινοχριςτου δθμοτικοφ χϊρου (παρ. 11 αρ. 3 Ν. 1080/80), ςτον δικαιοφχο 

περιπτζρου, διαμζςου του Σμιματοσ  Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν Διμου το οποίο ελζγχει 1) εάν ζχουν καταβλθκεί τα αναλογοφντα 

τζλθ που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ αποφάςεισ του Δθμοτικοφ υμβουλίου και εφόςον τθροφνται οι διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ, 

δθμοπραςίεσ και παραχωριςεισ αδειϊν περιπτζρου και 2) ο δικαιοφχοσ δεν είναι οφειλζτθσ του Διμου. 
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Άρκρο 5ο: Γενικζσ Αρχζσ τοποκζτθςθσ περιπτζρων - Τποχρεϊςεισ 

1) φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 285 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ χοριγθςθ οποιαςδιποτε μορφισ άδειασ είναι θ 

μθ φπαρξθ εισ βάροσ του ενδιαφερόμενου βεβαιωμζνων λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ εκκρεμοδικίασ και του διακανονιςμοφ 

καταβολισ αυτϊν, ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία. 

2) Θ παραλαβι των προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν, θ ζκδοςθ των αδειϊν, θ κοινοποίθςθ αυτϊν ςτουσ ενδιαφερομζνουσ και ςτισ εμπλεκόμενεσ 

υπθρεςίεσ, θ τιρθςθ των ςχετικϊν φακζλων ςε ειδικό για το ςκοπό αυτό αρχείο, θ παροχι κάκε δυνατισ βοικειασ και θ ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ των 

ενδιαφερομζνων & καταςτθματαρχϊν πάνω ςε κζματα που τουσ αφοροφν, αποτελοφν υποχρεϊςεισ του Διμου. 

3) Θ προςζλευςθ και ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου  ΑΙΓΑΛΕΩ, θ ςυγκζντρωςθ των προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν, θ ζγκαιρθ υποβολι 

αυτϊν ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου, θ καταβολι των προβλεπόμενων τελϊν ςτο Σαμείο του Διμου, αποτελοφν υποχρεϊςεισ των επιτθδευματιϊν. 

4) Θ κακαριότθτα του κοινοχριςτου χϊρου είναι ευκφνθ του εκμεταλλευτι του περιπτζρου. Αυτόσ υποχρεοφται να τοποκετιςει ικανό αρικμό κάδων 

ςυλλογισ απορριμμάτων και να τθρεί  τον υφιςτάμενο Κανονιςμό κακαριότθτασ του Διμου. 

5) Δεν κα εμποδίηεται ςε καμιά περίπτωςθ θ ανάδειξθ και θ προβολι των μνθμείων τθσ πόλθσ. 

6) Όλοι οι εκμεταλλευτζσ περιπτζρων οφείλουν: 

α) Να απζχουν από κάκε ενζργεια που κα μποροφςε να προκαλζςει οποιαςδιποτε μορφισ ζκταςθσ υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ και τθσ αιςκθτικισ που 

αρμόηει ςτθν ιςτορία και   ςτον πολιτιςμό του Διμου  και ςτουσ κανόνεσ των χρθςτϊν και  ςυναλλακτικϊν θκϊν,  κακϊσ και ςτουσ κανόνεσ τθσ 

καλισ εν γζνει ςυμπεριφοράσ 

β) Να ςυμμορφϊνονται γενικά με τισ διατάξεισ των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδθγιϊν, όπωσ  ιςχφουν κάκε φορά, κακϊσ και με τισ διατάξεισ του παρόντοσ 

κανονιςμοφ. 

γ) Να εκδϊςουν παροχι ρεφματοσ ςτο όνομά τουσ και να φροντίςουν για τθν άμεςθ διακοπι  τθσ, με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. Συχόν ανεξόφλθτεσ οφειλζσ 

βαρφνουν τουσ εκμεταλλευτζσ των περιπτζρων. 

7) Δεν επιτρζπεται ςτον παραχωρθμζνο κοινόχρθςτο χϊρο καμία μόνιμθ καταςκευι ι επζμβαςθ. (υποςτυλϊματα, δάπεδα , κακίςματα, ηαρντινιζρεσ 

κλπ.) 

8) δεν επιτρζπεται θ χριςθ ι κάλυψθ κοινοχριςτων χϊρων πραςίνου ι του οδοςτρϊματοσ. Θ διάταξθ των λειτουργικϊν ςτοιχείων επί του 

παραχωροφμενου κοινοχριςτου χϊρου κα είναι τζτοια  ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται προβλιματα ςτθν κίνθςθ των πεηϊν. Θ ςυνολικι παρζμβαςθ κα 

τυγχάνει τθσ ζγκριςθσ των υπθρεςιϊν του Διμου κατόπιν υποβολισ του ςχεδίων όπου κα εμφαίνεται ο υπό κατάλθψθ κοινόχρθςτοσ χϊροσ με τα 

λειτουργικά του ςτοιχεία. Οποιαδιποτε μεταβολι τθσ διάταξθσ των λειτουργικϊν ςτοιχείων  απαιτεί ζγκριςθ των υπθρεςιϊν του Διμου και τθν ανανζωςθ 

τθσ χορθγθκείςασ άδειασ.  Ο παραχωροφμενοσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ για τθν τοποκζτθςθ κάκε περιπτζρου και του εξοπλιςμοφ αυτοφ (ψυγεία κλπ) κα 

οριοκετείται με κίτρινθ γραμμι πλάτουσ 5 εκ. Κάκε κατάλθψθ εκτόσ των ορίων του παραχωροφμενου χϊρου κεωρείται αυκαίρετθ και τθν ευκφνθ φζρει ο 

ιδιοκτιτθσ ι ο μιςκωτισ του περιπτζρου. 

9) Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μεγαφωνικϊν εγκαταςτάςεων, διαφθμιςτικϊν  εγκαταςτάςεων  και οκονϊν προβολισ εμπορικϊν μθνυμάτων κακϊσ και 

τθλεοράςεων εκτόσ του περιπτζρου, ςτον κοινόχρθςτο χϊρο, κακϊσ και τθλεοράςεων. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ tablet δίπλα ςτισ κυρίδεσ του περιπτζρου 

τα οποία προβάλουν εμπορικά μθνφματα και διαφθμίςεισ τςιγάρων 

10) Απαγορεφεται θ με οποιοδιποτε τρόπο θλεκτροδότθςθ των παραχωρθμζνων κοινόχρθςτων χϊρων με τθν τοποκζτθςθ εναζριων καλωδίων. Εξαιρείται θ 

κεντρικι παροχι τθσ ΔΕΘ  προσ το μετρθτι του περιπτζρου.  

11) Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ εναερίων καλωδίων κεραιϊν τθλεοράςεων προσ τισ παρακείμενεσ οικοδομζσ, προσ χάριν τθσ προςταςίασ των πολιτϊν και ςτα 

πλαίςια τθσ διατιρθςθσ του κακαροφ περιβάλλοντοσ και τθσ αιςκθτικισ, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

12) Βάςει του αρ. 2 τθσ αρ. 52.907/28-12-2009 (Φ.Ε.Κ. Β’ 621/31-12-2009) Τπουργικισ Απόφαςθσ, ςε όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν, 

που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν, επιβάλλεται ελεφκερθ ηϊνθ όδευςθσ πεηϊν, που χρθςιμοποιείται για τθ ςυνεχι, αςφαλι και ανεμπόδιςτθ 

κυκλοφορία κάκε κατθγορίασ χρθςτϊν,με απαραίτθτο ελάχιςτο πλάτοσ 1,50 μ. (του κραςπζδου μθ  ςυνυπολογιηομζνου), ελεφκερθ από κάκε είδουσ 

ςτακερό ι κινθτό εμπόδιο και μζγιςτθ αποδεκτι εγκάρςια κλίςθ 2%.  Θ ηϊνθ αυτι κα ιςχφει ςε όλο το μικοσ τθσ εμπρόςκιασ ι τθσ πίςω πλευράσ του 

περιπτζρου. 

