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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ  

ΠΕΛΛΑ 
ΔΗΜΟ     ΑΛΜΨΠΙΑ 

ΣΜΗΜΑ  ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ                                           
ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΟΡΓΑΝΨΝ 

 

  
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 

 
                     
             
     

      ΑΠΟΠΑΜΑ 
Απϐ το Πρακτικϐ τησ τακτικόσ ςυνεδρύαςησ αριθμ. 5/2020 τησ  

Επιτροπόσ Ποιϐτητασ Ζωόσ του  Δόμου  Αλμωπύασ 
 

Αριθμ.  Απϐφ.: 6/2020 ΘΕΜΑ_1o: Διαβύβαςη  τησ με αριθ. 1/2020 Απϐφαςη  Δημοτικόσ 
Επιτροπόσ Διαβοϑλευςησ  του Δόμου  Αλμωπύασ αναφορικϊ με την 
κατϊρτιςη του Κανονιςμοϑ  Λειτουργύασ  Περιπτϋρων  Δόμου Αλμωπύασ. 
 

             
       όμερα 5 Οκτωβρύου,  του ϋτουσ 2020 ημϋρα Δευτϋρα και ώρα 13.00΄μ.μ ςυνόλθε η Επιτροπό 
Ποιϐτητασ Ζωόσ  του Δόμου, ςε τακτικό ςυνεδρύαςη, ϑςτερα απϐ ϋγγραφη πρϐςκληςη του Προϋδρου 
τησ Επιτροπόσ, με αριθμϐ πρωτοκϐλλου:17850 /01-10-2020  και ςϑμφωνα με: 

1. Σισ διατϊξεισ τησ παρ. 5 του ϊρθρου 67 του Ν.3852/2010 ϐπωσ τροποποιόθηκε με την παρ. 1 του 
ϊρθρου 184 του Ν.4635/2019  

2. Σων διατϊξεων του ϊρθρου 10 τησ αριθμ. 11 Πρϊξησ Νομοθετικοϑ Περιεχομϋνου (ΥΕΚ55/τ.Α΄/11-3-
2020) «Κατεπεύγοντα μϋτρα αντιμετώπιςησ των αρνητικών ςυνεπειών τησ εμφϊνιςησ του κορωνοώου 
COVID-19 και τησ ανϊγκεσ περιοριςμοϑ τησ διϊδοςόσ του». 

3. Σην με αριθμ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΦ46ΜΣΛ6-1ΑΕ) εγκϑκλιο του Τπουργεύου 
Εςωτερικών περύ «ϑγκληςησ ςυλλογικών οργϊνων των Δόμων, των Περιφερειών και των 
εποπτευϐμενων Νομικών τουσ Προςώπων, κατϊ το διϊςτημα λόψησ μϋτρων αποφυγόσ και διϊδοςησ 
του κορωνοώου COVID-19» 

4. Σην με αριθμ.πρωτ.¨33282/29-5-2020(ΑΔΑ:Χ3ΦΝ46ΜΣΛ6-ΑΧ7) εγκϑκλιο 163 του Τπουργεύου 
Εςωτερικών περύ « Ενημϋρωςη αναφορικϊ με τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων των ςυλλογικών 
οργϊνων των δόμων» 
 
      ςϑμφωνα με το ϊρθρο 77 του Ν455/18 (το οπού αντικατϋςτηςε το ϊρθρο 75 του 3852/2010). 
Αφοϑ διαπιςτώθηκε ϐτι υπϊρχει νϐμιμη απαρτύα, δεδομϋνου ϐτι επύ ςυνϐλου επτϊ (7) μελών 
ςυμμετεύχαν πϋντε (5), μϋλη, δηλαδό: 
 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ  ΜΗ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ 
1. Μπϊτςησ Φρόςτοσ  (Δόμαρχοσ ωσ 

Πρϐεδροσ Ε.Π.Ζ.) 
 1. Αβραμύκασ τϋφανοσ(Μϋλοσ τησ Ε.Π.Ζ). 

2. Νϊνου Πολυξϋνη( Αντιπρϐεδροσ τησ 
Ε.Π.Ζ.) 

 2. Λαζϊρου-Παπαδοποϑλου ταυροϑλα 
(Μϋλοσ τησ Ε.Π.Ζ.) 

3. Φατζηγιαννύδησ Φρόςτοσ (Μϋλοσ τησ Ε.Π.Ζ 
)       

   

4. Γιϊντςησ Δημότριοσ (Μϋλοσ τησ Ε.Π.Ζ.)    
5. Προκοπύδησ Ευϊγγελοσ(Μϋλοσ τησ Ε.Π.Ζ).    
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   Τπεϑθυνη για την τόρηςη των πρακτικών όταν η υπϊλληλοσ του Δόμου Αλμωπύασ, κα 

Ιντζεμπατζϊκη Δόμητρα. Επύςησ ςτη ςυνεδρύαςη παραβρϋθηκαν η κα.Μακρυγιϊννη Πολυξϋνη 
(προώςταμϋνη ταυ τμόματοσ Σοπικόσ Οικονομικόσ Ανϊπτυξησ) 
         Ο Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ Ποιϐτητασ Ζωόσ κ. Μπϊτςησ Φρόςτοσ, κόρυξε την ϋναρξη τησ 
ςυνεδρύαςησ και ειςηγοϑμενοσ το 1ο θϋμα τησ ημερόςιασ διϊταξησ, ϋθεςε υπϐψη των μελών, το με 
αριθμ.πρωτ.: 16852/24-9-2020, διαβιβαςτικϐ ϋγγραφο του  τμόματοσ Σοπικόσ Οικονομικόσ Ανϊπτυξησ 
του Δόμου Αλμωπύασ  το οπoύο  εύχε  ςταλεύ  ςτα μϋλη και ςε ηλεκτρονικό μορφό, που ϋχει ωσ εξόσ: 

 
Θϋμα: Διαβύβαςη τησ με αριθ. 1/2020 Απϐφαςη Δημοτικόσ Επιτροπόσ Διαβοϑλευςησ του 

Δόμου Αλμωπύασ αναφορικϊ με την κατϊρτιςη του Κανονιςμοϑ Λειτουργύασ 
Περιπτϋρων Δόμου Αλμωπύασ 

 
υν.:  Η με αριθ.1/2020 Απϐφαςη Δημοτικόσ Επιτροπόσ Διαβοϑλευςησ 

 Σο με αριθ. 1016/49/288-α/21-9-2020 ϋγγραφο του ΑΣ Αλμωπύασ 
 Σο με αριθ. 15582/9-9-2020 ϋγγραφο του Δόμου Αλμωπύασ προσ το ΑΣ 

Αλμωπύασ, αναφορικϊ με την παροχό γνώμησ ςχετικϊ με τισ θϋςεισ των 
περιπτϋρων. 

 Πύνακεσ (I υφιςτϊμενεσ θϋςεισ, II προτεινϐμενεσ θϋςεισ, III καταργοϑμενεσ 
θϋςεισ) με τισ θϋςεισ ϐπωσ αυτϋσ διαμορφώνονται μετϊ το  με αριθ. 
1016/49/288-α/21-9-2020 ϋγγραφο του ΑΣ Αλμωπύασ 

 
 

Ϊχοντασ υπ’ϐψη: 

1. Σην περύπτ.3 τησ υποπαρ.Σ.2. του ϊρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΥΕΚ 222/12.11.2012 

τεϑχοσ Α’) ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε απϐ το ϊρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΥΕΚ 93/14.04.2014 

τεϑχοσ Α’), ςϑμφωνα με την οπούα «3. Με απϐφαςη του δημοτικοϑ ςυμβουλύου καθορύζονται οι 

θϋςεισ των περιπτϋρων ... Η ανωτϋρω απϐφαςη εκδύδεται μετϊ απϐ γνώμη τησ οικεύασ 

δημοτικόσ ό τοπικόσ κοινϐτητασ και ειςόγηςη τησ Επιτροπόσ Ποιϐτητασ Ζωόσ, ϐπου αυτό 

υφύςταται. Για την ϋκδοςη τησ ανωτϋρω απϐφαςησ απαιτεύται γνώμη τησ οικεύασ αςτυνομικόσ 

αρχόσ, η οπούα εξετϊζει την καταλληλϐτητα του χώρου απϐ πλευρϊσ αςφϊλειασ τησ 

κυκλοφορύασ πεζών και των οχημϊτων, μη επιτρεπϐμενου του καθοριςμοϑ θϋςεων περιπτϋρων 

ςε περύπτωςη αρνητικόσ γνώμησ».  

2. Σο ϊρθρο 79, παρ.2 του ν.3463/06,  την περύπτ.δ' παρ.2 ϊρθρο 76 Ν.3852/10, ϐπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 78 του N. 4555/18, ςϑμφωνα με το οπούο «Η δημοτικό επιτροπό 

διαβοϑλευςησ μπορεύ να διατυπώνει παρατηρόςεισ επύ του περιεχομϋνου των κανονιςτικοϑ 

χαρακτόρα αποφϊςεων οι οπούεσ εκδύδονται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..», 

3. Ση ςχετικό αλληλογραφύα ςϑμφωνα με την οπούα ζητόθηκε η Γνωμοδϐτηςη των Σοπικών 

υμβουλύων τα οπούα και αποφϊςιςαν ςχετικϊ με τη διατόρηςη ό την κατϊργηςη των θϋςεων 

περιπτϋρων, καθώσ και την υπϐδειξη των θϋςεων απϐ τουσ Προϋδρουσ προκειμϋνου αυτϋσ να 

αποτυπωθοϑν ςτα αντύςτοιχα τοπογραφικϊ διαγρϊμματα. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-76-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-78-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7/
ΑΔΑ: Ψ74ΕΩΨΩ-ΟΔΞ



 3 

4. Σο με αριθ. 15582/9-9-2020  ϋγγραφο του Δόμου Αλμωπύασ με το οπούο ζητεύται απϐ το ΑΣ 

Αλμωπύασ να χορηγόςει γνωμϊτευςη αναφορικϊ με την αςφαλό διϋλευςη πεζών και 

τροχοφϐρων  

5. Σο με αριθ. 1016/49/288-α/21-9-2020 ϋγγραφο του ΑΣ Αλμωπύασ ςϑμφωνα με το οπούο 

ςυνηγορεύ με τισ θϋςεισ περιπτϋρων, εφ’ ϐςον εξαςφαλύζεται η ςυνεχόσ-αςφαλό και 

ανεμπϐδιςτη κυκλοφορύα των πεζών και των ατϐμων με κινητικϊ προβλόματα, εκτϐσ τησ 

προτεινϐμενησ θϋςεωσ ςτο Λουτρϊκι (ϋμπροςθεν ξενώνα «Φαγιϊτι») που αποτυπώνεται Σ-1/1 

τοπογραφικϐ καθώσ διαπιςτώθηκε ϐτι βρύςκεται εντϐσ ιδιωτικόσ ιδιοκτηςύασ. 

ασ διαβιβϊζουμε την με αριθ.1/2020 Απϐφαςη τησ Δημοτικόσ Επιτροπόσ Διαβοϑλευςησ 

αναφορικϊ με την κατϊρτιςη του Κανονιςμοϑ Λειτουργύασ Περιπτϋρων του Δόμου Αλμωπύασ 

και παρακαλοϑμε για δικϋσ ςασ ενϋργειεσ. 

 
ΕΙΑΓΨΓΗ 

 
Με το ϊρθρο 76 του ν.4257/14 (ΥΕΚ 93/τ.α’) που αντικατϋςτηςε το ϊρθρο1, υποπαρϊγραφο Σ.2, 

περ.3 ν.4093/12 (ΥΕΚ 222/τ.β’): 

 Καταργόθηκε η με αριθ. Υ.443.531/24/300030/1969 (ΥΕΚ 588/τ.β’) απϐφαςη Τπουργών 

Εθνικόσ Αμϑνησ, υντονιςμοϑ και δημοςύων Ϊργων «Περύ του τϑπου και των διαςτϊςεων των 

αναπηρικών περιπτϋρων»  

 Καθορύζονται με τοπικϋσ κανονιςτικϋσ αποφϊςεισ οι προδιαγραφϋσ καταςκευόσ και 

τοποθϋτηςησ των κουβουκλύων, ανϊλογα με τισ τοπικϋσ ιδιαιτερϐτητεσ. 

 Εύναι ςε ιςχϑ η εφαρμογό τησ ςχετικόσ νομοθεςύασ για την παραχώρηςη ϋναντι ανταλλϊγματοσ 

του δικαιώματοσ εκμετϊλλευςησ τησ ϊδειασ των περιπτϋρων του ν.1044/71 των ΟΣΑ (ϊρθ. 94, 

παρ. 6, περ. 34 του ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α’ 87). 

 Καθορύζονται επύςησ διϊφορεσ λεπτομϋρειεσ που αφοροϑν ςτισ θϋςεισ των περιπτϋρων, 

ςϑμφωνα με τισ οπούεσ το 30% παραχωρεύται ςε Α.Μ.Ε.Α. και πολϑτεκνουσ, ενώ το δικαύωμα 

χρόςησ των λοιπών θϋςεων (70%) παραχωρεύται με δημοπραςύα ςϑμφωνα με τισ εκϊςτοτε 

ιςχϑουςασ διατϊξεισ περύ δημοπραςιών. 

Καθώσ τα περύπτερα αποτελοϑν μακρϐχρονη ελληνικό ιδιαιτερϐτητα που εξυπηρετεύ ςε δημϐςιο χώρο 

τουσ πολύτεσ, θα πρϋπει να διατηρηθεύ ο ιδιαύτεροσ χαρακτόρασ τουσ χωρύσ να αλλοιώνεται 

μετατρϋποντϊσ τα ςε «πολυκαταςτόματα» αναπτϑςςοντασ αλϐγιςτα εμπορεϑματα και καταςκευϋσ. 

Επύςησ διαχρονικϊ αναγκαύα εύναι η οριοθϋτηςη των κοινϐχρηςτων προσ χρόςη χώρων επιδεικνϑοντασ 

ϋτςι τον ςεβαςμϐ ςτον πολύτη και μϋριμνα για την αςφαλό διϋλευςη πεζών και τροχοφϐρων.  
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Για τουσ λϐγουσ αυτοϑσ ο Δόμοσ Αλμωπύασ θεςπύζει τον Κανονιςμϐ Λειτουργύασ Περιπτϋρων, ςτον 

οπούον τύθενται οι κανϐνεσ, ϐροι και  περιοριςμού που αφοροϑν ςτη λειτουργύα των περιπτϋρων. 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΣΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ 
 

Άρθρο 1 
 

Αντικεύμενο & ςκοπϐσ του Κανονιςμοϑ 
Αντικεύμενο του παρϐντοσ κανονιςμοϑ εύναι ο προςδιοριςμϐσ των θϋςεων περιπτϋρων, η θϋςπιςη 
προδιαγραφών & κανϐνων λειτουργύασ, η χρόςη των κοινοχρόςτων χώρων που δϑναται να 
εκμεταλλευτοϑν τα περύπτερα, γενικϐτερα  η λειτουργύα τουσ εντϐσ των διοικητικών ορύων του Δόμου 
Αλμωπύασ, ο οπούοσ θα δεςμεϑει τισ δημοτικϋσ υπηρεςύεσ καθώσ και τουσ χρόςτεσ και εκμεταλλευτϋσ 
αυτών. 
κοπϐσ του Κανονιςμοϑ αυτοϑ εύναι: 

 Ο καθοριςμϐσ των θϋςεων ςτισ οπούεσ δϑναται να τοποθετεύται ϋνα περύπτερο 
 Η βελτύωςη τησ αιςθητικόσ εικϐνασ και λειτουργικϐτητασ των κοινοχρόςτων χώρων του δόμου 

μασ και η αναβϊθμιςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ των κατούκων 
 Η αςφϊλεια και προςταςύα τησ κύνηςησ των πεζών ςτουσ κοινϐχρηςτουσ χώρουσ, των ατϐμων 

με ειδικϋσ Ανϊγκεσ (ΑΜΕΑ) αλλϊ και των οχημϊτων που κινοϑνται πληςύον αυτών. 
 Ο προςδιοριςμϐσ με ςαφόνεια των επιτρεπϐμενων διαςτϊςεων των περιπτϋρων και των 

ςτοιχεύων τουσ. 
 Ο οριςμϐσ των τετραγωνικών μϋτρων παραχώρηςησ κοινϐχρηςτου χώρου των περιπτϋρων 

διευκολϑνοντασ τουσ διαχειριςτϋσ τουσ. 
 Ο καθοριςμϐσ των επιβαλλϐμενων κυρώςεων των παραβατών. 
 Ο καθοριςμϐσ τησ διαδικαςύασ χορόγηςησ των αδειών εκμετϊλλευςησ των περιπτϋρων ςτουσ 

δικαιοϑχουσ. 