Οποιαδιποτε εξυπθρζτθςθ, όπωσ ςιμανςθ, φφτευςθ, αςτικόσ εξοπλιςμόσ,    απαγορεφεται να τοποκετείται εντόσ τθσ ελεφκερθσ ηϊνθσ όδευςθσ  πεηϊν. τθν 

περίπτωςθ υφιςτάμενων πεηοδρομίων πλάτουσ μικρότερου από 1,50 μ. θ ηϊνθ αυτι καταλαμβάνει όλο το πλάτοσ του πεηοδρομίου.  

Σο απαραίτθτο ελάχιςτο πλάτοσ τθσ ελεφκερθσ ηϊνθσ όδευςθσ πεηϊν που ορίηεται το 1.50 μ.,  είναι και θ διάςταςθ που απαιτείται κατ' ελάχιςτο για τθν άνετθ 

διαςταφρωςθ πεηοφ με χριςτθ, ι οδθγό αμαξιδίου οιαςδιποτε μορφισ (αναπθρικό, παιδικό, αγοράσ κ.λπ.), ι με μεταφορζα πακζτων. 

Εκ των ανωτζρω, προκφπτει ότι, ςτα πεηοδρόμια, μζςα ςτα διοικθτικά όρια του Διμου Αιγάλεω, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ αςφαλισ και ανεμπόδιςτθ διζλευςθ 

των πεηϊν και των Α.Μ.Ε.Α., ο ελεφκεροσ παραχωροφμενοσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ ορίηεται από το  κράςπεδο προσ τθν ρυμοτομικι γραμμι, ωσ κάτωκι (διευκρινίηεται 

ότι ςε περίπτωςθ που υπάρχει προκιπιο, αυτό δεν προςμετράται ςτο πλάτοσ του πεηοδρομίου): 

ε πεηοδρόμια μικρότερα του 1,50 μζτρου (του κραςπζδου μθ ςυνυπολογιηομζνου), δεν δίνεται καμιά άδεια κατάλθψθσ κοινόχρθςτου χϊρου. 

ε πεηοδρόμια πλάτουσ μεγαλφτερου του 1,50 μζτρου (του κραςπζδου μθ ςυνυπολογιηομζνου), δίνεται άδεια κατάλθψθσ ςτο υπόλοιπο του κοινόχρθςτου χϊρου.  

13) ε όλο το μικοσ τθσ ελεφκερθσ ηϊνθσ όδευςθσ πεηϊν, επιβάλλεται πραγματικό ελεφκερο   φψοσ όδευςθσ πεηϊν ίςο με 2.20μ., απολφτωσ ελεφκερο από 

οποιοδιποτε εμπόδιο (μαρκίηεσ, επιγραφζσ, ςθμάνςεισ, πινακίδεσ, κλαδιά δζντρων, τζντεσ κ.λπ.) *αρ. 2 τθσ αρ. 52.907/28-12-2009 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2621/31-12-2009) 

Απόφαςθσ ΤΠ.ΠΕ.Κ.Α. για ΑμεΑ+. 

14) Οι ιδιϊτεσ εκμεταλλευτζσ περιπτζρων των οποίων τα περίπτερα παραμζνουν κλειςτά πζραν των 12 μθνϊν και δεν ανταποκρίνονται ςτισ οικονομικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ (τζλθ κατάλθψθσ κοινόχρθςτου χϊρου) κα ειδοποιοφνται εγγράφωσ από το Διμο να δθλϊςουν υπεφκυνα εάν επικυμοφν να διατθριςουν το 
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δικαίωμα τουσ καταβάλλοντασ τα αντίςτοιχα τζλθ  ι εάν επικυμοφν να το παραχωριςουν ςτο Διμο. ε περίπτωςθ μθ ανταπόκριςθσ δφναται το Δθμοτικό 

υμβοφλιο να αποφαςίςει τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ του περιπτζρου. τθν περίπτωςθ αυτι ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ διοικθτικισ αποβολισ.  

15) Δεν κα εμποδίηεται ςε καμιά περίπτωςθ θ ανάδειξθ και θ προβολι των μνθμείων του Διμου. 

16) Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ διάφανων ανεμοφρακτϊν (νάιλον) µόνο κατά τισ θμζρεσ που υπάρχει βροχόπτωςθ ι χαμθλι κερμοκραςία (<8-10oC), για τθν 

προςταςία των εμπορευμάτων και του ςυνόλου του περιπτζρου. ε κάκε περίπτωςθ δεν κα πρζπει να παρακωλφεται θ ομαλι και αςφαλισ κυκλοφορία των πεηϊν. 

17) τα πεηοδρόμια όπου υπάρχουν ιδθ τοποκετθμζνα περίπτερα κα εξαςφαλίηεται ελεφκεροσ  χϊροσ για τθν κίνθςθ των πεηϊν πλάτουσ τουλάχιςτον 1,50μ. Θ 

ηϊνθ αυτι κα ιςχφει ςε όλο το μικοσ τθσ εμπρόςκιασ ι τθσ πίςω πλευράσ του περιπτζρου. Εφόςον αυτό δεν είναι εφικτό από το πλάτοσ του πεηοδρομίου, τότε κα 

κακορίηεται από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου ο μζγιςτοσ δυνατόσ ελεφκεροσ χϊροσ, ςφμφωνα και με τθ νομοκεςία που ίςχυε κατά το χρόνο τοποκζτθςισ 

τουσ. Σα περίπτερα τα οποία περιζρχονται ςτθ δικαιοδοςία του Διμου ελζγχονται με τθν κείμενθ νομοκεςία 

18) Απαγορεφεται θ αντικατάςταςθ κουβουκλίου χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου. 

 

Άρκρο 6ο: Σφποσ και διαςτάςεισ ςϊματοσ περιπτζρων  

α) Όλεσ οι καταςκευζσ οφείλουν να είναι λυόμενεσ, ενϊ απαγορεφεται ρθτά θ καταςκευι εκ  ςκυροδζματοσ και πλινκοδομισ, εξαιρουμζνθσ τυχόν καταςκευισ 

βάςθσ. 

β) Ο ςκελετόσ του κουβουκλίου κα είναι μεταλλικόσ ι ξφλινοσ. Σα ςτοιχεία πλιρωςθσ αυτοφ κα είναι πάνελ αλουμινίου ι ξφλου, πάνελ με ενςωματωμζνα ράφια 

μεταλλικά, ι ξφλινα, ι ςυνκετικά. Ράφια που προεξζχουν πζραν των κακοριςμζνων διαςτάςεων απαγορεφονται απολφτωσ. Θ επιφάνεια τθσ βάςθσ κα είναι 

μεταλλικι (λαμαρίνα) ι ξφλινο δάπεδο. 