 

Άρθρο 2 
 

Νομικϐ πλαύςιο 
  
Ο παρϐν κανονιςμϐσ ςτηρύζεται ςτισ εξόσ διατϊξεισ: 
1. Ν. 3463/2006, ϊρθρο 79 «Κανονιςτικϋσ αποφϊςεισ». 
2. Ν. 3852/2010, ϊρθρο 73 «Επιτροπό Ποιϐτητασ Ζωόσ». 
3. Ν. 1900/1990 (ΥΕΚ 125/1990 τεϑχοσ Α΄) «Σροποπούηςη και ςυμπλόρωςη διατϊξεων του 

δημοτικοϑ και κοινοτικοϑ κώδικα (π.δ. 323/1989), δευτεροβϊθμιασ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ (Ν. 
1622/1986), εςϐδων δόμων και κοινοτότων και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

4. Ν.2696/99 «Κϑρωςη του Κώδικα Οδικόσ Κυκλοφορύασ» ϊρθρα 34, 47 & 48. 
5. Ν.3919/11 «Αρχό τησ επαγγελματικόσ ελευθερύασ, κατϊργηςησ αδικαιολϐγητων περιοριςμών ςτη 

πρϐςβαςη και ϊςκηςη επαγγελμϊτων». 
6. Σην Κ.Τ.Α. 52138/03 και το Ν. 2946/2001, «Περύ υπαύθριασ διαφόµιςησ », ϐπωσ ιςχϑουν 
7. Ν.4093/2012 ϊρθρο 1,υποπαρ. Σ.2. (Υ.Ε.Κ. 222 Β΄) ϐπωσ αντικαταςτόθηκε απϐ το ϊρθρο 76 του 

Ν. 4257/2014 (Υ.Ε.Κ. 93Α΄). 
8. Σισ υπ΄αρύθμ. αποφϊςεισ: 35/2019 ΔΚ Αριδαύασ, 3/2019 ΣΚ Λουτρακύου, 3/2019 ΣΚ Αψϊλου, 

1/2020 ΣΚ Δωροθϋασ, 4/2019 ΣΚ Ξιφιανόσ, 2/2020 ΣΚ Υιλώτειασ, 4/2019 ΣΚ Λυκοςτϐμου, 
6/2019 ΣΚ Μηλϋασ, 5/2019 ΣΚ Υοϑςτανησ, 8/2019 ΣΚ Εξαπλατϊνου, 12/2019 ΣΚ Προμϊχων, 
5/2019 Βορεινοϑ, 6/2019 ΣΚ Μεγαπλατϊνου, 2/2019 ΣΚ Περύκλειασ και 3/2019 ΣΚ Πολυκϊρπησ, 
με τισ αντύςτοιχεσ ειςηγόςεισ του Σμόματοσ Σοπικόσ Οικονομικόσ Ανϊπτυξησ 
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Άρθρο 3 

 
Οριςμού 

 
 Κοινϐχρηςτα, εύναι τα πρϊγματα τα οπούα ςϑμφωνα με το νϐμο ό τη βοϑληςη του ιδιοκτότη 

τουσ προορύζονται για κοινό χρόςη και η κυριϐτητα των οπούων ανόκει ςτο Δόμο Αλμωπύασ.  
Σα κοινϐχρηςτα αποτελοϑν πρϊγματα εκτϐσ ςυναλλαγόσ ενώ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 970 του 
Αςτικοϑ Κώδικα, «ςε κοινϐχρηςτα πρϊγματα μποροϑν να αποκτηθοϑν με παραχώρηςη τησ 
αρχόσ, κατϊ τουσ ϐρουσ του νϐμου, ιδιαύτερα ιδιωτικϊ δικαιώματα, εφ’ ϐςον με τα δικαιώματα 
αυτϊ εξυπηρετεύται ό δεν αναιρεύται η κοινό χρόςη». 

 Σϋλοσ, εύναι η χρηματικό παροχό που καταβϊλλεται απϐ τουσ υπϐχρεουσ ϋναντι ειδικοϑ 
ανταλλϊγματοσ (αντιπαροχόσ), το οπούο ςυνύςταται ςτη χρηςιμοπούηςη οριςμϋνου δημοτικοϑ 
ϋργου ό υπηρεςύασ. Πρϐκειται για τϋλοσ ανταποδοτικοϑ χαρακτόρα, με την ϋννοια ϐτι εύναι 
ανϊλογο του οφϋλουσ που αποκομύζει ο φορολογοϑμενοσ απϐ τη χρόςη του παραχωροϑμενου 
χώρου. 

 Ωδεια χρόςησ κοινϐχρηςτου χώρου, εύναι ατομικϋσ διοικητικϋσ πρϊξεισ, οι οπούεσ υπϐκεινται ςε 
ανϊκληςη κατϊ τισ γενικϋσ αρχϋσ του διοικητικοϑ δικαύου και του Κώδικα Διοικητικόσ 
Διαδικαςύασ και κατϊ τισ ειδικϋσ διατϊξεισ του ϊρθρου 3 του Ν. 1080/80, ϐπωσ τροποποιόθηκε 
και ςυμπληρώθηκε μεταγενϋςτερα. 

 Αυθαύρετη χρόςη, θεωρεύται η χρόςη του κοινϐχρηςτου χώρου χωρύσ την ϊδεια του Δημϊρχου. 
Αυθαύρετη θεωρεύται επύςησ η χρόςη του κοινϐχρηςτου χώρου κατϊ παρϊβαςη των ϐρων που 
αφοροϑν την ϋκταςη του παραχωροϑμενου χώρου. 

 Ανϊκληςη ϊδειασ, εύναι η διοικητικό πρϊξη που ανακαλεύ κϊθε ατομικό διοικητικό πρϊξη 
ϊδειασ εκμεταλλεϑςεωσ περιπτϋρου που εκδύδεται κατϊ τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ, 
εφϐςον διαπιςτωθεύ ϐτι αυτό ςτηρύχθηκε ςε ανακριβό ςτοιχεύα ό εκδϐθηκε κατϊ παρϊβαςη 
των κατϊ την ϋκδοςόσ τησ ιςχυουςών διατϊξεων. 

 
Άρθρο 4 

 
Αρμοδιϐτητεσ – Διαδικαςύεσ 

  
Ο Δόμοσ Αλμωπύασ ϋχει αποκλειςτικϐ δικαύωμα και αρμοδιϐτητα να παραχωρεύ, εκδύδοντασ την 
απαραύτητη ϊδεια, τουσ κοινϐχρηςτουσ χώρουσ που ανόκουν ς’ αυτϐν ό ϋχουν παραχωρηθεύ για 
εκμετϊλλευςη περιπτϋρου. 
Για την εφαρμογό του παρϐντοσ,  υπεϑθυνεσ εύναι οι παρακϊτω υπηρεςύεσ: 

1. Η  Διεϑθυνςη Οικονομικών Τπηρεςιών, Σοπικόσ Οικονομικόσ Ανϊπτυξησ, Κοινωνικόσ 

Προςταςύασ και Πολιτιςτικόσ Ανϊπτυξησ   δια των οικεύων Σμημϊτων (οι αρμοδιϐτητεσ 

προκϑπτουν απϐ τον ιςχϑοντα ΟΕΤ και μποροϑν να μεταβϊλλονται ςε ενδεχϐμενη 

τροποπούηςη του ΟΕΤ):  

α. Γραφεύο Αδειοδοτόςεων και Ρϑθμιςησ Εμπορικών Δραςτηριοτότων: εύναι αρμϐδιο για τον 
διαχωριςμϐ τησ αναλογύασ 70% – 30% των νϋων και κενωθϋντων θϋςεων και την παραχώρηςη 
αυτών προσ εκμετϊλλευςη ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα νομοθεςύα, ςϑνταξη ςυμφωνητικών 
εκμύςθωςησ ϊδειασ εκμετϊλλευςησ περιπτϋρων, για τη χορόγηςη των αδειών με απϐφαςη 
Δημϊρχου ό ϊλλου εξουςιοδοτημϋνου οργϊνου, αλλϊ και την ανϊκληςό τουσ ϐταν δεν 
υφύςτανται οι νϐμιμεσ προϒποθϋςεισ. 
β. Εςϐδων και Δημοτικόσ Περιουςύασ: εύναι αρμϐδιο για τη διενϋργεια των διαδικαςιών 
ανϊδειξησ πλειοδοτοϑντων για την εκμύςθωςη αδειών εκμετϊλλευςησ περιπτϋρων 
(δημοπραςύεσ), τη διεκπεραύωςη διαδικαςιών   για τον υπολογιςμϐ και  την εύςπραξη του 
αναλογοϑντοσ τϋλουσ για τη χορόγηςη αδειών χρόςησ του κοινϐχρηςτου χώρου που 
καταλαμβϊνουν ϐλα τα περύπτερα για την τοποθϋτηςη ψυγεύων και ςταντ, χώρου 
κουβουκλύου, για την επιβολό και εύςπραξη των αντύςτοιχων μιςθωμϊτων, των τελών χρόςησ 
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κοινϐχρηςτου χώρου, και  υπολογιςμοϑ και εύςπραξησ των προςτύμων, ςϑμφωνα με τισ 
ιςχϑουςεσ διατϊξεισ. Επύςησ, παρακολουθοϑν  και ελϋγχουν την τόρηςη των ϐρων μύςθωςησ .  

2. Η Διεϑθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών εύναι αρμϐδια για τον ϋλεγχο του χώρου, τη γνωμοδϐτηςη 
επύ του αιτοϑμενου χώρου ςϑμφωνα με την τοπογραφικό αποτϑπωςη ό το ςκαρύφημα, ςτο 
οπούο απεικονύζεται το κουβοϑκλιο του περιπτϋρου, ο περιβϊλλον χώροσ και ο ευρϑτεροσ 
κοινϐχρηςτοσ χώροσ, για την καταςκευό νϋων περιπτϋρων αλλϊ και για τα όδη υπϊρχοντα. 
Επύςησ εύναι αρμϐδια για τη διαδικαςύα εϑρεςησ και καθοριςμοϑ (χωροθϋτηςη) νϋων θϋςεων. 

3. Οποιαδόποτε ϊλλη υπηρεςύα ό επιτροπό του Δόμου ςτην οπούα ανατύθενται αρμοδιϐτητεσ 
ςχετιζϐμενεσ με τη λειτουργύα των περιπτϋρων εύναι αρμϐδια για την τόρηςη αυτών  (παρ. 4 
του ϊρθρου 81 του Ν. 4172/2013 «Κατϊργηςη δημοτικόσ αςτυνομύασ») 

 
 

Άρθρο 5 
 

Γενικϋσ αρχϋσ τοποθϋτηςησ περιπτϋρων 
 

1. τα πεζοδρϐμια ϐπου τοποθετοϑνται νϋα περύπτερα ό προκϑπτουν απϐ μετακύνηςη, θα 
εξαςφαλύζεται ελεϑθεροσ χώροσ για την κύνηςη των πεζών πλϊτουσ τουλϊχιςτον 1,50μ  και 
ϑψοσ ϐδευςησ 2,20 μ απολϑτωσ ελεϑθερο απϐ οποιοδόποτε εμπϐδιο ό αςτικϐ εξοπλιςμϐ (ϊρθρο 
2, ΤΑ 52907/2009, ΥΕΚ 2621/τ.β’). Η ζώνη αυτό θα ιςχϑει ςε ϐλο το μόκοσ τησ εμπρϐςθιασ 
πλευρϊσ του περιπτϋρου και ςε περύπτωςη επϋκταςόσ του μετϊ τη χρόςη του κοινϐχρηςτου.  
Εϊν αυτϐ δεν εύναι εφικτϐ, ο μϋγιςτοσ δυνατϐσ επιτρεπϐμενοσ για χρόςη χώροσ θα 
γνωμοδοτεύται απϐ την Σεχνικό Τπηρεςύα. Η υπηρεςύα δϑναται, προσ διευκϐλυνςη των 
διαδικαςιών χορόγηςησ αδειών χρόςησ κοινϐχρηςτων χώρων εφ’εξόσ, να διαγραμμύζει τουσ 
χώρουσ οι οπούοι δϑναται να χορηγοϑνται. 

2. Εφϐςον αυτϐ δεν εύναι εφικτϐ ςτα όδη λειτουργοϑντα περύπτερα, απϐ το πλϊτοσ του 
πεζοδρομύου τϐτε θα καθορύζεται ο μϋγιςτοσ δυνατϐσ ελεϑθεροσ χώροσ. ε περιπτώςεισ ϐπου 
κρύνεται επιβεβλημϋνο εφαρμογό ϋχουν οι διατϊξεισ του ϊρθρου 14 του παρϐντοσ κανονιςμοϑ 
(μετατϐπιςη περιπτϋρων).  

3. Δεν επιτρϋπεται να εμποδύζεται η ανϊδειξη, η προβολό μνημεύων ό ςημεύων του οικιςμοϑ με 
εξαιρετικό ςημαςύα. 

4. Δεν επιτρϋπεται καμύα μϐνιμη καταςκευό ςτον παραχωροϑμενο κοινϐχρηςτο χώρο 
(υποςτυλώματα, δϊπεδα, καθύςματα, ζαρντινιϋρεσ κ.τ.λ) πϋριξ του περιπτϋρου. 

5. Η διϊταξη των λειτουργικών ςτοιχεύων επύ του παραχωροϑμενου κοινϐχρηςτου χώρου θα εύναι 
τϋτοια ώςτε να μη δημιουργοϑνται προβλόματα ςτην κύνηςη πεζών. 

6. Η ςυνολικό παρϋμβαςη θα τυγχϊνει, πριν απϐ την ϋκδοςη τησ ϊδειασ, τησ ϋγκριςησ των 
τεχνικών υπηρεςιών του Δόμου   κατϐπιν υποβολόσ ςχεδύων ϐπου θα εμφαύνεται ο υπϐ 
κατϊληψη χώροσ με τα λειτουργικϊ του ςτοιχεύα. Οποιαδόποτε μεταβολό τησ διϊταξησ των 
λειτουργικών ςτοιχεύων απαιτεύ την ϋγκριςη των υπηρεςιών και την ανανϋωςη τησ 
χορηγηθεύςασ ϊδειασ. 

7. Δεν επιτρϋπεται η τοποθϋτηςη μεγαφωνικών εγκαταςτϊςεων, διαφημιςτικών ςτοιχεύων ςτον 
κοινϐχρηςτο χώρο καθώσ και τηλεορϊςεων. Εξαύρεςη αποτελοϑν οι διαφημύςεισ που 
προβλϋπονται βϊςει τησ ΚΤΑ 52138/03 (Ν.2946/2001 «Περύ Τπαύθριασ Διαφόμιςησ» ) 

8. Απαγορεϑεται η τοποθϋτηςη εναϋριων καλωδύων κεραιών τηλεορϊςεων τϐςο για λϐγουσ 
αςφαλεύασ των διερχϐμενων πολιτών ϐςο και καλαιςθηςύασ του δημϐςιου χώρου. Η 
απαγϐρευςη ιςχϑει και για ηλεκτροδϐτηςη των παραχωρημϋνων κοινϐχρηςτων χώρων. 