γ) Θ επιφάνεια του κουβουκλίου του περιπτζρου κακορίηεται ςτα 3,50 M2 με εξαίρεςθ πλατείεσ ι πεηοδρόμια πλάτουσ τουλάχιςτον 4,00μ (π.χ. το πεηοδρόμιο του 

Άλςουσ) όπου δφναται να φτάνει τα 5,00 Μ2, με τθν επιφφλαξθ των νόμων 52907/2009 ΦΕΚ Β2621/31.12.2009 ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο απαραίτθτοσ ελεφκεροσ  

χϊροσ για τθ διζλευςθ πεηϊν και να μθ δθμιουργείται όχλθςθ ςε υφιςτάμενεσ εμπορικζσ επιχειριςεισ από τον παραχωροφμενο χϊρο για τοποκζτθςθ περιπτζρου.  

δ) Σο μζγιςτο φψοσ του περιπτζρου δφναται να φκάνει τα 2,60 Μ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ κορυφισ τθσ τζντασ και το φψοσ τθσ βάςθσ (Μζγιςτο φψοσ βάςθσ 0,10 μ.). Υψοσ από τθ βάςθ ζωσ τθ κυρίδα εξυπθρζτθςθσ 0,90 μ. 

ε) Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ κινθτοφ προςτεγάςματοσ (τζντασ) με ςτιριξθ μόνο επάνω ςτο περίπτερο, χωρίσ κατακόρυφα ςτθρίγματα επί του εδάφουσ. Σο φψοσ τθσ 

τζντασ ςτθν άκρθ αυτισ κα είναι τουλάχιςτον 2,20 Μ και ςε οριηόντια προβολι από αυτό και 0,50 Μ εςϊτερα του άκρου του πεηοδρομίου. Ο τφποσ, τα υλικά του 

προςτεγάςματοσ εγκρίνονται από τθν Σεχνικι Τπθρεςία. Χρωματιςμόσ: μπεη ι λευκό. 

ςτ) ανάλογα με τισ διαςτάςεισ των κουβουκλίων , ο μζγιςτοσ ςυνολικόσ χϊροσ κατάλθψθσ κάκε περιπτζρου (ςυμπεριλαμβανομζνου και του κουβουκλίου) μπορεί να 

φτάνει τα 11,00 Μ2, όπου είναι εφικτό, ςυμπεριλαμβανομζνων και των διαδρόμων κίνθςθσ ανάμεςα ςτα ςτοιχεία εξοπλιςμοφ του περιπτζρου, ψυγεία κλπ ), μετά 

από ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Θ επιτρεπόμενθ κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου κα πρζπει να εκτείνεται εντόσ του κινθτοφ προςτεγάςματοσ (τζντασ) του περιπτζρου και 

να μθν προεξζχει αυτοφ.  

η) τισ εμπρόςκιεσ και πλάγιεσ παρειζσ κάκε περιπτζρου δφνανται να καταςκευάηονται ζωσ τρεισ ςυνολικά κυρίδεσ για τισ ςυναλλαγζσ με το κοινό. Πίςω δε από τθν 

κεντρικι κυρίδα καταςκευάηεται θ κφρα του περιπτζρου. 

θ) Σο κουβοφκλιο του περιπτζρου προςτατεφεται με ρολά καταςκευαηόμενα εντόσ των επιτρεπομζνων διαςτάςεων αυτοφ. 

κ) φμφωνα με τθν ΚΤΑ 52.138/25-11-2003 - όπωσ αυτι τροποποιικθκε από τθν ΚΤΑ 18.801/10-04-2006 - και τον Ν. 2946/2001, ςτα περίπτερα επιτρζπεται θ 

τοποκζτθςθ διαφθμίςεων, φωτεινϊν ι μθ, ςε πλαίςιο φψουσ 0,40m από τθ βάςθ τθσ ςτζγθσ του περιπτζρου. Σο πλαίςιο αυτό δεν δφναται να προεξζχει πζραν των 

επιτρεπόμενων διαςτάςεων τθσ βάςθσ του περιπτζρου. Επί των κινθτϊν προςτεγαςμάτων (τεντϊν), χρϊματοσ μπεη ι λευκοφ, επιτρζπεται θ εκτφπωςθ διαφθμιςτικοφ 

μθνφματοσ, μζγιςτθσ νοθτισ διάςταςθσ 0,75m (κατακόρυφθ διάςταςθ) επί 1,8m (οριηόντια διάςταςθ), το οποίο πρζπει να είναι ιδίου περιεχομζνου ι ςε απόλυτθ 

ςυνάφεια με αυτό που προβάλλεται ςτο πλαίςιο του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςασ παραγράφου. Θ διαφιμιςθ επί του προςτεγάςματοσ επιτρζπεται να είναι 

φωτιηόμενθ και να προβάλλεται επί των τεςςάρων πλευρϊν αυτοφ. Για τθν τοποκζτθςθ των διαφθμίςεων καταβάλλεται το ανάλογο τζλοσ ςτθν Δ/νςθ Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν του Διμου (Σμιμα Εςόδων). 

ι) φμφωνα με τθν παρ. η του αρ. 2 του Ν. 3730/2008, όπωσ αυτόσ ιςχφει, απαγορεφεται θ κάκε είδουσ διαφιμιςθ και προϊκθςθ προϊόντων καπνοφ ςε όλουσ τουσ 

εξωτερικοφσ, υπαίκριουσ και εςωτερικοφσ χϊρουσ. Ωσ εξωτερικόσ χϊροσ νοείται και θ πρόςοψθ και λοιπζσ πλευρζσ του κουβουκλίου, οι τζντεσ και ο περιβάλλων 

χϊροσ του περιπτζρου. 

          Άρκρο 7ο: Μζγιςτο όριο παραχϊρθςθσ κοινόχρθςτου χϊρου 

1) τουσ εκμεταλλευτζσ περιπτζρων δφναται να παραχωρθκεί χϊροσ κοινόχρθςτοσ, πζραν αυτοφ που καταλαμβάνει το ςϊμα του περιπτζρου, ο οποίοσ κα 

προορίηεται για τθν τοποκζτθςθ ειδϊν, όπωσ αυτά περιγράφονται παρακάτω. Ο μζγιςτοσ ςυνολικόσ παραχωροφμενοσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ ςε καμία 

περίπτωςθ δεν κα υπερβαίνει τα 11,00 μ2 ςυμπεριλαμβανομζνου του κουβουκλίου 

2) Θ επιτρεπόμενθ κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου κα πρζπει να εκτείνεται εντόσ του  κινθτοφ προςτεγάςματοσ (τζντασ) του περιπτζρου και να μθν 

προεξζχει αυτοφ. 

 3) Ο παραχωρθμζνοσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ προορίηεται για τθν τοποκζτθςθ: 

 ψυγείων πϊλθςθσ παγωτϊν, αναψυκτικϊν και ροφθμάτων, 

   αυτόματων πωλθτϊν, 

 ςταντ πϊλθςθσ εντφπων 

 ςταντ πϊλθςθσ τυποποιθμζνων ειδϊν διατροφισ (ζτοιμα ςνακ, γαριδάκια κ.λπ.) 
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 λοιπϊν ψιλικϊν ειδϊν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ πάντοτε υγειονομικζσ διατάξεισ. 

 4) Οι διάδρομοι που πικανόν δθμιουργοφνται ενδιάμεςα και χρθςιμοποιοφνται για τθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν του περιπτζρου λογίηονται ωσ 

κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου. 

5) Προχπόκεςθ τθσ παραχϊρθςθσ του ανωτζρω αναφερόμενου χϊρου είναι πωσ δεν κα παρακωλφεται θ ομαλι διζλευςθ πεηϊν και πωσ κα εφαρμόηονται 

όλεσ οι αναφερόμενεσ ςτον κανονιςμό διατάξεισ. 

6) Θ διάταξθ των λειτουργικϊν ςτοιχείων επί του παραχωροφμενου κοινόχρθςτου χϊρου κα είναι τζτοια, ϊςτε να μθ δθμιουργοφνται προβλιματα ςτθν 

κίνθςθ των πεηϊν. 

Δεν επιτρζπεται καμία παρζμβαςθ όςον αφορά τθν αντικατάςταςθ του κουβουκλίου του περιπτζρου, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν 

Τπθρεςιϊν του Διμου  ενϊ για τα κριτιρια τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 76 του Ν. 4257/14  (προςταςία του φυςικοφ, πολιτιςτικοφ και αρχιτεκτονικοφ 

περιβάλλοντοσ, των δαςικϊν περιοχϊν, των αρχαιολογικϊν και ιςτορικϊν τόπων, τθσ δθμόςιασ κυκλοφορίασ, τθν αιςκθτικι και λειτουργικι φυςιογνωμία 

του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, κακϊσ και τθν εν γζνει προςταςία τθσ κοινισ χριςθσ), όπωσ προαναφζρκθκε, κα γνωμοδοτεί το αρμόδιο υμβοφλιο 

Αρχιτεκτονικισ , μετά τθν  απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου για τθ διατιρθςθ ι μι τθσ κζςθσ του περιπτζρου  (ςφμφωνα με το άρκρο 20 του 

ΝΟΚ και τθν εγκφκλιο ΠΕΧΩΔΕ αρ. 12/56990/18-3-2002). 

 

Άρκρο 8ο: Διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ κοινόχρθςτου χϊρου 

Οι αιτιςεισ για τθν παραχϊρθςθ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου υποβάλλονται ςτο Σμιμα Εςόδων του Διμου Αιγάλεω. 

τισ αιτιςεισ αναφζρονται : 

α) το ονοματεπϊνυμο ι θ επωνυμία του αιτοφντοσ, θ διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ και τα τθλζφωνα επικοινωνίασ 

β) θ κζςθ και θ ζκταςθ του περιπτζρου και μαηί με τθν αίτθςθ ςυνυποβάλλονται: 

γ) θ άδεια λειτουργίασ περιπτζρου, με τθν ρθτι προχπόκεςθ ότι αυτι ιςχφει ι θ άδεια εκμίςκωςθσ αυτοφ ςε περίπτωςθ που το εκμεταλλεφεται τρίτο πρόςωπο 

δ) ταμειακι απόδειξθ με το Α.Φ.Μ. τθσ επιχείρθςθσ ι ζντυπο τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. περί χοριγθςθσ Α.Φ.Μ. 

ε) φωτοαντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ 

ςτ) Αναλυτικι περιγραφι του εξοπλιςμοφ που πρόκειται να τοποκετθκεί 

η) ςκαρίφθμα, ςτο οποίο κα αποτυπϊνεται θ ακριβισ τοποκεςία του περιπτζρου, κακϊσ και τα τετραγωνικά μζτρα του κουβουκλίου και του κοινόχρθςτου χϊρου για  

τον οποίο γίνεται αίτθςθ και ο οποίοσ κα είναι εντόσ των δικαιοφμενων ορίων βάςει του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

 θ) Τπεφκυνθ διλωςθ, ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων του "Κανονιςμοφ περιπτζρων" και ότι αποδζχεται αυτοφσ. 

 Προκειμζνου ο Διμοσ να χορθγιςει τθν άδεια χριςθσ, θ αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι γνωματεφει, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν παραλαβι του 

ςχετικοφ ερωτιματοσ από τον Διμο (άρκρο 76 Ν. 4257/14), εάν υφίςτανται λόγοι αςφαλείασ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν κ.λπ., που δεν επιτρζπουν τθν χοριγθςθ τθσ 

αιτοφμενθσ άδειασ, οπότε θ άδεια δεν χορθγείται. Παρερχομζνθσ απράκτου τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, θ άδεια χορθγείται και χωρίσ τθ γνωμάτευςθ τθσ Αςτυνομικισ 

Αρχισ. 

 Κάκε παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου γίνεται με άδεια του Δθμάρχου ι του αρμόδιου Αντιδθμάρχου, ςτθν οποία άδεια περιγράφεται λεπτομερϊσ ο χϊροσ που 

παραχωρείται (τοποκεςία, ακριβισ κζςθ, ζκταςθ) και προςδιορίηεται το φψοσ του τζλουσ (άρκρο 13 παρ. 11 του Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπωσ αντικαταςτάκθκε από το 

άρκρο 3 του Ν. 1080/80). 

 Άρκρο 9ο: Τγειονομικοί όροι λειτουργίασ 

Για τθν άδεια πϊλθςθσ τροφίμων και ποτϊν ςτα περίπτερα του Διμου Αιγάλεω , χορθγείται άδεια από τθν αρμόδια Δ/νςθ Τγείασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ 

Δυτικισ Αττικισ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ υγειονομικζσ διατάξεισ. 

Άρκρο 10ο: Αυκαίρετθ χριςθ κοινόχρθςτου χϊρου – κυρϊςεισ – πρόςτιμα 

1) Θ ζγκαιρθ αίτθςθ ζκδοςθσ και ανανζωςθσ των αναγκαίων αδειϊν ανά ζτοσ, αποτελοφν ευκφνθ του εκμεταλλευτι του περιπτζρου. 

2) Οι άδειεσ που ζχουν χορθγθκεί από τον Διμο  ΑΙΓΑΛΕΩ, τθροφνται ςτο περίπτερο και επιδεικνφονται ςτα αρμόδια όργανα του Διμου  κατά τθ διενζργεια ελζγχου. 

3) Για τθν αυκαίρετθ χριςθ κοινοχριςτων χϊρων, των οποίων θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ ζχει επιτραπεί με τθν απόφαςθ τθσ παραγράφου 2, επιβάλλεται ςε 

βάροσ του παραβάτθ, με απόφαςθ του Δθμάρχου, το αναλογοφν τζλοσ και ιςόποςο πρόςτιμο. Με όμοια απόφαςθ επιβάλλεται πρόςτιμο ςε βάροσ εκείνου που 

προβαίνει ςε αυκαίρετθ χριςθ χϊρου του οποίου θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ δεν ζχει επιτραπεί, ίςο με το διπλάςιο του μεγαλφτερου κατά τετραγωνικό μζτρο 

ποςοφ που κακορίςτθκε με τθν απόφαςθ τθσ παραγράφου 3 για τουσ χϊρουσ για τουσ οποίουσ ζχει επιτραπεί θ παραχϊρθςθ για όμοια χριςθ. 

Θ αυκαίρετθ χριςθ του κοινόχρθςτου χϊρου διαπιςτϊνεται από το Διμο ι τισ Αςτυνομικζσ Αρχζσ μετά από διενζργεια αυτοψίασ. τθν οικεία ζκκεςθ περιγράφονται 

αναλυτικά θ κατάςταςθ του χϊρου, οι επεμβάςεισ που ζχουν γίνει ςε αυτόν, το είδοσ τθσ χριςθσ, και τα αντικείμενα που ζχουν τοποκετθκεί, επιςυνάπτεται δε 

ςχετικό ςχεδιάγραμμα και, αν απαιτείται, φωτογραφίεσ, ι θλεκτρονικό αρχείο τουσ. 

Αντίγραφο τθσ εκκζςεωσ παραδίδεται ςτον ενεργοφντα τθν αυκαίρετθ χριςθ του χϊρου αυτοφ ι κυροκολλείται ςτο περίπτερο ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ. 