9. Απαγορεϑεται η τοποθϋτηςη τελϊρων ό ςυναφών αντικειμϋνων για την τοποθϋτηςη 
εφημερύδων, περιοδικών κλπ. 

10. Επιτρϋπεται η τοποθϋτηςη διαφανών ανεμοφρακτών (νϊιλον-πανύ) κατϊ τισ ημϋρεσ που 
υπϊρχει βροχϐπτωςη ό χαμηλό θερμοκραςύα κ.α (<12-14C) για την προςταςύα των 
εμπορευμϊτων και του ςυνϐλου του περιπτϋρου. 

11. Η καθαριϐτητα του κοινϐχρηςτου εύναι ευθϑνη του υπευθϑνου του περιπτϋρου. 
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Άρθρο 6 
 

Σϑποσ και  διαςτϊςεισ περιπτϋρου 
 

Ο τϑποσ και οι διαςτϊςεισ του ςώματοσ των περιπτϋρων καθορύζονται ϐπωσ παρακϊτω: 
ΣΤΠΟ Α. 

1. Μϋγιςτο μόκοσ και πλϊτοσ κουβουκλύου θα εύναι τα 1,70μ.x1,50μ. 
2. Σο μϋγιςτο ϑψοσ του περιπτϋρου δϑναται να φθϊνει τα 2,75μ και αναλϑεται ωσ εξόσ: 

 Ύψοσ βϊςησ περιπτϋρου (μπετϐν):0,10-0,15μ. 
 Ύψοσ κουβουκλύου: ϋωσ 2,20μ. 
 Ύψοσ κωνικόσ ςτϋγησ: ϋωσ ,40μ. 

Κατϊ ςυνϋπεια οι επιτρεπϐμενεσ διαςτϊςεισ του κουβουκλύου του περιπτϋρου ςτην βϊςη του δεν θα 
ξεπερνοϑν τα 2,55 τ.μ.  ςυνολικϊ. Οι διαςτϊςεισ αυτϋσ ςυνεχύζονται απϐ τη βϊςη του περιπτϋρου μϋχρι 
τη βϊςη τησ ςτϋγησ και για κϊθε οριζϐντια τομό αυτοϑ.  

Ρϊφια: Σα ρϊφια διατηροϑν αυςτηρϊ τισ διαςτϊςεισ του περιπτϋρου (1,70x1,50).  
 
ΣΤΠΟ Β. 
1. Μϋγιςτο μόκοσ και πλϊτοσ κουβουκλύου θα εύναι τα 2μ.x2μ. 
2. Σο μϋγιςτο ϑψοσ του περιπτϋρου δϑναται να φθϊνει τα 2,75μ και αναλϑεται ωσ εξόσ: 

 Ύψοσ βϊςησ περιπτϋρου (μπετϐν):0,10-0,15μ. 
 Ύψοσ κουβουκλύου: ϋωσ 2,20μ. 
 Ύψοσ κωνικόσ ςτϋγησ: ϋωσ ,40μ. 

Κατϊ ςυνϋπεια οι επιτρεπϐμενεσ διαςτϊςεισ του κουβουκλύου του περιπτϋρου ςτην βϊςη του δεν θα 
ξεπερνοϑν τα 4,00 τ.μ.  ςυνολικϊ. Οι διαςτϊςεισ αυτϋσ ςυνεχύζονται απϐ τη βϊςη του περιπτϋρου μϋχρι 
τη βϊςη τησ ςτϋγησ και για κϊθε οριζϐντια τομό αυτοϑ. 

3. Ρϊφια: Σα ρϊφια διατηροϑν αυςτηρϊ τισ διαςτϊςεισ του περιπτϋρου (2,00x2,00).  
4. Θυρύδεσ: Οι θϑρεσ ςυναλλαγών του περιπτϋρου με το κοινϐ καταςκευϊζονται ςτισ εμπρϐςθιεσ 

και πλϊγιεσ πλευρϋσ (μϋχρι 3) η δε θϑρα ειςϐδου ςτο περύπτερο καταςκευϊζεται ςτην πλευρϊ 
πύςω απϐ την κεντρικό οδϐ επύ τησ οπούασ βρύςκεται. 

5. Σϋντεσ: Η τοποθϋτηςη τϋντασ (κινητϐ προςτϋγαςμα) επιτρϋπεται να τοποθετεύται μϐνο επύ του 
περιπτϋρου χωρύσ κατακϐρυφα ςτηρύγματα επύ του εδϊφουσ, το οπούο θα προεξϋχει το μϋγιςτο 
κατϊ 1,40μ. ςε οριζϐντια προβολό απϐ αυτϐ, το ελϊχιςτο ϑψοσ τησ ϋξω ϊκρησ του απϐ τη 
ςτϊθμη του πεζοδρομύου θα πρϋπει να βρύςκεται τοποθετημϋνο ςε πεζοδρϐμιο, το ϊκρο του 
προςτεγϊςματοσ θα πρϋπει να βρύςκεται τουλϊχιςτον 0,20μ. εςώτερα του κραςπϋδου του 
πεζοδρομύου. ε περιπτώςεισ περιοριςμϋνου χώρου μπροςτϊ ςε προςϐψεισ γειτονικών 
καταςτημϊτων ό ϊλλεσ, το μόκοσ των τεντών θα καθορύζεται και θα ςυγκεκριμενοποιεύται με 
ειδικϐ ςχϋδιο.  

6. Διαφόμιςη: Η τοποθϋτηςη φωτεινών διαφημύςεων (ϐπωσ προβλϋπονται απϐ την ΚΤΑ 
52138/03 και τον ν. 2946/2001 «Περύ υπαύθριασ διαφόμιςησ»), δεν επιτρϋπονται. 

7. Ρολϊ αςφαλεύασ: τα ρολϊ που τοποθετοϑνται για την προςταςύα του περιπτϋρου θα 
καταςκευϊζονται εντϐσ των προκαθοριςμϋνων διαςτϊςεων.  

8. Τλικϊ καταςκευόσ: Απαγορεϑεται η καταςκευό βϊςησ απϐ χυτϐ υλικϐ (πχ. Μπετϐν). Σα 
υπϐλοιπα μϋρη θα εύναι μεταλλικϊ (ςκελετϐσ) και ξϑλινα, αλουμινύου  ό μεταλλικϊ πϊνελ 
κϊλυψησ των πλευρών καθώσ και των πλευρικών ανοιγμϊτων τησ βϊςησ. 

 
 
 Οι διαςτϊςεισ αυτϋσ αφοροϑν ςε νϋα περύπτερα. Σα υφιςτϊμενα περύπτερα μϋνουν ωσ ϋχουν 

και ςε περύπτωςη μετακύνηςόσ τουσ ςε νϋα θϋςη, προςαρμϐζονται ςτα νϋα δεδομϋνα.  
 Η αυθαύρετη καταςκευό οποιουδόποτε ϊλλου τϑπου περιπτϋρου απαγορεϑεται. 
 Δεν επιτρϋπεται η κατϊληψη –δϋςμευςη τμόματοσ οδοςτρώματοσ για την εξυπηρϋτηςη του 

περιπτϋρου. 

ΑΔΑ: Ψ74ΕΩΨΩ-ΟΔΞ



 8 

  ϑμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ τησ παρ. Σ., υποπαρ.Σ2, ν. 4093/12 ϐπωσ τροποποιόθηκε 
με το ϊρθρο 76, ν.4257/14, απϐ 01/01/2014 καταβϊλλεται τϋλοσ χρόςησ και για τον χώρο που 
καταλαμβϊνει το κουβοϑκλιο. 

 Οποιαδόποτε παραπϊνω διϊςταςη του ςώματοσ του περιπτϋρου θα λογύζεται ωσ αυθαύρετη 
χρόςη κοινϐχρηςτου χώρου και καταςκευό. 
 

  
Άρθρο 7 

 
Όροι παραχώρηςησ κοινϐχρηςτου χώρου 

  
1. τα περύπτερα δϑναται να παραχωρηθεύ επύ πλϋον χώροσ (κοινϐχρηςτοσ), πϋραν αυτοϑ που 

καταλαμβϊνει το ςώμα του περιπτϋρου, ο οπούοσ θα προορύζεται για την τοποθϋτηςη 
ψυγεύων πώληςησ παγωτών, αναψυκτικών, καθώσ και για ςταντ πώληςησ προώϐντων-  
εντϑπων.  

2. Ο χώροσ αυτϐσ εφϊπτεται τησ ϋκταςησ που καταλαμβϊνει το ςώμα του περιπτϋρου. Οι 
διϊδρομοι που πιθανϐν δημιουργοϑνται ενδιϊμεςα και χρηςιμοποιοϑνται για την 
εξυπηρϋτηςη των πελατών του περιπτϋρου λογύζονται ωσ χρόςη και κατϊληψη 
κοινϐχρηςτου χώρου . 

3. Ο παραχωροϑμενοσ κοινϐχρηςτοσ χώροσ πϋραν του κουβουκλύου χορηγεύται με την 
προϒπϐθεςη ϐτι δεν παρακωλϑεται η ομαλό διϋλευςη πεζών και εφαρμϐζονται ϐλεσ οι 
αναφερϐμενεσ ςτον παρϐντα κανονιςμϐ διατϊξεισ και πϊντα με τη ςϑμφωνη γνώμη των 
υπηρεςιών του Δόμου και τησ ΕΛ.Α. .  

4. Δεν επιτρϋπεται η τοποθϋτηςη παιχνιδιών ό παιχνιδομηχανών πληςύον των περιπτϋρων . 
5. Για τον ϋλεγχο τησ διϊταξησ των λειτουργικών ςτοιχεύων, τα οπούα θα εύναι εφαπτϐμενα 

του ςώματοσ των περιπτϋρων, επύ του παραχωροϑμενου κοινϐχρηςτου χώρου, ο αιτών θα 
υποβϊλλει τοπογραφικϐ διϊγραμμα (βλ παρ.8.δ). Όπου απαιτεύται, θα γνωμοδοτεύ η 
τεχνικό υπηρεςύα του Δόμου, ώςτε να μη δημιουργοϑνται προβλόματα ςτην κύνηςη των 
πεζών. Επύςησ, απαιτεύται και η ςϑμφωνη γνώμη τησ ΕΛ.Α. 

6. τον παραχωροϑμενο κοινϐχρηςτο χώρο δεν επιτρϋπεται καμύα μϐνιμη καταςκευό ϐπωσ 
υποςτυλώματα, δϊπεδα ό καθύςματα, ζαρντινιϋρεσ κ.τ.λ. 

7. Η χρόςη του παραχωρηθϋντοσ κοινϐχρηςτου χώρου προϒποθϋτει την ϋκδοςη ϊδειασ, 
ετόςιασ διϊρκειασ, απϐ το Γραφεύο Αδειοδοτόςεων και Ρϑθμιςησ Εμπορικών 
Δραςτηριοτότων του Δόμου, με τη ςϑμφωνη γνώμη τησ τεχνικόσ υπηρεςύασ ϐταν 
απαιτεύται και του οικεύου Αςτυνομικοϑ Σμόματοσ, η οπούα εξετϊζει την καταλληλϐτητα 
του χώρου  απϐ πλευρϊσ αςφϊλειασ κυκλοφορύασ  πεζών και οχημϊτων. 

8. την αύτηςη για τη χορόγηςη τησ ϊδειασ αυτόσ, που θα πρϋπει να γύνεται ςτο τϋλοσ του 
ϋτουσ για το επϐμενο ϋτοσ ό ςτισ αρχϋσ του νϋου ϋτουσ, ο ενδιαφερϐμενοσ μεταξϑ ϊλλων θα 
πρϋπει απαραιτότωσ να καταθϋτει: 

α. Ωδεια λειτουργύασ περιπτϋρου με την ρητό προϒπϐθεςη ϐτι αυτό ιςχϑει & ϊδεια πώληςησ 
τυποποιημϋνων προώϐντων . 
β. Υωτοτυπύα εγγρϊφου Υορολογικόσ Αρχόσ με το ΑΥΜ τησ επιχεύρηςησ. 
γ. Δημοτικό ενημερϐτητα απϐ το Σαμεύο του Δόμου περύ μη οφειλών ςτο Δόμο για τϋλη φϐρουσ 
πρϐςτιμα ό ειςφορϋσ προσ το Δόμο ό νομύμου ρυθμύςεώσ τουσ. Ειδικϊ η ανανϋωςη χορόγηςησ 
αδεύασ κατϊληψησ κοινοχρόςτου χώρου προϒποθϋτει την εξϐφληςη των τελών κατϊληψησ Κ.Φ. 
προηγοϑμενων ετών, με εξαύρεςη τισ περιπτώςεισ εκκρεμοδικύασ και του διακανονιςμοϑ 
καταβολόσ αυτών, ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα νομοθεςύα. 
δ. Σοπογραφικό αποτϑπωςη ό ςκαρύφημα υπογεγραμμϋνα απϐ μηχανικϐ ϐπου να 
απεικονύζεται η θϋςη του περιπτϋρου, τα παρακεύμενα καταςτόματα, οι εύςοδοι και τα 
παρϊθυρα κατοικιών, το πλϊτοσ τησ πρϐςοψησ του ακινότου πύςω απϐ το περύπτερο αν 
υπϊρχει, το πλϊτοσ του πεζοδρομύου, το πλϊτοσ τησ οδοϑ καθώσ και η θϋςη και οι διαςτϊςεισ 
του αιτοϑμενου χώρου κατϊληψησ, η ακριβόσ διϊταξη των αντικειμϋνων που πρϐκειται να 
τοποθετηθοϑν (οικύςκοσ, ψυγεύα, ςταντ κ.λ.π) καθώσ και ο απαραύτητοσ διϊδρομοσ διϋλευςησ 
πεζών.  
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ε. ε περύπτωςη που ϋχει καταθϋςει ςχεδιαγρϊμματα με προηγοϑμενου ϋτουσ αύτηςη, 
υποβϊλλει υπεϑθυνη δόλωςη του Ν.1599/86 υπογεγραμμϋνη και θεωρημϋνη για το γνόςιο τησ 
υπογραφόσ, περύ μη μεταβολόσ ςτη διϊταξη των αντικειμϋνων του κατατεθϋντοσ 
ςχεδιαγρϊμματοσ. 
9. Η ϊδεια χρόςησ κοινϐχρηςτου χώρου θα χορηγεύται απϐ την ανωτϋρω αρμϐδια υπηρεςύα  

μετϊ την καταβολό του αναλογοϑντοσ τϋλουσ ό τησ πρώτησ δϐςησ εϊν επιλϋγεται η 
πληρωμό ςε δϐςεισ . 

10. Ο παραχωροϑμενοσ κοινϐχρηςτοσ χώροσ δϑναται να  οριοθετεύται – διαγραμμύζεται, με 
μϋριμνα τησ Δ/νςησ Σεχνικών Τπηρεςιών του Δόμου, ώςτε να καθύςταται ευχερόσ η 
διενϋργεια των ςχετικών ελϋγχων. ε περύπτωςη αυθαύρετησ χρόςησ του κοινϐχρηςτου 
χώρου θα επιβϊλλονται τα πρϐςτιμα και οι διοικητικϋσ κυρώςεισ που προβλϋπονται απϐ 
την ιςχϑουςα Νομοθεςύα. 