Παραλλιλωσ, επιδίδεται ςτον παραβάτθ εντολι να άρει τθν αυκαίρετθ κατάλθψθ του κοινόχρθςτου χϊρου, αφαιρϊντασ τα κάκε είδουσ αντικείμενα που ζχουν 

τοποκετθκεί ςε αυτόν μζςα ςε επτά (7) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ επιδόςεωσ. 

Αν ο παραβάτθσ δεν ςυμμορφωκεί, τα εν λόγω αντικείμενα απομακρφνονται άμεςα από ςυνεργείο του Διμου, ο οποίοσ μπορεί να ηθτιςει, προσ το ςκοπό αυτό, τθν 

άμεςθ ςυνδρομι των Αςτυνομικϊν Αρχϊν. 

Σα αντικείμενα που αφαιροφνται καταγράφονται ςε ειδικι ζκκεςθ, θ οποία υπογράφεται από τον επικεφαλισ του ςυνεργείου του Διμου που τα απομακρφνει και 
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δεν επιςτρζφονται αν προθγουμζνωσ δεν καταβλθκεί ειδικό πρόςτιμο ίςο με το διπλάςιο του μεγαλφτερου κατά τετραγωνικό μζτρο ποςοφ που κακορίςτθκε με τθν 

απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου για τουσ χϊρουσ για τουσ οποίουσ ζχει επιτραπεί θ παραχϊρθςθ για χριςθ, για τα ζξοδα μεταφοράσ και αποκθκεφςεωσ αυτϊν. Αν 

το ανωτζρω ειδικό πρόςτιμο δεν εξοφλθκεί εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ αφαίρεςθσ, τα αφαιρεκζντα αντικείμενα κατάςχονται άμεςα και μπορεί 

να διατίκενται, να εκποιοφνται ι να καταςτρζφονται από το Διμο, ςφμφωνα με το άρκρο 199 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων. 

Αν μετά τθν αφαίρεςθ των ανωτζρω αντικειμζνων διαπιςτωκεί δεφτερθ παράβαςθ, αφαιρείται θ άδεια χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου για χρονικό 

διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν. Αν το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα δεν ςυμπλθρϊνεται εντόσ του θμερολογιακοφ ζτουσ που αφορά θ άδεια χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου, 

δεν χορθγείται ςτον παραβάτθ νζα αντίςτοιχθ άδεια ςτο επόμενο θμερολογιακό ζτοσ μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ του χρονικοφ διαςτιματοσ αυτοφ. 

Βάςει τθσ παρ. 15 του αρ. 3 του Ν. 1080/80, κυρϊςεισ του αρ. 458 του Ποινικοφ Κϊδικα, όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ιςχφει, επιβάλλονται ςε όςουσ: 

Α) ςτεροφνται αδείασ και χρθςιμοποιοφν κοινόχρθςτο χϊρο 

Β) κάνουν υπζρβαςθ τθσ χορθγθκείςασ άδειασ χριςθσ κοινοχριςτων χϊρων 

Γ) εκδίδουν άδειεσ κατά παράβαςθ των ιςχυουςϊν διατάξεων του αρ. 3 του Ν. 1080/80. 

4) Ο προκαλϊν ηθμιζσ ι φκορζσ ςτα πεηοδρόμια και καταςτρϊματα των οδϊν, πλατειϊν κ.λπ. κοινοχριςτων χϊρων υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςι τουσ ι ςτον 

καταλογιςμό τθσ δαπάνθσ τουσ και, ςε περίπτωςθ αρνιςεωσ, ανακαλείται θ χορθγθκείςα άδεια. Για κάκε προξενοφμενθ φκορά ςτα πεηοδρόμια, ςτισ πλατείεσ και 

ςτα διάφορα ςτοιχεία τουσ, κα ςυντάςςεται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου ςχετικό πρωτόκολλο εκτίμθςθσ τθσ ηθμιάσ, το δζ ποςό αυτοφ κα καταλογίηεται και 

κα βεβαιϊνεται ςε βάροσ του υπαιτίου και αυτό είναι ανεξάρτθτο από τυχόν πρόςτιμα που κα προβλζπονται και κα επιβάλλονται για τθ ςυγκεκριμζνθ παράβαςθ. 

5) Θ ουςιαςτικι παραβίαςθ των όρων τθσ χορθγουμζνθσ άδειασ εκμετάλλευςθσ κοινόχρθςτου χϊρου, κακϊσ και θ αλλαγι τθσ χριςθσ αυτισ, τιμωρείται διοικθτικά 

με ανάκλθςθ τθσ χορθγθκείςασ άδειασ εκμετάλλευςθσ κοινόχρθςτου χϊρου. 

6) Για όλεσ τισ παραβάςεισ ζχουν παράλλθλθ εφαρμογι και οι αντίςτοιχεσ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ και των ςχετικϊν Νόμων και διατάξεων. 

7) Οι ανωτζρω διοικθτικζσ κυρϊςεισ εφαρμόηονται ομοίωσ και ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται, με αυτοψία των υπθρεςιϊν του Διμου, πωσ περίπτερο παραμζνει 

κλειςτό, δίχωσ να υπάρχει ςοβαρόσ λόγοσ (π.χ. υγείασ), τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, πάνω από δϊδεκα  (12) μινεσ είτε ςυνεχϊσ είτε ακροιςτικά εντόσ του ζτουσ. 

 8) Θζςθ περιπτζρου που παραχωρείται ςε ΑμεΑ ι πολφτεκνο ι ςε άλλο ενδιαφερόμενο, οφείλει να λειτουργιςει ωσ περίπτερο εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν 

υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. ε περίπτωςθ που παρζλκει το 6μθνο άπρακτο, δίχωσ να λειτουργιςει το περίπτερο, θ παραχϊρθςθ ανακαλείται και θ κζςθ του 

περιπτζρου παραχωρείται ςε άλλον ενδιαφερόμενο, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

ε κάκε περίπτωςθ, ο παραβάτθσ δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί περίπτερο, είτε ωσ αδειοφχοσ είτε ωσ μιςκωτισ, πριν παρζλκει τουλάχιςτον διετία (2ετία) από τθν 

επιβολι των, ανωτζρω ι άλλων, κυρϊςεων. 

Άρκρο 11ο: Διοικθτικι αποβολι  

ε περίπτωςθ ζκδοςθσ απόφαςθσ αλλαγισ κζςθσ περιπτζρου, ανάκλθςθσ για οποιονδιποτε λόγο τθσ άδειασ ι καταργιςεωσ αυτοφ, θ εκδοφςα αρχι ορίηει ςτον 

υπόχρεο προκεςμία δζκα (10) θμερϊν, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, τθν οποία γνωςτοποιεί εγγράφωσ ς' αυτόν, για αποφυγι αμφιβολιϊν ι παρεξθγιςεων. 

Εάν παρζλκει θ προκεςμία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου χωρίσ τθ ςυμμόρφωςθ του υπόχρεου, θ αρμόδια υπθρεςία προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν 

απαγόρευςθ τθσ λειτουργίασ του περιπτζρου. ε περίπτωςθ άρνθςθσ παραλαβισ προσ μεταφορά των εμπορευμάτων και των υπόλοιπων πραγμάτων από τον 

υπόχρεο, ι ςε περίπτωςθ ςκόπιμθσ απουςίασ του παρά τθν ειδοποίθςι του, θ αρμόδια υπθρεςία προβαίνει ςτθν καταγραφι των εμπορευμάτων και των υπόλοιπων 

πραγμάτων, παρουςία δφο μαρτφρων και τα μεταφζρει για φφλαξθ ςε αςφαλι χϊρο. 

ε περίπτωςθ αλλαγισ κζςθσ περιπτζρου, όςον αφορά ςτα εμπορεφματα και τα υπόλοιπα πράγματα, γίνονται οι ενζργειεσ των προθγοφμενων περιπτϊςεων, για δζ 

το περίπτερο (κουβοφκλιο) θ αρμόδια υπθρεςία, με τεχνικά μζςα, προβαίνει ςτθν μετατόπιςι του, ςτθ νζα κζςθ που ζχει αποφαςιςτεί. 

Θ αρμόδια υπθρεςία δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθ φυςιολογικι φκορά ι μείωςθ τθσ αγοραςτικισ αξίασ των προσ φφλαξθ εμπορευμάτων και πραγμάτων, τα οποία 

είναι υποχρεωμζνθ να παραδϊςει ςτον δικαιοφχο, με απόδειξθ. 

Εάν, κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ, βρεκεί κλειςτό το περίπτερο, θ αρμόδια υπθρεςία το παραβιάηει και ενεργεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

προθγοφμενθ περίπτωςθ. 

Ανάλογεσ με τισ ανωτζρω ενζργειεσ γίνονται ςε περίπτωςθ εκμετάλλευςθσ περιπτζρου από περιςςότερουσ του ενόσ δικαιοφχων, κατά ιδανικζσ μερίδεσ, για αυτόν 

που αρνείται τθν ςυνεγκατάςταςθ του άλλου ι των άλλων ςυνιδιοκτθτϊν, κακϊσ και ςε περίπτωςθ λιξθσ τθσ κακοριςμζνθσ χρονικισ διάρκειασ μίςκωςθσ και 

άρνθςθσ του μιςκωτι να απομακρυνκεί. 

Οι δαπάνεσ μεταφοράσ των εμπορευμάτων και των υπόλοιπων πραγμάτων βαρφνουν τον ιδιοκτιτθ ι το μιςκωτι και τουσ κλθρονόμουσ τουσ. 

Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ μποροφν, όπου κρίνουν αναγκαίο, να ηθτοφν και τθ ςυνδρομι τθσ Αςτυνομίασ κατά τθν εκτζλεςθ των ανωτζρω πράξεων, θ οποία είναι 

υποχρεωμζνθ να τθν παράςχει, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 159 ζωσ και 161 του Π. Δ. 141/1991 *ΚΤΑ 46597/23.10.2003 (ΦΕΚ 1611/31.10.2003 τεφχοσ Β')]. 

 

Άρκρο 12ο Κακοριςμόσ κζςεων που παραχωροφνται για εγκατάςταςθ και εκμετάλλευςθ περιπτζρων 

1) Οι κζςεισ λειτουργίασ των περιπτζρων ςε κάκε περίπτωςθ, κακορίηονται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, μετά από πρόταςθ και ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ 

Ποιότθτασ Ηωισ και φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Αςτυνομικισ Αρχισ, θ οποία εξετάηει τθν καταλλθλότθτα των χϊρων από πλευράσ αςφάλειασ τθσ 

κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων. Θ γνϊμθ παρζχεται εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ του ερωτιματοσ και παρερχομζνθσ 

άπρακτθσ αυτισ, τεκμαίρεται θ κετικι γνϊμθ αυτισ ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα του χϊρου από πλευράσ αςφάλειασ. 

Για τον κακοριςμό των κζςεων λαμβάνονται επίςθσ υπόψθ οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ που αφοροφν τθν προςταςία του φυςικοφ, πολιτιςτικοφ και 

αρχιτεκτονικοφ περιβάλλοντοσ, των δαςικϊν περιοχϊν, των ιςτορικϊν τόπων, τθσ δθμόςιασ κυκλοφορίασ, τθν αιςκθτικι και λειτουργικι φυςιογνωμία του αςτικοφ 

περιβάλλοντοσ και εν γζνει προςταςία τθσ κοινισ χριςθσ. Ειδικά για τα  κριτιρια τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 76 του Ν. 4257/14  (προςταςία του φυςικοφ, 

πολιτιςτικοφ και αρχιτεκτονικοφ περιβάλλοντοσ, των δαςικϊν περιοχϊν, των αρχαιολογικϊν και ιςτορικϊν τόπων, τθσ δθμόςιασ κυκλοφορίασ, τθν αιςκθτικι και 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000025061_S0000100155#_blank
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λειτουργικι φυςιογνωμία του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, κακϊσ και τθν εν γζνει προςταςία τθσ κοινισ χριςθσ) κα γνωμοδοτεί το αρμόδιο υμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ , 

μετά τθν απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου για τθ διατιρθςθ ι μι τθσ κζςθσ του περιπτζρου (ςφμφωνα με το άρκρο 20 του ΝΟΚ και τθν εγκφκλιο ΠΕΧΩΔΕ αρ. 

12/56990/18-3-2002). 

2) Όλεσ οι κζςεισ των περιπτζρων τοπογραφοφνται από τθ Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 76 του Ν. 4257/2014 και τθσ 

εγκυκλίου 38/23463/6-6-2014 όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 

 

Άρκρο 13ο : Μετατόπιςθ κζςθσ περιπτζρου 

Με απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου, θ οποία εκδίδεται μετά από τθν ειςιγθςθ τθσ επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ επιτρζπεται θ μετατόπιςθ περιπτζρου, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του άρκρου 76 του Ν.4257/14. 

Μετατόπιςθ περιπτζρου γίνεται: 

α) Αυτεπάγγελτα, μετά από απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ, εάν ςυντρζχει κάποια  από τισ αιτίεσ που προβλζπει το άρκρο 5 του Ν.1043/1980, όπωσ 

ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε με τον Ν.3648/2008 και ςυγκεκριμζνα για λόγουσ εκτζλεςθσ Δθμοςίων  Κοινοτικϊν Ζργων, είτε για λόγουσ αςφαλοφσ 

κυκλοφορίασ ι εξωραϊςμοφ του  περιβάλλοντοσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται ςε κάκε περίπτωςθ θ υποχρεωτικι ελεφκερθ όδευςθ πεηϊν ςτα πεηοδρόμια, θ διζλευςθ 

οχθμάτων πρϊτθσ ανάγκθσ ςε πεηοδρόμουσ και θ αςφάλεια τθσ διερχόμενθσ οδικισ κυκλοφορίασ. 

Ο δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται από τθν υπθρεςία για τθν ανάγκθ μετατόπιςθσ του περιπτζρου  ςτισ παραπάνω περιπτϊςεισ και καλείται να υποβάλει εντόσ 

κακοριηομζνθσ προκεςμίασ εναλλακτικζσ προτάςεισ για τθ νζα κζςθ, ςτθν οποία επικυμεί να μετατοπίςει το περίπτερο, οι οποίεσ κα ελεγχκοφν από τθν υπθρεςία ωσ 

προσ τθν καταλλθλότθτά τουσ και ιδίωσ ωσ προσ τθν τιρθςθ των νόμιμων προδιαγραφϊν για τθν ελεφκερθ όδευςθ πεηϊν ςτα  πεηοδρόμια, για τθ διζλευςθ 

οχθμάτων πρϊτθσ ανάγκθσ ςε πεηοδρόμουσ και τθν αςφάλεια τθσ διερχόμενθσ οδικισ κυκλοφορίασ. 

Για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ, ωσ προσ τθ νζα κζςθ του υπό μετατόπιςθ περιπτζρου, λαμβάνεται υπόψθ θ εγγφτθτα ςτθν παλαιά 

κζςθ, θ αποδοτικότθτα τθσ νζασ κζςθσ και ο αρικμόσ γειτνιαηόντων περιπτζρων (αρ 9 Ν.1043/1980). 