  
 

Άρθρο 8 
 

Αριθμϐσ ψυγεύων και ςταντ ανϊ περύπτερο ςτο παραχωροϑμενο κοινϐχρηςτο χώρο 
 

Ο αριθμϐσ των ψυγεύων που θα τοποθετοϑνται ϋξω απϐ τα περύπτερα καθώσ και των ςταντ πώληςησ 
καθορύζεται απϐ τον προσ διϊθεςη παραχωροϑμενο κοινϐχρηςτο χώρο και ςε καμύα περύπτωςη δε 
δϑναται να ξεπερνϊ τα 2.50μ.  
Η τοποθϋτηςη των ςτοιχεύων αυτών (ψυγεύων και ςταντ) ςτον παραχωροϑμενο κοινϐχρηςτο χώρο 
πρϋπει να γύνεται με τϋτοιο τρϐπο ώςτε να διαςφαλύζεται  
 α. η μϋγιςτη δυνατό χρηςιμϐτητα του,  
β. αςφϊλεια πεζών και τροχοφϐρων,  
γ. η ανεμπϐδιςτη λειτουργύα των πϋριξ του περιπτϋρου καταςτημϊτων 
  

  
Άρθρο 9 

 
Διοικητικϋσ και ϊλλεσ κυρώςεισ 

 
1. ε περύπτωςη αυθαύρετησ χρόςησ του κοινϐχρηςτου χώρου, του οπούου ϋχει επιτραπεύ η 

παραχώρηςη τησ χρόςησ, καταλογύζεται ςε βϊροσ το υπϐχρεου με απϐφαςη του Δημϊρχου, 
εκτϐσ απϐ το αναλογοϑν τϋλοσ και χρηματικϐ πρϐςτιμο ιςϐποςο προσ το αναλογοϑν τϋλοσ, 
ανεξϊρτητα απϐ το διϊςτημα τησ αυθαύρετησ χρόςησ. 

2. Με ϐμοια απϐφαςη επιβϊλλεται πρϐςτιμο, ςε βϊροσ εκεύνου που κϊνει αυθαύρετη χρόςη του 
χώρου του οπούου η παραχώρηςη τησ χρόςησ δεν ϋχει επιτραπεύ, ύςο με το διπλϊςιο του 
μεγαλϑτερου κατϊ τετραγωνικϐ μϋτρο ποςοϑ που καθορύςτηκε με απϐφαςη του οικεύου 
ςυμβουλύου, για τουσ χώρουσ για τουσ οπούουσ ϋχει επιτραπεύ η παραχώρηςη τησ χρόςησ. Η 
διαπύςτωςη τησ αυθαύρετησ χρόςησ ενεργεύται απϐ τισ υπηρεςύεσ του Δόμου ό την αςτυνομικό 
αρχό  

3. ε περύπτωςη που γύνεται αυθαύρετη χρόςη του χώρου καθ’ υποτροπό επιβϊλλονται κϊθε 
φορϊ και μϋχρι δϑο φορϋσ τα ωσ ϊνω πρϐςτιμα και αν εξακολουθεύ η παρϊβαςη ο δόμοσ 
προβαύνει ςτην αφαύρεςη κϊθε εύδουσ αντικειμϋνων, με τη ςυνδρομό τησ οικεύασ αςτυνομικόσ 
αρχόσ και επιβϊλλεται ειδικϐ πρϐςτιμο για τα ϋξοδα μεταφορϊσ και αποθόκευςησ, ύςο με το 
διπλϊςιο του μεγαλϑτερου κατϊ τετραγωνικϐ μϋτρο ποςοϑ που καθορύςτηκε με απϐφαςη του 
οικεύου ςυμβουλύου για τουσ χώρουσ για τουσ οπούουσ ϋχει επιτραπεύ η παραχώρηςη τησ 
χρόςησ . 

4. Για οποιαδόποτε καταςκευό χωρύσ ϊδεια εφαρμογό ϋχουν οι διατϊξεισ περύ αυθαύρετων 
καταςκευών 

5. ε περύπτωςη ϋκδοςησ απϐφαςησ αλλαγόσ θϋςησ περιπτϋρου, ανϊκληςησ για οποιονδόποτε 
λϐγο τησ ϊδειασ ό καταργόςεωσ αυτοϑ, εφαρμογό ϋχουν οι διατϊξεισ ωσ ιςχϑουν κϊθε φορϊ. 
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6. ε κϊθε περύπτωςη ο υπεϑθυνοσ λειτουργύασ περιπτϋρου θα ςυμμορφώνεται προσ τισ 
εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ  Τγειονομικϋσ, Δημοτικϋσ, Αςτυνομικϋσ και λοιπϋσ ςχετικϋσ διατϊξεισ. 

 
 

Άρθρο 10 
 

Επιτρεπϐμενα Πωλοϑμενα Εύδη 
 

1. Σα επιτρεπϐμενα πωλοϑμενα εύδη καθορύζονται ςϑμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 15 του Ν.Δ. 
1044/71 ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει. 

2. Για την πώληςη ειδών τροφύμων και ποτών απαιτεύται η κατϊ νϐμο ειδικϐτερη ϊδεια απϐ την 
αρμϐδια Διεϑθυνςη Τγεύασ ςϑμφωνα με το Ν.4093/2012 ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε απϐ το ϊρθρο 
76 του Ν. 4257/2014.  

3. Σα Περύπτερα και τα Καταςτόματα Χιλικών τα οπούα διαθϋτουν (εκτϐσ των ϊλλων) προσ 
πώληςη τρϐφιμα και ποτϊ, εντϊςςονται ςϑμφωνα με την Τγειονομικό διϊταξη Τ1γ/Γ.Π /οικ 
96967 (ΥΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) ςτισ Επιχειρόςεισ τροφύμων και ποτών τησ κατηγορύασ iii 
«Λιανικϐ & Φονδρικϐ εμπϐριο -Επιχειρόςεισ Λιανικόσ & Φονδρικόσ διϊθεςησ τροφύμων» και θα 
πρϋπει να πληροϑν τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ τησ ωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ. 

 
 

Άρθρο 11 
 

Καθοριςμϐσ θϋςεων περιπτϋρων 
 

1. Με απϐφαςη του δημοτικοϑ ςυμβουλύου καθορύζονται οι θϋςεισ των περιπτϋρων ... Η ανωτϋρω 
απϐφαςη εκδύδεται μετϊ απϐ γνώμη τησ οικεύασ δημοτικόσ ό τοπικόσ κοινϐτητασ και ειςόγηςη 
τησ Επιτροπόσ Ποιϐτητασ Ζωόσ, ϐπου αυτό υφύςταται. Για την ϋκδοςη τησ ανωτϋρω απϐφαςησ 
απαιτεύται γνώμη τησ οικεύασ αςτυνομικόσ αρχόσ, η οπούα εξετϊζει την καταλληλϐτητα του 
χώρου απϐ πλευρϊσ αςφϊλειασ τησ κυκλοφορύασ πεζών και των οχημϊτων, μη επιτρεπϐμενου 
του καθοριςμοϑ θϋςεων περιπτϋρων ςε περύπτωςη αρνητικόσ γνώμησ (ϊρθ. 76, Ν. 4257/14 -
ΥΕΚ 93/14.04.2014 τ. α’). 

2.  «Η δημοτικό επιτροπό διαβοϑλευςησ μπορεύ να διατυπώνει παρατηρόςεισ επύ του 
περιεχομϋνου των κανονιςτικοϑ χαρακτόρα αποφϊςεων οι οπούεσ εκδύδονται ςϑμφωνα με το 
ϊρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..» (ϊρθ. 78 του N. 4555/18) 

 
το Δόμο Αλμωπύασ ϋχουν οριοθετηθεύ ςϑμφωνα με τισ γνωμοδοτόςεισ των Σοπικών Κοινοτότων, 

ϐπου ϋχουν ληφθεύ,  και ϋχουν υποδειχθεύ ωσ θϋςεισ (υφιςτϊμενεσ και προτεινϐμενεσ), μϋχρι τον χρϐνο 
ςϑνταξησ του παρϐντοσ κανονιςμοϑ, οι παρακϊτω θϋςεισ για τη λειτουργύα περιπτϋρων: 

 
Α/Α ΤΥΙΣΑΜΕΝΕ ΘΕΕΙ    ΑΠΟΥ.ΣΟΠΙΚΟΤ 

1 Αριδαύα, Ϊναντι Ξενιτιδεύου ΕΝΕΡΓΟ 35/2019 

2 Αγ. Νικϊνδρου, μπροςτϊ ςτο μνημεύο ΕΝΕΡΓΟ « « 

3 Αγ.Νικϊνδρου 21, ϋμπροςθεν 

φαρμακεύου 

ΕΝΕΡΓΟ « « 

4 Ϊμπροςθεν 1ου Γυμναςύου ΕΝΕΡΓΟ « « 

5 Πληςύον ΚΣΕΛ ΕΝΕΡΓΟ « « 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-78-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7/
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6 Ι.Δραγοϑμη & Λ.Παςςιϊ ΚΕΝΨΘΕΝ « « 

7 Κεντρικό πλατεύα, επύ τησ Λ.Παςςιϊ ΕΝΕΡΓΟ « « 

8 Κϑπρου 7, ϋμπροςθεν Λϋςχησ 

αξιωματικών 

ΕΝΕΡΓΟ « « 

9 Κεντρικό πλατεύα, μπροςτϊ ςτο 

παλιϐ Δημαρχεύο 

ΕΝΕΡΓΟ « « 

10 Λ.Παςςιϊ 13, περιοχό ψαρϊδικα ΚΕΝΨΘΕΝ « « 

11 Π.Μελϊ & Υιλύππου, ϋμπροςθεν 

Κϋντρου Τγεύασ 

ΕΝΕΡΓΟ « « 

12 Πλ.Αγγ.Γϊτςου, ϋμπροςθεν νϋου 

Δημαρχεύου- 

ΕΝΕΡΓΟ « « 

13 Σ.ΦαϏλη & Γραβιϊσ 6  ΕΝΕΡΓΟ « « 

14 Ϊμπροςθεν εκκληςύασ Αγ. 

Νικϊνδρου, δύπλα ςτα ταξύ  

ΕΝΕΡΓΟ « « 

15 Δαςϊκι  ΕΝΕΡΓΟ « « 

16 Ωψαλοσ (πληςύον μνημεύου Ηρώων, 

νηπιαγωγεύο) - 

ΕΝΕΡΓΟ 3/2019 

17 Λουτρϊκι (επύ τησ οδοϑ προσ 

Λουτρϊ) 

ΕΝΕΡΓΟ 3/2019 

18 Λυκϐςτομο (πλατεύα, δύπλα ςτην 

οικύα Σςϊκη Ευςταθύου) 

ΚΕΝΨΘΕΝ 4/2019 

19 Γαρϋφι  (πλατεύα Κ.Γαρεφύου)  ΕΝΕΡΓΟ Ωνευ 

20 Βορεινϐ (πλατεύα, ϋμπροςθεν κτιρύου 

Κοινϐτητασ) (ϊδεια ορφανύδη 

αβραϊμ) 

ΕΝΕΡΓΟ 5/2019 

21 Νεοχώρι (πλατεύα) υφιςτϊμενο 

κυρμανύδη) 

ΕΝΕΡΓΟ 5/2019 

22 Ξιφιανό  (ϋμπροςθεν Παιδικοϑ 

ταθμοϑ Ξιφιανόσ) 

ΕΝΕΡΓΟ 4/2019 

23 Πιπεριϊ (επύ τησ Πλατεύασ) ΕΝΕΡΓΟ Ωνευ 

24 Σςϊκοι (μπροςτϊ ςτο γόπεδο)  ΚΕΝΨΘΕΝ Ωνευ 

25 Σςϊκοι (πριν τη ςτροφό για ΚΕΝΨΘΕΝ Ωνευ 
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Πολυκϊρπη)  

26 Φρϑςα (μπροςτϊ ςτο καφενεύο)  ΚΕΝΨΘΕΝ Ωνευ 

27 Πολυκϊρπη (απϋναντι απϐ την 

Κοινϐτητα) 

ΕΝΕΡΓΟ 3/2019 

28 Πρϐμαχοι, (ϋμπροςθεν εκκληςύασ) ΕΝΕΡΓΟ 12/2019 

29 ωςϊνδρα (Επύ τησ οδοϑ για 

Λυκϐςτομο)  

ΕΝΕΡΓΟ Ωνευ 

30 Βορεινϐ (απϋναντι απϐ το γόπεδο, 

ςτον παιδικϐ ςταθμϐ) 

ΕΝΕΡΓΟ 5/2019 

31 Πολυκϊρπη (μπροςτϊ ςτη γϋφυρα) ΕΝΕΡΓΟ  3/2019 

Α/Α ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΘΕΕΙ    ΑΠΟΥ.ΣΟΠΙΚΟΤ 

1 Ριζοχώρι   6/2019 

2 Υοϑςτανη   5/2019 

3 Λουτρϊκι   3/2019 

4 Λουτρϊκι   3/2019 

5 Γαρϋφι (πλατεύα Κ. Γαρεφύου)   Ωνευ 

6 ωςϊνδρα   Ωνευ 

7 ωςϊνδρα   Ωνευ 

8 Αρχϊγγελοσ  Ωνευ 

9 Περύκλεια (επύ του πεζοδρομύου 

απϋναντι απϐ τη νϋα εκκληςύα)-  

 2/2019 

Α/Α ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΘΕΕΙ    ΑΠΟΥ.ΣΟΠΙΚΟΤ 

 Αριδαύα: Ι.Δραγοϑμη & Κϑπρου 

(Ουζοϑνη Ευςταθύασ) 

ΚΕΝΨΘΕΝ 35/2016 

 Τδραύα  (Ελευθεριϊδου αώασ) ΚΕΝΨΘΕΝ 35/2016 

 Εξαπλϊτανοσ: ϐλεσ οι θϋςεισ 

περιπτϋρων 

ΚΕΝΨΘΕΝΣΑ 8/2019 

 Μεγαπλϊτανοσ: ϐλεσ οι θϋςεισ 

περιπτϋρων 

ΚΕΝΨΘΕΝΣΑ 6/2019 

 Υιλώτεια: καταργοϑνται ϐλεσ οι ΚΕΝΨΘΕΝΣΑ 1/2020 
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θϋςεισ περιπτϋρων 

 Δωροθϋα: ϐλεσ οι θϋςεισ περιπτϋρων  

προφορικό ενημϋρωςη απϐ τον 

Πρϐεδρο του ΣΑ, μη ανταπϐκριςη 

ςτην με αριθ. 6424/6-5-2020 

Επιςτολό προσ Προϋδρουσ Σοπικών 

Κοινοτότων 

ΚΕΝΨΘΕΝΣΑ ΑΝΕΤ 

 

 Κωνςταντύα :προφορικό ενημϋρωςη 

απϐ τον Πρϐεδρο του ΣΑ, μη 

ανταπϐκριςη ςτην με αριθ. 6424/6-

5-2020 Επιςτολό προσ Προϋδρουσ 

Σοπικών Κοινοτότων   

ΚΕΝΨΘΕΝΣΑ ΑΝΕΤ 

 

 Όρμα: προφορικό ενημϋρωςη απϐ 
τον Πρϐεδρο του ΣΑ, μη 
ανταπϐκριςη ςτην με αριθ. 6424/6-
5-2020 Επιςτολό προσ Προϋδρουσ 
Σοπικών Κοινοτότων   

ΚΕΝΨΘΕΝΣΑ ΑΝΕΤ 

 

 
 

3. Η αξύα του χώρου που καταλαμβϊνει η βϊςη του περιπτϋρου ςϑμφωνα με το Ν. 4093/2012 
(ϊρθρο πρώτο, παρ. Σ, υποπαρ. Σ2 του ϊρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ϐπωσ 
αντικαταςτϊθηκε απϐ το ϊρθρο 76 του Ν. 4257/2014 θα εύναι ςυνϊρτηςη τησ εμπορικϐτητασ 
τησ θϋςησ. 

4. Σο τϋλοσ του χώρου που καταλαμβϊνουν τα περύπτερα που όδη λειτουργοϑν πριν απϐ το Ν. 
4093/2012, καθορύζεται απϐ το δημοτικϐ ςυμβοϑλιο και αρχύζει να  καταβϊλλεται ςτο Δόμο 
απϐ το πρϐςωπο επ’ ονϐματι του οπούου ϋχει εκδοθεύ η ϊδεια εγκατϊςταςησ και 
εκμετϊλλευςησ ό απϐ το πρϐςωπο ςτο οπούο ϋχει μεταβιβαςτεύ λϐγω κληρονομιϊσ τησ, πριν 
απϐ το Ν. 4093/2012. 

 
Οι εκδοθεύςεσ πριν το Ν. 4093/2012 ϊδειεσ εκμετϊλλευςησ δεν θύγονται και διατηροϑνται απϐ τουσ νυν 
δικαιοϑχουσ ό τουσ διαδϐχουσ τουσ (αριθμ.πρωτ. 50/45256/30.11.2012 Εγκϑκλιοσ του Τπουργεύου 
Εςωτερικών). Οι ϊδειεσ αυτϋσ εφεξόσ δεν μποροϑν να μεταβιβαςτοϑν περαιτϋρω εύτε βϊςει του Ν. 
1044/19 εύτε βϊςει κληρονομικόσ διαδοχόσ, εξακολουθοϑν ϐμωσ να ιςχϑουν, μϋχρι την λόψη ςχετικόσ 
νεϐτερησ απϐφαςησ απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο. 
Για το καθοριςμϐ των θϋςεων λαμβϊνονται υπϐψη οι εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ διατϊξεισ που αφοροϑν την 
προςταςύα του φυςικοϑ, πολιτιςτικοϑ και αρχιτεκτονικοϑ περιβϊλλοντοσ, των δαςικών περιοχών, των 
ιςτορικών τϐπων, τησ δημϐςιασ κυκλοφορύασ, την αιςθητικό και λειτουργικό φυςιογνωμύα του 
αςτικοϑ περιβϊλλοντοσ και εν γϋνει προςταςύα τησ κοινόσ χρόςησ.  
 
  

Άρθρο 12 
 

Παραχώρηςη Θϋςεων Λειτουργύασ Περιπτϋρων 
 

ϑμφωνα με το ϊρθρο 94, παρ. 6, εδαφ. 34 του Ν. 3852/2010 απϐ 1-1-2011 οι ϊδειεσ εκμετϊλλευςησ 
περιπτϋρων και οι ϊδειεσ λιανικόσ πώληςησ καπνοβιομηχανικών προώϐντων, χορηγοϑνται απϐ τουσ 
Δόμουσ. Με το Ν. 3919/11, καταργεύται η ϑπαρξη περιοριςμϋνου αριθμοϑ προςώπων που δικαιοϑνται 
να εκμεταλλεϑονται τα περύπτερα και η παραχώρηςη των αδειών πλϋον γύνεται ςϑμφωνα με το Ν. 
4093/2012, ϐπωσ αντικαταςτόθηκε απϐ το ϊρθρο 76 του Ν. 4257/2014 ωσ ακολοϑθωσ: 
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Α. το 30% των θϋςεων περιπτϋρων χορηγεύται ςε ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ (Α.Μ.Ε.Α) και πολϑτεκνουσ, 
με βϊςη ειςοδηματικϊ κριτόρια και εφϐςον πληροϑνται οι προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 285 του Ν. 
3463/2006 περύ μη ϑπαρξησ οφειλών. 
Β. το δικαύωμα χρόςησ των λοιπών θϋςεων παραχωρεύται αποκλειςτικϊ κατϐπιν δημοπραςύασ, 
ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ περύ δημοπραςιών των δόμων. Ορύζεται ρητϊ η υποχρϋωςη 
κατϊθεςησ εγγϑηςησ αποκλειςτικϊ για την τόρηςη των διατϊξεων περύ χωροθϋτηςησ του περιπτϋρου, 
η απαγϐρευςη περαιτϋρω παραχώρηςησ του δικαιώματοσ ςε τρύτουσ, καθώσ και η εφαρμογό των 
διατϊξεων του αρ. 3 του Ν. 1080/80, ςε περύπτωςη παραχώρηςησ χώρου, πϋραν αυτοϑ που 
καταλαμβϊνει η θϋςη του περιπτϋρου.  
Η παραχώρηςη περιπτϋρου ςε ΑΜΕΑ ό πολϑτεκνουσ γύνεται με δημϐςια κλόρωςη, ςτην οπούα μποροϑν 
να παρύςτανται εκπρϐςωποι των Ενώςεών τουσ, και η παραχώρηςη των λοιπών θϋςεων γύνεται με 
δημοπραςύα εντϐσ 3μόνου απϐ το χαρακτηριςμϐ του περιπτϋρου, με απϐφαςη Δημϊρχου, ωσ 
ΚΕΝΨΘΕΝΣΟ. 
Η παραχώρηςη θϋςησ εκμετϊλλευςησ περιπτϋρου, ςε κϊθε περύπτωςη, γύνεται με ςυμφωνητικϐ το 
οπούο υπογρϊφεται απϐ το Δόμαρχο και τον αναδειχθϋντα απϐ την κλόρωςη ΑΜΕΑ ό πολϑτεκνο ωσ 
δικαιοϑχο ό απϐ τον πλειοδοτόςαντα ενδιαφερϐμενο. 
το ςυμφωνητικϐ αναγρϊφονται υποχρεωτικϊ: 
α. το ϐνομα του παραχωρηςιοϑχου, ΑΥΜ, Διεϑθυνςη κατοικύασ, 
β. η διϊρκεια τησ παραχώρηςησ, 
γ. οι ϐροι τησ παραχώρηςησ, 
δ. οι υποχρεώςεισ, 
ε. οι λϐγοι/περιπτώςεισ ανϊκληςησ τησ παραχώρηςησ 
ςτ. το ϑψοσ του μιςθώματοσ και ο χρϐνοσ καταβολόσ του. 
 

Ο χρϐνοσ παραχώρηςησ του δικαιώματοσ ϐλων των θϋςεων δεν μπορεύ να υπερβαύνει τα 10 ϋτη. 
 
 

Άρθρο 13 
 

Ψρϊριο λειτουργύασ 
  
Όλα τα περύπτερα πρϋπει να λειτουργοϑν ανελλιπώσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ώρεσ και ημϋρεσ και 
επιτρϋπεται να λειτουργοϑν Κυριακϋσ και ημϋρεσ αργύασ ςϑμφωνα με το Ν. 1044/71 ϊρθ. 12 παρ. 3 και 
την παρ. 2 του ϊρθρου 46 του Ν. 2224/1994. 
  

 
Άρθρο 14 

 
Μετατϐπιςη θϋςεωσ περιπτϋρου 

 
Με απϐφαςη του δημοτικοϑ ςυμβουλύου η οπούα εκδύδεται μετϊ απϐ γνώμη τησ οικεύασ δημοτικόσ ό 
τοπικόσ κοινϐτητασ και ειςόγηςη τησ Επιτροπόσ Ποιϐτητασ Ζωόσ, επιτρϋπεται η μετατϐπιςη 
περιπτϋρου, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971. (περύπτ.3 τησ υποπαρ. Σ.2 
του ϊρθρου πρώτου του Ν.4093/12, ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε απϐ το ν. 4257/14) (ΤΠ.Ε. εγκ. 
38/23463/06.06.2014).  

 Η μετατϐπιςη περιπτϋρου γύνεται, εύτε για λϐγουσ αςφαλεύασ, κυκλοφορύασ, εξωραώςμοϑ του 
περιβϊλλοντοσ εύτε για εκτϋλεςη Δημοςύων, Δημοτικών, Κοινοτικών ό Οργανικών Κοινόσ 
Ψφελεύασ ϋργων, εύτε κατϐπιν αιτόςεωσ του δικαιοϑχου αυτοϑ, με αιτιολογημϋνη απϐφαςη του 
Δημοτικοϑ υμβουλύου, ϑςτερα απϐ ειςηγόςεισ του ςυμβουλύου δημοτικόσ ό τοπικόσ 
κοινϐτητασ και τησ Επιτροπόσ Ποιϐτητασ Ζωόσ. 

 Η μετατϐπιςη γύνεται εύτε ςε προκαθοριςμϋνη θϋςη περιπτϋρου ό ςε μικρό απϐςταςη απϐ την 
αρχικό θϋςη, αφοϑ ληφθεύ υπ’ ϐψη η γειτνύαςη ϊλλων περιπτϋρων αλλϊ και οι απαιτοϑμενεσ 
προϒποθϋςεισ αςφϊλειασ.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000018618_S0000076136
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000018618_S0000076136
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000104273
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000104273
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 Η αυτεπϊγγελτη μετατϐπιςη για λϐγουσ αςφαλεύασ τησ κυκλοφορύασ ςε λιγϐτερο αποδοτικό 
θϋςη δεν επιτρϋπεται εϊν οι λϐγοι αυτού μπορεύ να εκλεύψουν με τη λόψη ϊλλων μϋτρων, τα 
οπούα δεν εύναι βλαπτικϊ για το δικαιοϑχο. Για την τοποθϋτηςη ό τη μετατϐπιςη του 
περιπτϋρου λαμβϊνεται επύςησ υπϐψιν η επιβϊρυνςη που προκαλεύ ςτουσ ενούκουσ των 
κατοικιών που γειτνιϊζουν ϊμεςα με αυτϐ καθώσ και η δυνατϐτητα τοποθϋτηςησ ό 
μετατϐπιςησ του περιπτϋρου ςε ςημεύο, ϐπου δεν προκαλεύται τϋτοια επιβϊρυνςη.(τΕ 
3570/90). 

 ε περύπτωςη μετατοπύςεωσ περιπτϋρου κατϐπιν αιτόςεωσ του δικαιοϑχου η δαπϊνη βαρϑνει 
αυτϐν. ε περύπτωςη αυτεπαγγϋλτου μετατοπύςεωσ τοϑτου, η ςχετικό δαπϊνη, η 
αποκατϊςταςη λειτουργύασ περιπτϋρου, καθώσ και οι τυχϐν φθορϋσ που οφεύλονται ςτη 
μετατϐπιςη βαρϑνουν αυτϐν επ’ ωφελεύα του οπούου γύνεται η μετατϐπιςη. ε περύπτωςη 
προςωρινόσ μετατοπύςεωσ το περύπτερο επαναφϋρεται ςτην αρχικό του θϋςη μϐλισ εκλεύψουν 
οι λϐγοι που επϋβαλαν τη μετατϐπιςη. Η ςχετικό δαπϊνη προςωρινόσ μετατοπύςεωσ του 
περιπτϋρου, η επαναφορϊ του και οι τυχϐν φθορϋσ βαρϑνουν αυτϐν επ’ ωφελεύα του οπούου 
γύνεται η μετατϐπιςη. 

 
 

Άρθρο 15 
 

Τποχρεώςεισ Τπευθϑνων Λειτουργύασ Περιπτϋρων 
 

 Σα περύπτερα υπϊρχουν ςτο Δόμο Αλμωπύασ για να εξυπηρετεύται η τοπικό κοινωνύα και οι 
επιςκϋπτεσ. Επομϋνωσ ϋχουν υποχρϋωςη να λειτουργοϑν τουλϊχιςτον τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και 
ώρεσ. 

 Περύπτερο το οπούο παραμϋνει κλειςτϐ ςυνεχώσ επύ 3μηνο, ανακαλεύται η παραχώρηςη τησ 
θϋςησ και παραχωρεύται ςε ϊλλο ϊτομο, με τισ προβλεπϐμενεσ διαδικαςύεσ (ειςοδηματικϊ κλπ., 
κριτόρια για ΑΜΕΑ και πολϑτεκνουσ ό δημοπραςύα για λοιποϑσ). 

 Ο μιςθωτόσ τησ ϊδειασ εύναι υποχρεωμϋνοσ να λειτουργεύ το περύπτερο αυτοπροςώπωσ, 
απαγορευμϋνησ τησ επενοικύαςόσ του ςε τρύτο, με την επιφϑλαξη των διατϊξεων τησ παρ. 7 του 
ϊρθρου 76 του ν. 4257/2014. Αυτϐ ιςχϑει και για τουσ κληρονϐμουσ του (ςϑζυγο και τϋκνα) οι 
οπούοι, εφ’ ϐςον επιθυμοϑν να ςυνεχύςουν την εκμετϊλλευςη του περιπτϋρου μϋχρι τη λόξη τησ 
10ετύασ, υποχρεοϑνται να λειτουργοϑν το περύπτερο αυτοπροςώπωσ. 

 Ο μιςθωτόσ τησ ϊδειασ εύναι επύςησ υπεϑθυνοσ για την ςϑνδεςη και αποςϑνδεςη του 
περιπτϋρου με τουσ οργανιςμοϑσ κοινόσ ωφϋλειασ και την εξϐφληςη ϐλων των λειτουργικών 
δαπανών που βαρϑνουν την εκμύςθωςό του, ότοι λογαριαςμοϑσ ρεϑματοσ, τϋλη καθαριϐτητασ 
κλπ 

 Δεν επιτρϋπεται η χρόςη ό κατϊληψη κοινϐχρηςτων χώρων πραςύνου καθώσ και του 
οδοςτρώματοσ. 

 Δεν επιτρϋπεται η χρόςη τελϊρων ό ςυναφών αντικειμϋνων για την τοποθϋτηςη των προσ 
πώληςη ειδών (εφημερύδων, περιοδικών κ.λ.π.) 

 Απαγορεϑεται η τοποθϋτηςη μεγαφωνικών εγκαταςτϊςεων, διαφημιςτικών ςτοιχεύων και 
τηλεορϊςεων εκτϐσ περιπτϋρου. Εξαύρεςη αποτελοϑν οι διαφημύςεισ που προβλϋπονται απϐ 
την Κ.Τ.Α. 52138/03 (Ν. 2946/2001 <<περύ υπαύθριασ διαφόμιςησ>>). 

 Απαγορεϑεται η πώληςη απϐ τα περύπτερα ειδών πϋραν αυτών που επιτρϋπονται εκ του νϐμου. 
 Η καθαριϐτητα του κοινϐχρηςτου χώρου εύναι ευθϑνη του υπεϑθυνου του περιπτϋρου. 

 
  

Άρθρο 16 
 

Σόρηςη και εφαρμογό 
 

Για την τόρηςη και εφαρμογό του παρϐντοσ κανονιςμοϑ αρμϐδιοι εύναι: 
α) Σο αρμϐδιο Αςτυνομικϐ τμόμα 
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β) Η Δημοτικό Αρχό με τισ υπηρεςύεσ και τουσ αρμϐδιουσ υπαλλόλουσ και ςυγκεκριμϋνα το αρμϐδιο 
τμόμα Εμπορύου, το αρμϐδιο τμόμα τησ Δ/νςησ Οικονομικών και τα αρμϐδια τμόματα τησ Δ/νςησ 
τεχνικών υπηρεςιών καθώσ και ϐποια υπηρεςύα, επιτροπό με εκχωρημϋνεσ αρμοδιϐτητεσ για το ςκοπϐ 
αυτϐ. 
Ο ϋλεγχοσ για την εφαρμογό του παρϐντοσ Κανονιςμοϑ γύνεται ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα, ςχετικϊ 
με τουσ παραχωροϑμενουσ χώρουσ για την εγκατϊςταςη περιπτϋρων και τουσ υπεϑθυνουσ των 
περιπτϋρων επιβϊλλοντασ τα απϐ το νϐμο προβλεπϐμενα πρϐςτιμα ς’ αυτοϑσ για κϊθε παρϊβαςη. 
  