Οι δαπάνεσ μετατόπιςθσ, θ αποκατάςταςθ λειτουργίασ περιπτζρου, κακϊσ και οι τυχόν φκορζσ που οφείλονται ςτθ μετατόπιςθ βαρφνουν αυτόν επ’ ωφελεία του 

οποίου γίνεται θ  μετατόπιςθ.  ςφμφωνα με το αρ.6 του Ν.3648/2008.  

Εάν εντόσ τρίμθνθσ προκεςμίασ που ορίηεται για τθν αυτεπάγγελτθ μετατόπιςθ ςτθ ςχετικι απόφαςθ Δθμάρχου, αυτι δεν πραγματοποιθκεί, το περίπτερο κα 

κατεδαφίηεται κατά τθ διαδικαςία περί αυκαιρζτων κτιςμάτων. Για τθ μετατόπιςθ τθσ κζςθσ περιπτζρου κατόπιν  υποβολισ αιτιματοσ δικαιοφχου περιπτζρου 

υποβάλλεται μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και θ ςφμφωνθ γνϊμθ του φορζα εκπροςϊπθςθσ των δικαιοφχων εκμετάλλευςθσ περιπτζρων.  

β) Μετά από τθν υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ μετατόπιςθσ από το δικαιοφχο του περιπτζρου,  λόγω άγονθσ κζςθσ. Ομοίωσ ςτθν περίπτωςθ αυτι, ο αιτϊν 

υποβάλλει εναλλακτικζσ προτάςεισ για τθ Μετατόπιςθ του περιπτζρου ςε νζα κζςθ, οι οποίεσ κα ελεγχκοφν με βάςθ  τα προαναφερκζντα κριτιρια. Οι δαπάνεσ 

μετατόπιςθσ βαρφνουν τον δικαιοφχο. 

  ε περίπτωςθ προςωρινισ μετατοπίςεωσ το περίπτερο επαναφζρεται ςτθν αρχικι του κζςθ μόλισ εκλείψουν οι λόγοι που επζβαλαν τθν μετατόπιςθ. Θ 

ςχετικι δαπάνθ προςωρινισ μετατοπίςεωσ του περιπτζρου, θ επαναφορά του και οι τυχόν φκορζσ βαρφνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται θ μετατόπιςθ. 

(άρκρο 20 παρ.2 ΝΔ 1044/71) όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ.1 του άρκρου 6 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεφχοσ Α’ ). 

Άρκρο 14ο Παραχϊρθςθ Θζςεων Λειτουργίασ Περιπτζρων 

 Α. Παραχϊρθςθ Θζςεων Λειτουργίασ Περιπτζρων ςε ποςοςτό 30%  

1. Οι κζςεισ για τθ λειτουργία των περιπτζρων κατανζμονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 76 του Ν.4257/2014, κατά ποςοςτό 30% ςε ΑμεΑ, ςε πολυτζκνουσ 

και ςε όςουσ μόνιμουσ αξιωματικοφσ, ανκυπαςπιςτζσ και υπαξιωματικοφσ, δόκιμουσ ζφεδρουσ αξιωματικοφσ και οπλίτεσ κθτείασ ςυμμετείχαν με οποιονδιποτε 

τρόπο ςτα πολεμικά γεγονότα τθσ χρονικισ περιόδου από τθν 20θ Ιουλίου ζωσ τθν 20θ Αυγοφςτου1974 ςτθν Κφπρο, κακϊσ και ςτα γεγονότα που ζλαβαν χϊρα το 

1964 ςτθν Συλθρία και Λευκωςία και το 1967 ςτθν Κοφινοφ και τουσ Αγίουσ Θεοδϊρουσ τθσ Κφπρου. Από τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ περίπτωςθσ εξαιροφνται όςοι 

ενεπλάκθςαν κατά τισ παραπάνω περιόδουσ με οποιονδιποτε τρόπο ςε παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ςε βάροσ τθσ νόμιμθσ λειτουργίασ του πολιτεφματοσ τθσ 

Κυπριακισ Δθμοκρατίασ και κατά ποςοςτό 70% παραχωροφνται ςε άλλουσ ενδιαφερομζνουσ για τθν εκμετάλλευςι τουσ, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 

Για τθν παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ, υποβάλλονται αιτιςεισ από τουσ δικαιοφχουσ, κατόπιν ςχετικισ προκιρυξθσ. 

2. Θ παραχϊρθςθ των κζςεων ςε ΑμεΑ και πολυτζκνουσ ( 30%) γίνεται με βάςθ ειςοδθματικά κριτιρια και εφ’ όςον πλθροφται θ προχπόκεςθ του άρκρου 285 του      

Ν.3463/2006 και κατόπιν κλιρωςθσ , ενϊ θ παραχϊρθςθ των κζςεων ςτουσ ενδιαφερομζνουσ για τθν εκμετάλλευςι τουσ ( 70% ) γίνεται μετά από διενζργεια 

πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ που διενεργείται από τθν Επιτροπι Εκμίςκωςθσ Ακινιτων του Διμου, θ οποία ςυγκροτείται από το Δθμοτικό υμβοφλιο. 

3. Με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, κακορίηεται το χρονικό διάςτθμα παραχϊρθςθσ των κζςεων, τόςο ςτα ΑμεΑ και τουσ πολφτεκνουσ όςο και ςτουσ άλλουσ 

ενδιαφερομζνουσ. Ο χρόνοσ παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ χριςθσ ςε κάκε περίπτωςθ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δζκα (10) ζτθ. Εφ’ όςον κατά τθ διάρκεια του 

διαςτιματοσ αυτοφ αποβιϊςει ο/θ παραχωρθςιοφχοσ, τθ κζςθ του περιπτζρου εκμεταλλεφεται αποκλειςτικά ο/θ ςφηυγοσ ι/και τα τζκνα του αποβιϊςαντοσ, εφ’ 

όςον το επικυμοφν και το δθλϊςουν ςτο Διμο, μζχρι τθ λιξθ του χρονικοφ διαςτιματοσ για το οποίο παραχωρικθκε, οπότε θ κζςθ του περιπτζρου περιζρχεται και 

πάλι ςτο Διμο για περαιτζρω παραχϊρθςθ.  

4. Ο κακοριςμόσ των κζςεων για τθ λειτουργία περιπτζρων, που ςε εφαρμογι του Ν. 4257/2014 παραχωροφνται ςε ΑμεΑ ςε πολυτζκνουσ και ςε όςουσ μόνιμουσ 

αξιωματικοφσ, ανκυπαςπιςτζσ και υπαξιωματικοφσ, δόκιμουσ ζφεδρουσ αξιωματικοφσ και οπλίτεσ κθτείασ ςυμμετείχαν με οποιονδιποτε τρόπο ςτα πολεμικά 

γεγονότα τθσ χρονικισ περιόδου από τθν 20θ Ιουλίου ζωσ τθν 20θ Αυγοφςτου1974 ςτθν Κφπρο, κακϊσ και ςτα γεγονότα που ζλαβαν χϊρα το 1964 ςτθν Συλθρία και 

Λευκωςία και το 1967 ςτθν Κοφινοφ και τουσ Αγίουσ Θεοδϊρουσ τθσ Κφπρου, γίνεται μετά από δθμόςια κλιρωςθ τθν οποία διενεργεί 5μελι Επιτροπι που 

ςυγκροτείται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου.  