                                                                  

Άρθρο 17 
 

Μεταβατικϋσ διατϊξεισ 
 

1.   Σα περύπτερα που βρύςκονται ςε λειτουργύα κατϊ την ϋναρξη ιςχϑοσ του παρϐντοσ κανονιςμοϑ, 
υπϐκεινται γενικϊ ςτουσ ϐρουσ του, οι δε φορεύσ εκμεταλλεϑςεωσ τουσ οφεύλουν να προςαρμϐςουν 
αρχικϊ τισ εγκαταςτϊςεισ τησ επιχεύρηςησ ςτουσ ανωτϋρω ϐρουσ ςε ϐτι αφορϊ την αςφϊλεια τησ 
λειτουργύασ τησ (καλώδια, κλπ) και ςταδιακϊ ςε περιπτώςεισ μετακύνηςησ του περιπτϋρου και εκ νϋου 
εκμύςθωςησ τησ ϊδειασ (με κλόρωςη ό μετϊ απϐ δημοπραςύα). 

2.      Ο παρών κανονιςμϐσ θα ιςχϑςει μετϊ την ϋγκριςη απϐ την αρμϐδια υπηρεςύα τησ Αποκεντρωμϋνησ 
Διούκηςησ Κεντρικόσ Μακεδονύασ και καταργεύ κϊθε προηγοϑμενη ςχετικό απϐφαςη. Για τα όδη 
λειτουργοϑντα περύπτερα δύδεται χρονικϐ περιθώριο ϋξι (6) μηνών  για τη προςαρμογό τουσ ςτα 
οριζϐμενα ςτον παρϐντα κανονιςμϐ, ϐπωσ αναγρϊφεται ςτην αμϋςωσ προηγοϑμενη παρϊγραφο. 

3.    Για ϐςα δεν προβλϋπονται ςτον παρϐντα κανονιςμϐ ιςχϑουν ϐςα προβλϋπονται απϐ τουσ ιςχϑοντεσ 
νϐμουσ και διατϊξεισ. 

 

Μετϊ το με αριθ. 1016/49/288-α/21-9-2020 ϋγγραφο του ΑΣ Αλμωπύασ, η τελικό διαμϐρφωςη 

των θϋςεων των περιπτϋρων, ϋχει ωσ εξόσ: 

Αρ.χεδ. 

α/α 

ςτην 

1/2020 

Ϊγκριςη 

απϐ ΑΣ 

Αλμωπύασ 

ΘΕΗ περιπτϋρων (ΤΥΙΣΑΜΕΝA) 

Σ/1-1 12 ΝΑΙ Πλ.Αγγ.Γϊτςου, ϋμπροςθεν νϋου Δημαρχεύου 

Σ/1-2 3 ΝΑΙ Αγ.νικϊνδρου 21, ϋμπροςθεν φαρμακεύου (Μεταξϊ) 

Σ/1-3 4 ΝΑΙ Ϊμπροςθεν 1ου Γυμναςύου 

Σ/1-4 15 ΝΑΙ Δαςϊκι  

Σ/1-5 13 ΝΑΙ Σ.ΦαϏλη & Γραβιϊσ 6  

Σ/1-6 14 ΝΑΙ 
Ϊμπροςθεν εκκληςύασ Αγ. Νικϊνδρου, δύπλα ςτα ταξύ  

Σ/1-7 9 ΝΑΙ Κεντρικό πλατεύα, μπροςτϊ ςτο παλιϐ Δημαρχεύο 

Σ/1-8 11 ΝΑΙ Π.Μελϊ & Υιλύππου, ϋμπροςθεν Κϋντρου Τγεύασ 

Σ/1-9 5 ΝΑΙ Πληςύον ΚΣΕΛ 
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Σ/1-10 6 ΝΑΙ Ι.Δραγοϑμη &  Κϑπρου * 

Σ/1-11 8 ΝΑΙ Κϑπρου 7, ϋμπροςθεν Λϋςχησ αξιωματικών 

Σ/1-12 2 ΝΑΙ Αγ. Νικϊνδρου, μπροςτϊ ςτο μνημεύο 

Σ/1-13 1 ΝΑΙ Αριδαύα, Λεωφ. Ανούξεωσ, Ϊναντι Ξενιτιδεύου 

Σ/1-14 10 ΝΑΙ Λ.Παςςιϊ 13, περιοχό ψαρϊδικα 

Σ/1-15 7 ΝΑΙ Κεντρικό πλατεύα, επύ τησ Λ.Παςςιϊ 

Σ/1-16 16 ΝΑΙ Ωψαλοσ (πληςύον μνημεύου Ηρώων, νηπιαγωγεύο) 

Σ/1-17 17 ΝΑΙ Λουτρϊκι  (κεντρικό οδϐσ) 

Σ/1-18 20 ΝΑΙ Βορεινϐ (ϋμπροςθεν ΣΚ) 

Σ/1-19 19 ΝΑΙ Γαρϋφι  (πλατεύα Κ.Γαρεφύου) 

Σ/1-20 21 ΝΑΙ Νεοχώρι (πλατεύα) 

Σ/1-21 22 ΝΑΙ Ξιφιανό  (ϋμπροςθεν Παιδικοϑ ταθμοϑ Ξιφιανόσ) 

Σ/1-22 23 ΝΑΙ Πιπεριϊ (επύ τησ Πλατεύασ) 

Σ-1/23 27 ΝΑΙ Πολυκϊρπη (ϋναντι κοινϐτητασ) 

Σ-1/8 31 ΝΑΙ 

Πολυκϊρπη (κοντϊ ςτη γϋφυρα) (εκ παραδρομόσ 

χαρακτηριςμϐσ ωσ προτεινϐμενο ςτο διϊγραμμα) 

Σ/1-24 28 ΝΑΙ Πρϐμαχοι, ϋμπροςθεν εκκληςύασ 

Σ-1/25 29 ΝΑΙ ωςϊνδρα 

Σ/1-26 24 ΝΑΙ Σςϊκοι (μπροςτϊ ςτο γόπεδο) 

Σ/1-27 25 ΝΑΙ Σςϊκοι (πριν τη ςτροφό για Πολυκϊρπη) 

Σ/1-28 26 ΝΑΙ Φρϑςα (μπροςτϊ ςτο καφενεύο Δοϑδη) 

Σ/1-6 18 ΝΑΙ 

Λυκϐςτομο (εκ παραδρομόσ χαρακτηριςμϐσ ωσ 

προτεινϐμενο ςτο διϊγραμμα) 

Σ/1-4 30 ΝΑΙ 

Βορεινϐ (εκ παραδρομόσ χαρακτηριςμϐσ ωσ προτεινϐμενο 

ςτο διϊγραμμα) 

Πιν.I:Πύνακασ υφιςτϊμενων θϋςεων 

*Διϐρθωςη ςτο ορθϐ: η με α/α 6 υφιςτϊμενη θϋςη που αποτυπώνεται ςτο με αριθ. Σ/1-
10 τοπογραφικϐ διϊγραμμα, εκ παραδρομόσ καταγρϊφηκε ςτη διεϑθυνςη Ι.Δραγοϑμη και 
Λ.Παςςιϊ, ενώ ορθϊ βρύςκεται επύ τησ Ι.Δραγοϑμη και Κϑπρου. 
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Αρ.χεδ 

α/α 

ςτην 

1/2020 

Ϊγκριςη απϐ 

ΑΣ Αλμωπύασ 

ΘΕΗ περιπτϋρων (ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ) 

Σ-1/9 1 ΝΑΙ Ριζοχώρι 

Σ-1/12 2 ΝΑΙ Υοϑςτανη  

Σ-1/2 4 ΝΑΙ 

Λουτρϊκι (μετϊ την εκκληςύα δεξιϊ, ϋμπροςθεν 

καταςτόματοσ υγειονομικοϑ ενδιαφϋροντοσ) 

Σ-1/5 5 ΝΑΙ Γαρϋφι  

Σ/1-10 6 ΝΑΙ ωςϊνδρα  

Σ/1-11 7 ΝΑΙ ωςϊνδρα  

Σ/1-3 8 ΝΑΙ Αρχϊγγελοσ  

Σ-1/7 9 ΝΑΙ Περύκλεια 

    Πιν.II: Πύνακασ προτεινϐμενων θϋςεων  

*Σ-1/1 (α/α 3) : Λουτρϊκι (ϋμπροςθεν ξενώνα «Φαγιϊτι»), ςϑμφωνα με το με αριθ. 1016/49/288-
α/21-9-2020 ϋγγραφο του ΑΣ Αλμωπύασ, δεν παρϋχεται ςϑμφωνη γνώμη ςχετικϊ με την 
προτεινϐμενη θϋςη καθώσ ϋχει αποτυπωθεύ εντϐσ ιδιωτικόσ ιδιοκτηςύασ. 
 
 
 

Α/Α ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΘΕΕΙ  ΑΠΟΥ.ΣΟΠΙΚΟΤ 

1 

Αριδαύα: Ι.Δραγοϑμη & Κϑπρου 

(Ουζοϑνη Ευςταθύασ) ΚΕΝΨΘΕΝ 35/2016 

2 Τδραύα (Ελευθεριϊδου αώασ) ΚΕΝΨΘΕΝ 35/2016 

3 

Εξαπλϊτανοσ: ϐλεσ οι θϋςεισ 

περιπτϋρων ΚΕΝΨΘΕΝΣΑ 8/2019 

4 

Μεγαπλϊτανοσ: ϐλεσ οι θϋςεισ 

περιπτϋρων ΚΕΝΨΘΕΝΣΑ 6/2019 

5 

Υιλώτεια: καταργοϑνται ϐλεσ οι 

θϋςεισ περιπτϋρων ΚΕΝΨΘΕΝΣΑ 1/2020 

6 

Δωροθϋα* : καταργοϑνται ϐλεσ οι 

θϋςεισ περιπτϋρων ΚΕΝΨΘΕΝΣΑ ΑΝΕΤ 

7 

Κωνςταντύα* : καταργοϑνται ϐλεσ οι 

θϋςεισ περιπτϋρων ΚΕΝΨΘΕΝΣΑ ΑΝΕΤ 

8 Όρμα*:  καταργοϑνται ϐλεσ οι θϋςεισ 
περιπτϋρων 

ΚΕΝΨΘΕΝΣΑ ΑΝΕΤ 
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     Πιν. III: Πύνακασ καταργηθϋντων θϋςεων  

 
*Οι Πρϐεδροι των Σοπικών Κοινοτότων δεν ανταποκρύθηκαν ςτην με αριθ. 6424/6-5-2020 
Επιςτολό προσ Προϋδρουσ. Μετϊ απϐ  προφορικό ενημϋρωςη προσ το ΣΣΟΑ ανϋφεραν ϐτι, καθώσ 
δεν υπϊρχει ενδιαφϋρον για το ςυγκεκριμϋνο αντικεύμενο, δεν υποδεικνϑουν νϋεσ θϋςεισ 
περιπτϋρων. 
 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη: 

 Σην παρ. 5 του ϊρθρου 67 του Ν.3852/2010 ϐπωσ τροποποιόθηκε με την παρ. 1 του ϊρθρου 184 του 
Ν.4653/2019 

 Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 10 τησ αριθμ. 11 Πρϊξησ Νομοθετικοϑ Περιεχομϋνου (ΥΕΚ55/τ.Α΄/11- 3-
2020)  

 Σην με αριθμ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΦ46ΜΣΛ6-1ΑΕ) εγκϑκλιο του Τπουργεύου 
Εςωτερικών 

 Σην με αριθμ.πρωτ.¨33282/29-5-2020(ΑΔΑ:Χ3ΦΝ46ΜΣΛ6-ΑΧ7) εγκϑκλιο 163 του Τπουργεύου 
Εςωτερικών περύ « Ενημϋρωςη αναφορικϊ με τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων των ςυλλογικών 
οργϊνων των δόμων» 

 Σο υπ.αριθμ.πρωτ.: 16852/24-9-2020  διαβιβαςτικϐ ϋγγραφο του Σμόματοσ Σοπικόσ Οικονομικόσ 
Ανϊπτυξησ  Δόμου Αλμωπύασ. 

                                                        
                                   
                                                                 ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ 

 
     Ειςηγεύται ομϐφωνα, θετικϊ προσ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο την κατϊρτιςη του Κανονιςμοϑ Λειτουργύασ 
Περιπτϋρων Δόμου Αλμωπύασ, ωσ εξόσ: 
 

 
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΣΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ 

 
Άρθρο 1 

 
Αντικεύμενο & ςκοπϐσ του Κανονιςμοϑ 

 
Αντικεύμενο του παρϐντοσ κανονιςμοϑ εύναι ο προςδιοριςμϐσ των θϋςεων περιπτϋρων, η θϋςπιςη 
προδιαγραφών & κανϐνων λειτουργύασ, η χρόςη των κοινοχρόςτων χώρων που δϑναται να 
εκμεταλλευτοϑν τα περύπτερα, γενικϐτερα  η λειτουργύα τουσ εντϐσ των διοικητικών ορύων του Δόμου 
Αλμωπύασ, ο οπούοσ θα δεςμεϑει τισ δημοτικϋσ υπηρεςύεσ καθώσ και τουσ χρόςτεσ και εκμεταλλευτϋσ 
αυτών. 
κοπϐσ του Κανονιςμοϑ αυτοϑ εύναι: 

 Ο καθοριςμϐσ των θϋςεων ςτισ οπούεσ δϑναται να τοποθετεύται ϋνα περύπτερο 
 Η βελτύωςη τησ αιςθητικόσ εικϐνασ και λειτουργικϐτητασ των κοινοχρόςτων χώρων του δόμου 

μασ και η αναβϊθμιςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ των κατούκων 
 Η αςφϊλεια και προςταςύα τησ κύνηςησ των πεζών ςτουσ κοινϐχρηςτουσ χώρουσ, των ατϐμων 

με ειδικϋσ Ανϊγκεσ (ΑΜΕΑ) αλλϊ και των οχημϊτων που κινοϑνται πληςύον αυτών. 
 Ο προςδιοριςμϐσ με ςαφόνεια των επιτρεπϐμενων διαςτϊςεων των περιπτϋρων και των 

ςτοιχεύων τουσ. 
 Ο οριςμϐσ των τετραγωνικών μϋτρων παραχώρηςησ κοινϐχρηςτου χώρου των περιπτϋρων 

διευκολϑνοντασ τουσ διαχειριςτϋσ τουσ. 
 Ο καθοριςμϐσ των επιβαλλϐμενων κυρώςεων των παραβατών. 
 Ο καθοριςμϐσ τησ διαδικαςύασ χορόγηςησ των αδειών εκμετϊλλευςησ των περιπτϋρων ςτουσ 

δικαιοϑχουσ. 
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Άρθρο 2 

 
Νομικϐ πλαύςιο 

  
  Ο παρϐν κανονιςμϐσ ςτηρύζεται ςτισ εξόσ διατϊξεισ: 

1. Ν. 3463/2006, ϊρθρο 79 «Κανονιςτικϋσ αποφϊςεισ». 

2. Ν. 3852/2010, ϊρθρο 73 «Επιτροπό Ποιϐτητασ Ζωόσ». 

3. Ν. 1900/1990 (ΥΕΚ 125/1990 τεϑχοσ Α΄) «Σροποπούηςη και ςυμπλόρωςη διατϊξεων του 

δημοτικοϑ και κοινοτικοϑ κώδικα (π.δ. 323/1989), δευτεροβϊθμιασ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ (Ν. 

1622/1986), εςϐδων δόμων και κοινοτότων και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

4. Ν.2696/99 «Κϑρωςη του Κώδικα Οδικόσ Κυκλοφορύασ» ϊρθρα 34, 47 & 48. 

5. Ν.3919/11 «Αρχό τησ επαγγελματικόσ ελευθερύασ, κατϊργηςησ αδικαιολϐγητων περιοριςμών 

ςτη πρϐςβαςη και ϊςκηςη επαγγελμϊτων». 

6. Σην Κ.Τ.Α. 52138/03 και το Ν. 2946/2001, «Περύ υπαύθριασ διαφόµιςησ », ϐπωσ ιςχϑουν 

7. Ν.4093/2012 ϊρθρο 1,υποπαρ. Σ.2. (Υ.Ε.Κ. 222 Β΄) ϐπωσ αντικαταςτόθηκε απϐ το ϊρθρο 76 

του Ν. 4257/2014 (Υ.Ε.Κ. 93Α΄). 

8. Σισ υπ΄αρύθμ. αποφϊςεισ: 35/2019 ΔΚ Αριδαύασ, 3/2019 ΣΚ Λουτρακύου, 3/2019 ΣΚ Αψϊλου, 

1/2020 ΣΚ Δωροθϋασ, 4/2019 ΣΚ Ξιφιανόσ, 2/2020 ΣΚ Υιλώτειασ, 4/2019 ΣΚ Λυκοςτϐμου, 

6/2019 ΣΚ Μηλϋασ, 5/2019 ΣΚ Υοϑςτανησ, 8/2019 ΣΚ Εξαπλατϊνου, 12/2019 ΣΚ Προμϊχων, 

5/2019 Βορεινοϑ, 6/2019 ΣΚ Μεγαπλατϊνου, 2/2019 ΣΚ Περύκλειασ και 3/2019 ΣΚ 

Πολυκϊρπησ, με τισ αντύςτοιχεσ ειςηγόςεισ του Σμόματοσ Σοπικόσ Οικονομικόσ Ανϊπτυξησ 

  
Άρθρο 3 

 
Οριςμού 

 
 Κοινϐχρηςτα, εύναι τα πρϊγματα τα οπούα ςϑμφωνα με το νϐμο ό τη βοϑληςη του ιδιοκτότη 

τουσ προορύζονται για κοινό χρόςη και η κυριϐτητα των οπούων ανόκει ςτο Δόμο Αλμωπύασ.  
Σα κοινϐχρηςτα αποτελοϑν πρϊγματα εκτϐσ ςυναλλαγόσ ενώ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 970 του 
Αςτικοϑ Κώδικα, «ςε κοινϐχρηςτα πρϊγματα μποροϑν να αποκτηθοϑν με παραχώρηςη τησ 
αρχόσ, κατϊ τουσ ϐρουσ του νϐμου, ιδιαύτερα ιδιωτικϊ δικαιώματα, εφ’ ϐςον με τα δικαιώματα 
αυτϊ εξυπηρετεύται ό δεν αναιρεύται η κοινό χρόςη». 

 Σϋλοσ, εύναι η χρηματικό παροχό που καταβϊλλεται απϐ τουσ υπϐχρεουσ ϋναντι ειδικοϑ 
ανταλλϊγματοσ (αντιπαροχόσ), το οπούο ςυνύςταται ςτη χρηςιμοπούηςη οριςμϋνου δημοτικοϑ 
ϋργου ό υπηρεςύασ. Πρϐκειται για τϋλοσ ανταποδοτικοϑ χαρακτόρα, με την ϋννοια ϐτι εύναι 
ανϊλογο του οφϋλουσ που αποκομύζει ο φορολογοϑμενοσ απϐ τη χρόςη του παραχωροϑμενου 
χώρου. 

 Ωδεια χρόςησ κοινϐχρηςτου χώρου, εύναι ατομικϋσ διοικητικϋσ πρϊξεισ, οι οπούεσ υπϐκεινται ςε 
ανϊκληςη κατϊ τισ γενικϋσ αρχϋσ του διοικητικοϑ δικαύου και του Κώδικα Διοικητικόσ 
Διαδικαςύασ και κατϊ τισ ειδικϋσ διατϊξεισ του ϊρθρου 3 του Ν. 1080/80, ϐπωσ τροποποιόθηκε 
και ςυμπληρώθηκε μεταγενϋςτερα. 

 Αυθαύρετη χρόςη, θεωρεύται η χρόςη του κοινϐχρηςτου χώρου χωρύσ την ϊδεια του Δημϊρχου. 
Αυθαύρετη θεωρεύται επύςησ η χρόςη του κοινϐχρηςτου χώρου κατϊ παρϊβαςη των ϐρων που 
αφοροϑν την ϋκταςη του παραχωροϑμενου χώρου. 

 Ανϊκληςη ϊδειασ, εύναι η διοικητικό πρϊξη που ανακαλεύ κϊθε ατομικό διοικητικό πρϊξη 
ϊδειασ εκμεταλλεϑςεωσ περιπτϋρου που εκδύδεται κατϊ τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ, 
εφϐςον διαπιςτωθεύ ϐτι αυτό ςτηρύχθηκε ςε ανακριβό ςτοιχεύα ό εκδϐθηκε κατϊ παρϊβαςη 
των κατϊ την ϋκδοςόσ τησ ιςχυουςών διατϊξεων. 
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Άρθρο 4 

 
Αρμοδιϐτητεσ – Διαδικαςύεσ 

  
Ο Δόμοσ Αλμωπύασ ϋχει αποκλειςτικϐ δικαύωμα και αρμοδιϐτητα να παραχωρεύ, εκδύδοντασ την 
απαραύτητη ϊδεια, τουσ κοινϐχρηςτουσ χώρουσ που ανόκουν ς’ αυτϐν ό ϋχουν παραχωρηθεύ για 
εκμετϊλλευςη περιπτϋρου. 
Για την εφαρμογό του παρϐντοσ,  υπεϑθυνεσ εύναι οι παρακϊτω υπηρεςύεσ: 
 

1. Η  Διεϑθυνςη Οικονομικών Τπηρεςιών, Σοπικόσ Οικονομικόσ Ανϊπτυξησ, Κοινωνικόσ 

Προςταςύασ και Πολιτιςτικόσ Ανϊπτυξησ   δια των οικεύων Σμημϊτων (οι αρμοδιϐτητεσ 

προκϑπτουν απϐ τον ιςχϑοντα ΟΕΤ και μποροϑν να μεταβϊλλονται ςε ενδεχϐμενη 

τροποπούηςη του ΟΕΤ):  

α. Γραφεύο Αδειοδοτόςεων και Ρϑθμιςησ Εμπορικών Δραςτηριοτότων: εύναι αρμϐδιο για 
τον διαχωριςμϐ τησ αναλογύασ 70% – 30% των νϋων και κενωθϋντων θϋςεων και την 
παραχώρηςη αυτών προσ εκμετϊλλευςη ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα νομοθεςύα, ςϑνταξη 
ςυμφωνητικών εκμύςθωςησ ϊδειασ εκμετϊλλευςησ περιπτϋρων, για τη χορόγηςη των 
αδειών με απϐφαςη Δημϊρχου ό ϊλλου εξουςιοδοτημϋνου οργϊνου, αλλϊ και την ανϊκληςό 
τουσ ϐταν δεν υφύςτανται οι νϐμιμεσ προϒποθϋςεισ. 
β. Εςϐδων και Δημοτικόσ Περιουςύασ: εύναι αρμϐδιο για τη διενϋργεια των διαδικαςιών 
ανϊδειξησ πλειοδοτοϑντων για την εκμύςθωςη αδειών εκμετϊλλευςησ περιπτϋρων 
(δημοπραςύεσ), τη διεκπεραύωςη διαδικαςιών   για τον υπολογιςμϐ και  την εύςπραξη του 
αναλογοϑντοσ τϋλουσ για τη χορόγηςη αδειών χρόςησ του κοινϐχρηςτου χώρου που 
καταλαμβϊνουν ϐλα τα περύπτερα για την τοποθϋτηςη ψυγεύων και ςταντ, χώρου 
κουβουκλύου, για την επιβολό και εύςπραξη των αντύςτοιχων μιςθωμϊτων, των τελών 
χρόςησ κοινϐχρηςτου χώρου, και  υπολογιςμοϑ και εύςπραξησ των προςτύμων, ςϑμφωνα με 
τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ. Επύςησ, παρακολουθοϑν  και ελϋγχουν την τόρηςη των ϐρων 
μύςθωςησ .  

2. Η Διεϑθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών εύναι αρμϐδια για τον ϋλεγχο του χώρου, τη γνωμοδϐτηςη 
επύ του αιτοϑμενου χώρου ςϑμφωνα με την τοπογραφικό αποτϑπωςη ό το ςκαρύφημα, ςτο 
οπούο απεικονύζεται το κουβοϑκλιο του περιπτϋρου, ο περιβϊλλον χώροσ και ο ευρϑτεροσ 
κοινϐχρηςτοσ χώροσ, για την καταςκευό νϋων περιπτϋρων αλλϊ και για τα όδη υπϊρχοντα. 
Επύςησ εύναι αρμϐδια για τη διαδικαςύα εϑρεςησ και καθοριςμοϑ (χωροθϋτηςη) νϋων θϋςεων. 

3. Οποιαδόποτε ϊλλη υπηρεςύα ό επιτροπό του Δόμου ςτην οπούα ανατύθενται αρμοδιϐτητεσ 
ςχετιζϐμενεσ με τη λειτουργύα των περιπτϋρων εύναι αρμϐδια για την τόρηςη αυτών  (παρ. 4 
του ϊρθρου 81 του Ν. 4172/2013 «Κατϊργηςη δημοτικόσ αςτυνομύασ») 

 
 

Άρθρο 5 
 

Γενικϋσ αρχϋσ τοποθϋτηςησ περιπτϋρων 
 

1. τα πεζοδρϐμια ϐπου τοποθετοϑνται νϋα περύπτερα ό προκϑπτουν απϐ μετακύνηςη, θα 

εξαςφαλύζεται ελεϑθεροσ χώροσ για την κύνηςη των πεζών πλϊτουσ τουλϊχιςτον 1,50μ  και 

ϑψοσ ϐδευςησ 2,20 μ απολϑτωσ ελεϑθερο απϐ οποιοδόποτε εμπϐδιο ό αςτικϐ εξοπλιςμϐ (ϊρθρο 

2, ΤΑ 52907/2009, ΥΕΚ 2621/τ.β’). Η ζώνη αυτό θα ιςχϑει ςε ϐλο το μόκοσ τησ εμπρϐςθιασ 

πλευρϊσ του περιπτϋρου και ςε περύπτωςη επϋκταςόσ του μετϊ τη χρόςη του κοινϐχρηςτου.  

Εϊν αυτϐ δεν εύναι εφικτϐ, ο μϋγιςτοσ δυνατϐσ επιτρεπϐμενοσ για χρόςη χώροσ θα 

γνωμοδοτεύται απϐ την Σεχνικό Τπηρεςύα. Η υπηρεςύα δϑναται, προσ διευκϐλυνςη των 
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διαδικαςιών χορόγηςησ αδειών χρόςησ κοινϐχρηςτων χώρων εφ’εξόσ, να διαγραμμύζει τουσ 

χώρουσ οι οπούοι δϑναται να χορηγοϑνται. 

2. Εφϐςον αυτϐ δεν εύναι εφικτϐ ςτα όδη λειτουργοϑντα περύπτερα, απϐ το πλϊτοσ του 

πεζοδρομύου τϐτε θα καθορύζεται ο μϋγιςτοσ δυνατϐσ ελεϑθεροσ χώροσ. ε περιπτώςεισ ϐπου 

κρύνεται επιβεβλημϋνο εφαρμογό ϋχουν οι διατϊξεισ του ϊρθρου 14 του παρϐντοσ κανονιςμοϑ 

(μετατϐπιςη περιπτϋρων).  

3. Δεν επιτρϋπεται να εμποδύζεται η ανϊδειξη, η προβολό μνημεύων ό ςημεύων του οικιςμοϑ με 

εξαιρετικό ςημαςύα. 

4. Δεν επιτρϋπεται καμύα μϐνιμη καταςκευό ςτον παραχωροϑμενο κοινϐχρηςτο χώρο 

(υποςτυλώματα, δϊπεδα, καθύςματα, ζαρντινιϋρεσ κ.τ.λ) πϋριξ του περιπτϋρου. 

5. Η διϊταξη των λειτουργικών ςτοιχεύων επύ του παραχωροϑμενου κοινϐχρηςτου χώρου θα εύναι 

τϋτοια ώςτε να μη δημιουργοϑνται προβλόματα ςτην κύνηςη πεζών. 

6. Η ςυνολικό παρϋμβαςη θα τυγχϊνει, πριν απϐ την ϋκδοςη τησ ϊδειασ, τησ ϋγκριςησ των 

τεχνικών υπηρεςιών του Δόμου   κατϐπιν υποβολόσ ςχεδύων ϐπου θα εμφαύνεται ο υπϐ 

κατϊληψη χώροσ με τα λειτουργικϊ του ςτοιχεύα. Οποιαδόποτε μεταβολό τησ διϊταξησ των 

λειτουργικών ςτοιχεύων απαιτεύ την ϋγκριςη των υπηρεςιών και την ανανϋωςη τησ 

χορηγηθεύςασ ϊδειασ. 

7. Δεν επιτρϋπεται η τοποθϋτηςη μεγαφωνικών εγκαταςτϊςεων, διαφημιςτικών ςτοιχεύων ςτον 

κοινϐχρηςτο χώρο καθώσ και τηλεορϊςεων. Εξαύρεςη αποτελοϑν οι διαφημύςεισ που 

προβλϋπονται βϊςει τησ ΚΤΑ 52138/03 (Ν.2946/2001 «Περύ Τπαύθριασ Διαφόμιςησ» ) 

8. Απαγορεϑεται η τοποθϋτηςη εναϋριων καλωδύων κεραιών τηλεορϊςεων τϐςο για λϐγουσ 

αςφαλεύασ των διερχϐμενων πολιτών ϐςο και καλαιςθηςύασ του δημϐςιου χώρου. Η 

απαγϐρευςη ιςχϑει και για ηλεκτροδϐτηςη των παραχωρημϋνων κοινϐχρηςτων χώρων. 

9. Απαγορεϑεται η τοποθϋτηςη τελϊρων ό ςυναφών αντικειμϋνων για την τοποθϋτηςη 

εφημερύδων, περιοδικών κλπ. 

10. Επιτρϋπεται η τοποθϋτηςη διαφανών ανεμοφρακτών (νϊιλον-πανύ) κατϊ τισ ημϋρεσ που 

υπϊρχει βροχϐπτωςη ό χαμηλό θερμοκραςύα κ.α (<12-14C) για την προςταςύα των 

εμπορευμϊτων και του ςυνϐλου του περιπτϋρου. 

11. Η καθαριϐτητα του κοινϐχρηςτου εύναι ευθϑνη του υπευθϑνου του περιπτϋρου. 

  
Άρθρο 6 

 
Σϑποσ και  διαςτϊςεισ περιπτϋρου 

 
Ο τϑποσ και οι διαςτϊςεισ του ςώματοσ των περιπτϋρων καθορύζονται ϐπωσ παρακϊτω: 
ΣΤΠΟ Α. 

1. Μϋγιςτο μόκοσ και πλϊτοσ κουβουκλύου θα εύναι τα 1,70μ.x1,50μ. 

2. Σο μϋγιςτο ϑψοσ του περιπτϋρου δϑναται να φθϊνει τα 2,75μ και αναλϑεται ωσ εξόσ: 

 Ύψοσ βϊςησ περιπτϋρου (μπετϐν):0,10-0,15μ. 
 Ύψοσ κουβουκλύου: ϋωσ 2,20μ. 
 Ύψοσ κωνικόσ ςτϋγησ: ϋωσ ,40μ. 

Κατϊ ςυνϋπεια οι επιτρεπϐμενεσ διαςτϊςεισ του κουβουκλύου του περιπτϋρου ςτην βϊςη του δεν θα 
ξεπερνοϑν τα 2,55 τ.μ.  ςυνολικϊ. Οι διαςτϊςεισ αυτϋσ ςυνεχύζονται απϐ τη βϊςη του περιπτϋρου μϋχρι 
τη βϊςη τησ ςτϋγησ και για κϊθε οριζϐντια τομό αυτοϑ.  