 

Β. Παραχϊρθςθ Θζςεων Λειτουργίασ Περιπτζρων ςε ποςοςτό 70% 

1. Θ παραχϊρθςθ των κζςεων ςτουσ ενδιαφερόμενουσ για τθν εκμετάλλευςθ τουσ (70%) γίνεται μετά από διενζργεια πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ που διενεργείται 
από τθν Επιτροπι Εκμίςκωςθσ Ακινιτων του Διμου, θ οποία ςυγκροτείται από το Δθμοτικό υμβοφλιο.  
2. Θ τιμι εκκίνθςθσ τθσ δθμοπραςίασ για τον κακοριςμό του μιςκϊματοσ του περιπτζρου για τθ χοριγθςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ κα είναι ςυνάρτθςθ τθσ 
εμπορικότθτασ, τθσ κζςθσ και κα προκφπτει μετά από πλειοδοτικι, πρόχειρθ και φανερι δθμοπραςία που κα διενεργείται από το Διμο Αιγάλεω.  
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3. Θ δθμοπραςία γίνεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ μετά τθν απόφαςθ του  Δθμοτικοφ υμβουλίου για το χαρακτθριςμό του περιπτζρου ωσ 
ΚΕΝΩΘΕΝΣΟ. 
 

Άρκρο 15ο Χρόνοσ – διαδικαςία παραχϊρθςθσ Θζςεων Λειτουργίασ Περιπτζρων 

1. Με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, κακορίηεται το χρονικό διάςτθμα παραχϊρθςθσ των κζςεων, τόςο ςτα ΑΜΕΑ και τουσ πολφτεκνουσ όςο και 

ςτουσ άλλουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν περίπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ. Ο χρόνοσ παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ χριςθσ ςε κάκε περίπτωςθ, δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τα δζκα (10) ζτθ. Εφ’ όςον κατά τθ διάρκεια του διαςτιματοσ αυτοφ αποβιϊςει ο/θ παραχωρθςιοφχοσ, τθ κζςθ του περιπτζρου εκμεταλλεφεται αποκλειςτικά ο/θ 

ςφηυγοσ ι/και τα τζκνα του αποβιϊςαντοσ, εφ’ όςον το επικυμοφν και το δθλϊςουν ςτο Διμο, μζχρι και τθ λιξθ του χρονικοφ διαςτιματοσ για το οποίο 

παραχωρικθκε, οπότε θ κζςθ του περιπτζρου περιζρχεται και πάλι ςτο Διμο. 

2. Θ παραχϊρθςθ εκμετάλλευςθσ περιπτζρου, ςε κάκε περίπτωςθ, γίνεται με ςυμφωνθτικό το οποίο υπογράφεται από τον Διμαρχο ι τον αρμόδιο 

Αντιδιμαρχο και τον αναδειχκζντα από τθν κλιρωςθ ΑΜΕΑ ι πολφτεκνο ωσ δικαιοφχο, ι από τον ενδιαφερόμενο που πλειοδότθςε ςτθ δθμοπραςία. το 

ςυμφωνθτικό αναγράφονται υποχρεωτικά:  

α. το όνομα του παραχωρθςιοφχου.  

β. θ διάρκεια τθσ παραχϊρθςθσ.  

γ. οι όροι τθσ παραχϊρθςθσ. 

δ. οι υποχρεϊςεισ του ενδιαφερόμενου  

ε. οι λόγοι / περιπτϊςεισ ανάκλθςθσ τθσ παραχϊρθςθσ. 

ςτ. το φψοσ του μιςκϊματοσ. 

η. θ θμερομθνία καταβολισ του μιςκϊματοσ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ παραχϊρθςθσ με δθμοπραςία, απαγορεφονται θ αναμίςκωςθ, θ υπεκμίςκωςθ και θ εν γζνει περαιτζρω παραχϊρθςθ του 

δικαιϊματοσ ςε τρίτουσ. Για τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ υπζρ του οικείου Διμου για τθν εξαςφάλιςθ τθσ καλισ 

εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ που αφοροφν ςτθν χωροκζτθςθ τθσ καταςκευισ περιπτζρου. Σο ποςό τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφεται άτοκα, όταν διαπιςτωκεί από το 

Διμο θ τιρθςθ των ανωτζρων όρων και ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ μθνόσ από τθν θμερομθνία γνωςτοποίθςθσ ςε αυτόν τθσ 

ολοκλιρωςθσ τθσ καταςκευισ του περιπτζρου. Παρεχόμενθσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ αυτισ, θ εγγφθςθ επιςτρζφεται από το Διμο. Ο κακοριςμόσ του φψουσ τθσ 

ανωτζρω εγγφθςθσ, ο τρόποσ καταβολισ αυτισ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια κακορίηεται από το όργανο που ζχει τθν αρμοδιότθτα διεξαγωγισ τθσ 

δθμοπραςίασ και αναφζρεται διακριτά ςτθ ςχετικι διακιρυξθ. Σο φψοσ τθσ εγγφθςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό 70% του κόςτουσ κατεδάφιςθσ τθσ καταςκευισ του 

περιπτζρου και επαναφοράσ των πραγμάτων ςτθν πρότερθ κατάςταςθ τθσ καταςκευισ του. 

 Άρκρο 16ο:  Μεταβατικζσ διατάξεισ 

 

Σα περίπτερα που βρίςκονται ςε λειτουργία κατά τθ ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ κανονιςμοφ υπόκεινται γενικά ςτουσ όρουσ του, οι δε φορείσ εκμεταλλεφςεωσ τουσ 

οφείλουν να προςαρμόςουν τισ εγκατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςτουσ ανωτζρω όρουσ εντόσ προκεςμίασ δϊδεκα (12) μθνϊν. 

Μζςα ςτο διάςτθμα αυτό κα πρζπει οι δικαιοφχοι των αδειϊν εκμετάλλευςθσ περιπτζρων ι οι ενοικιαςτζσ να εναρμονιςτοφν με τισ προδιαγραφζσ και τουσ 

κανόνεσ που κζτει ο ςυγκεκριμζνοσ κανονιςμόσ. 

Άρκρο 17ο: Σελικζσ Διατάξεισ 

1) Ο Διμαρχοσ και οι επικεφαλισ των αρμοδίων υπθρεςιϊν και επιτροπϊν ζχουν τθν κυρία ευκφνθ για τθν αυςτθρι τιρθςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ. Για όςα 

δεν προβλζπονται ςτον παρόντα κανονιςμό ιςχφουν όςα προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία  

2)Ο κανονιςμόσ αυτόσ τροποποιείται και ςυμπλθρϊνεται μετά από απόφαςθ του  Δθμοτικοφ υμβουλίου και ςφμφωνα με τθ κείμενθ νομοκεςία.  

Άρκρο 18ο : Ζναρξθ ιςχφοσ και δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ κανονιςτικισ απόφαςθσ 

    Θ παροφςα κανονιςτικι απόφαςθ ςυηθτικθκε κατά τθν ςυνεδρίαςθ τθσ ------ του ζτουσ 2018 του δθμοτικοφ ςυμβουλίου του Διμου Αιγάλεω και εγκρίκθκε από 

αυτό, ζλαβε αρικμό αποφάςεωσ ------------- και διατάχκθκε θ δθμοςίευςθ ολοκλιρου του κειμζνου αυτισ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ 

ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 284 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και ςφντομθ περίλθψθ αυτισ ςε μια 

θμεριςια ι εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ οι δθμότεσ και όλοι οι ενδιαφερόμενοι  πολίτεσ κακϊσ και ότι αναρτάται υποχρεωτικά ςτο 

πρόγραμμα διαφγεια. Θ ιςχφσ τθσ παροφςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ κατά τα ανωτζρω.  
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