Ρϊφια: Σα ρϊφια διατηροϑν αυςτηρϊ τισ διαςτϊςεισ του περιπτϋρου (1,70x1,50).  
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ΣΤΠΟ Β. 
1. Μϋγιςτο μόκοσ και πλϊτοσ κουβουκλύου θα εύναι τα 2μ.x2μ. 

2. Σο μϋγιςτο ϑψοσ του περιπτϋρου δϑναται να φθϊνει τα 2,75μ και αναλϑεται ωσ εξόσ: 

 Ύψοσ βϊςησ περιπτϋρου (μπετϐν):0,10-0,15μ. 

 Ύψοσ κουβουκλύου: ϋωσ 2,20μ. 

 Ύψοσ κωνικόσ ςτϋγησ: ϋωσ ,40μ. 

Κατϊ ςυνϋπεια οι επιτρεπϐμενεσ διαςτϊςεισ του κουβουκλύου του περιπτϋρου ςτην βϊςη του δεν θα 
ξεπερνοϑν τα 4,00 τ.μ.  ςυνολικϊ. Οι διαςτϊςεισ αυτϋσ ςυνεχύζονται απϐ τη βϊςη του περιπτϋρου μϋχρι 
τη βϊςη τησ ςτϋγησ και για κϊθε οριζϐντια τομό αυτοϑ. 
 

1. Ρϊφια: Σα ρϊφια διατηροϑν αυςτηρϊ τισ διαςτϊςεισ του περιπτϋρου (2,00x2,00).  

2. Θυρύδεσ: Οι θϑρεσ ςυναλλαγών του περιπτϋρου με το κοινϐ καταςκευϊζονται ςτισ 

εμπρϐςθιεσ και πλϊγιεσ πλευρϋσ (μϋχρι 3) η δε θϑρα ειςϐδου ςτο περύπτερο 

καταςκευϊζεται ςτην πλευρϊ πύςω απϐ την κεντρικό οδϐ επύ τησ οπούασ βρύςκεται. 

3. Σϋντεσ: Η τοποθϋτηςη τϋντασ (κινητϐ προςτϋγαςμα) επιτρϋπεται να τοποθετεύται μϐνο επύ 

του περιπτϋρου χωρύσ κατακϐρυφα ςτηρύγματα επύ του εδϊφουσ, το οπούο θα προεξϋχει το 

μϋγιςτο κατϊ 1,40μ. ςε οριζϐντια προβολό απϐ αυτϐ, το ελϊχιςτο ϑψοσ τησ ϋξω ϊκρησ του 

απϐ τη ςτϊθμη του πεζοδρομύου θα πρϋπει να βρύςκεται τοποθετημϋνο ςε πεζοδρϐμιο, το 

ϊκρο του προςτεγϊςματοσ θα πρϋπει να βρύςκεται τουλϊχιςτον 0,20μ. εςώτερα του 

κραςπϋδου του πεζοδρομύου. ε περιπτώςεισ περιοριςμϋνου χώρου μπροςτϊ ςε προςϐψεισ 

γειτονικών καταςτημϊτων ό ϊλλεσ, το μόκοσ των τεντών θα καθορύζεται και θα 

ςυγκεκριμενοποιεύται με ειδικϐ ςχϋδιο.  

4. Διαφόμιςη: Η τοποθϋτηςη φωτεινών διαφημύςεων (ϐπωσ προβλϋπονται απϐ την ΚΤΑ 

52138/03 και τον ν. 2946/2001 «Περύ υπαύθριασ διαφόμιςησ»), δεν επιτρϋπονται. 

5. Ρολϊ αςφαλεύασ: τα ρολϊ που τοποθετοϑνται για την προςταςύα του περιπτϋρου θα 

καταςκευϊζονται εντϐσ των προκαθοριςμϋνων διαςτϊςεων.  

6. Τλικϊ καταςκευόσ: Απαγορεϑεται η καταςκευό βϊςησ απϐ χυτϐ υλικϐ (πχ. Μπετϐν). Σα 

υπϐλοιπα μϋρη θα εύναι μεταλλικϊ (ςκελετϐσ) και ξϑλινα, αλουμινύου  ό μεταλλικϊ πϊνελ 

κϊλυψησ των πλευρών καθώσ και των πλευρικών ανοιγμϊτων τησ βϊςησ. 

 
 Οι διαςτϊςεισ αυτϋσ αφοροϑν ςε νϋα περύπτερα. Σα υφιςτϊμενα περύπτερα μϋνουν ωσ ϋχουν 

και ςε περύπτωςη μετακύνηςόσ τουσ ςε νϋα θϋςη, προςαρμϐζονται ςτα νϋα δεδομϋνα.  
 Η αυθαύρετη καταςκευό οποιουδόποτε ϊλλου τϑπου περιπτϋρου απαγορεϑεται. 
 Δεν επιτρϋπεται η κατϊληψη –δϋςμευςη τμόματοσ οδοςτρώματοσ για την εξυπηρϋτηςη του 

περιπτϋρου. 
  ϑμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ τησ παρ. Σ., υποπαρ.Σ2, ν. 4093/12 ϐπωσ τροποποιόθηκε 

με το ϊρθρο 76, ν.4257/14, απϐ 01/01/2014 καταβϊλλεται τϋλοσ χρόςησ και για τον χώρο που 
καταλαμβϊνει το κουβοϑκλιο. 

 Οποιαδόποτε παραπϊνω διϊςταςη του ςώματοσ του περιπτϋρου θα λογύζεται ωσ αυθαύρετη 
χρόςη κοινϐχρηςτου χώρου και καταςκευό. 
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Άρθρο 7 

 
Όροι παραχώρηςησ κοινϐχρηςτου χώρου 

  
1. τα περύπτερα δϑναται να παραχωρηθεύ επύ πλϋον χώροσ (κοινϐχρηςτοσ), πϋραν αυτοϑ 

που καταλαμβϊνει το ςώμα του περιπτϋρου, ο οπούοσ θα προορύζεται για την 

τοποθϋτηςη ψυγεύων πώληςησ παγωτών, αναψυκτικών, καθώσ και για ςταντ πώληςησ 

προώϐντων-  εντϑπων.  

2. Ο χώροσ αυτϐσ εφϊπτεται τησ ϋκταςησ που καταλαμβϊνει το ςώμα του περιπτϋρου. Οι 

διϊδρομοι που πιθανϐν δημιουργοϑνται ενδιϊμεςα και χρηςιμοποιοϑνται για την 

εξυπηρϋτηςη των πελατών του περιπτϋρου λογύζονται ωσ χρόςη και κατϊληψη 

κοινϐχρηςτου χώρου . 

3. Ο παραχωροϑμενοσ κοινϐχρηςτοσ χώροσ πϋραν του κουβουκλύου χορηγεύται με την 

προϒπϐθεςη ϐτι δεν παρακωλϑεται η ομαλό διϋλευςη πεζών και εφαρμϐζονται ϐλεσ οι 

αναφερϐμενεσ ςτον παρϐντα κανονιςμϐ διατϊξεισ και πϊντα με τη ςϑμφωνη γνώμη των 

υπηρεςιών του Δόμου και τησ ΕΛ.Α. .  

4. Δεν επιτρϋπεται η τοποθϋτηςη παιχνιδιών ό παιχνιδομηχανών πληςύον των περιπτϋρων 

. 

5. Για τον ϋλεγχο τησ διϊταξησ των λειτουργικών ςτοιχεύων, τα οπούα θα εύναι 

εφαπτϐμενα του ςώματοσ των περιπτϋρων, επύ του παραχωροϑμενου κοινϐχρηςτου 

χώρου, ο αιτών θα υποβϊλλει τοπογραφικϐ διϊγραμμα (βλ παρ.8.δ). Όπου απαιτεύται, 

θα γνωμοδοτεύ η τεχνικό υπηρεςύα του Δόμου, ώςτε να μη δημιουργοϑνται προβλόματα 

ςτην κύνηςη των πεζών. Επύςησ, απαιτεύται και η ςϑμφωνη γνώμη τησ ΕΛ.Α. 

6. τον παραχωροϑμενο κοινϐχρηςτο χώρο δεν επιτρϋπεται καμύα μϐνιμη καταςκευό 

ϐπωσ υποςτυλώματα, δϊπεδα ό καθύςματα, ζαρντινιϋρεσ κ.τ.λ. 

7. Η χρόςη του παραχωρηθϋντοσ κοινϐχρηςτου χώρου προϒποθϋτει την ϋκδοςη ϊδειασ, 

ετόςιασ διϊρκειασ, απϐ το Γραφεύο Αδειοδοτόςεων και Ρϑθμιςησ Εμπορικών 

Δραςτηριοτότων του Δόμου, με τη ςϑμφωνη γνώμη τησ τεχνικόσ υπηρεςύασ ϐταν 

απαιτεύται και του οικεύου Αςτυνομικοϑ Σμόματοσ, η οπούα εξετϊζει την καταλληλϐτητα 

του χώρου  απϐ πλευρϊσ αςφϊλειασ κυκλοφορύασ  πεζών και οχημϊτων. 

8. την αύτηςη για τη χορόγηςη τησ ϊδειασ αυτόσ, που θα πρϋπει να γύνεται ςτο τϋλοσ του 

ϋτουσ για το επϐμενο ϋτοσ ό ςτισ αρχϋσ του νϋου ϋτουσ, ο ενδιαφερϐμενοσ μεταξϑ ϊλλων 

θα πρϋπει απαραιτότωσ να καταθϋτει: 

 

α. Ωδεια λειτουργύασ περιπτϋρου με την ρητό προϒπϐθεςη ϐτι αυτό ιςχϑει & ϊδεια πώληςησ 

τυποποιημϋνων προώϐντων . 

β. Υωτοτυπύα εγγρϊφου Υορολογικόσ Αρχόσ με το ΑΥΜ τησ επιχεύρηςησ. 

γ. Δημοτικό ενημερϐτητα απϐ το Σαμεύο του Δόμου περύ μη οφειλών ςτο Δόμο για τϋλη φϐρουσ 

πρϐςτιμα ό ειςφορϋσ προσ το Δόμο ό νομύμου ρυθμύςεώσ τουσ. Ειδικϊ η ανανϋωςη χορόγηςησ 

αδεύασ κατϊληψησ κοινοχρόςτου χώρου προϒποθϋτει την εξϐφληςη των τελών κατϊληψησ Κ.Φ. 

προηγοϑμενων ετών, με εξαύρεςη τισ περιπτώςεισ εκκρεμοδικύασ και του διακανονιςμοϑ 

καταβολόσ αυτών, ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα νομοθεςύα. 
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δ. Σοπογραφικό αποτϑπωςη ό ςκαρύφημα υπογεγραμμϋνα απϐ μηχανικϐ ϐπου να 

απεικονύζεται η θϋςη του περιπτϋρου, τα παρακεύμενα καταςτόματα, οι εύςοδοι και τα 

παρϊθυρα κατοικιών, το πλϊτοσ τησ πρϐςοψησ του ακινότου πύςω απϐ το περύπτερο αν 

υπϊρχει, το πλϊτοσ του πεζοδρομύου, το πλϊτοσ τησ οδοϑ καθώσ και η θϋςη και οι διαςτϊςεισ 

του αιτοϑμενου χώρου κατϊληψησ, η ακριβόσ διϊταξη των αντικειμϋνων που πρϐκειται να 

τοποθετηθοϑν (οικύςκοσ, ψυγεύα, ςταντ κ.λ.π) καθώσ και ο απαραύτητοσ διϊδρομοσ διϋλευςησ 

πεζών.  

ε. ε περύπτωςη που ϋχει καταθϋςει ςχεδιαγρϊμματα με προηγοϑμενου ϋτουσ αύτηςη, 

υποβϊλλει υπεϑθυνη δόλωςη του Ν.1599/86 υπογεγραμμϋνη και θεωρημϋνη για το γνόςιο τησ 

υπογραφόσ, περύ μη μεταβολόσ ςτη διϊταξη των αντικειμϋνων του κατατεθϋντοσ 

ςχεδιαγρϊμματοσ. 

9. Η ϊδεια χρόςησ κοινϐχρηςτου χώρου θα χορηγεύται απϐ την ανωτϋρω αρμϐδια 

υπηρεςύα  μετϊ την καταβολό του αναλογοϑντοσ τϋλουσ ό τησ πρώτησ δϐςησ εϊν 

επιλϋγεται η πληρωμό ςε δϐςεισ . 

10. Ο παραχωροϑμενοσ κοινϐχρηςτοσ χώροσ δϑναται να  οριοθετεύται – διαγραμμύζεται, με 

μϋριμνα τησ Δ/νςησ Σεχνικών Τπηρεςιών του Δόμου, ώςτε να καθύςταται ευχερόσ η 

διενϋργεια των ςχετικών ελϋγχων. ε περύπτωςη αυθαύρετησ χρόςησ του κοινϐχρηςτου 

χώρου θα επιβϊλλονται τα πρϐςτιμα και οι διοικητικϋσ κυρώςεισ που προβλϋπονται 

απϐ την ιςχϑουςα Νομοθεςύα. 

  
Άρθρο 8 

 
Αριθμϐσ ψυγεύων και ςταντ ανϊ περύπτερο ςτο παραχωροϑμενο κοινϐχρηςτο χώρο 

 
Ο αριθμϐσ των ψυγεύων που θα τοποθετοϑνται ϋξω απϐ τα περύπτερα καθώσ και των ςταντ πώληςησ 

καθορύζεται απϐ τον προσ διϊθεςη παραχωροϑμενο κοινϐχρηςτο χώρο και ςε καμύα περύπτωςη δε 

δϑναται να ξεπερνϊ τα 2.50μ.  

Η τοποθϋτηςη των ςτοιχεύων αυτών (ψυγεύων και ςταντ) ςτον παραχωροϑμενο κοινϐχρηςτο χώρο 

πρϋπει να γύνεται με τϋτοιο τρϐπο ώςτε να διαςφαλύζεται  

 α. η μϋγιςτη δυνατό χρηςιμϐτητα του,  

β. αςφϊλεια πεζών και τροχοφϐρων,  

γ. η ανεμπϐδιςτη λειτουργύα των πϋριξ του περιπτϋρου καταςτημϊτων 

  
  

Άρθρο 9 
 

Διοικητικϋσ και ϊλλεσ κυρώςεισ 
 

1. ε περύπτωςη αυθαύρετησ χρόςησ του κοινϐχρηςτου χώρου, του οπούου ϋχει επιτραπεύ η 

παραχώρηςη τησ χρόςησ, καταλογύζεται ςε βϊροσ το υπϐχρεου με απϐφαςη του Δημϊρχου, 
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εκτϐσ απϐ το αναλογοϑν τϋλοσ και χρηματικϐ πρϐςτιμο ιςϐποςο προσ το αναλογοϑν τϋλοσ, 

ανεξϊρτητα απϐ το διϊςτημα τησ αυθαύρετησ χρόςησ. 

2. Με ϐμοια απϐφαςη επιβϊλλεται πρϐςτιμο, ςε βϊροσ εκεύνου που κϊνει αυθαύρετη χρόςη 

του χώρου του οπούου η παραχώρηςη τησ χρόςησ δεν ϋχει επιτραπεύ, ύςο με το διπλϊςιο 

του μεγαλϑτερου κατϊ τετραγωνικϐ μϋτρο ποςοϑ που καθορύςτηκε με απϐφαςη του 

οικεύου ςυμβουλύου, για τουσ χώρουσ για τουσ οπούουσ ϋχει επιτραπεύ η παραχώρηςη τησ 

χρόςησ. Η διαπύςτωςη τησ αυθαύρετησ χρόςησ ενεργεύται απϐ τισ υπηρεςύεσ του Δόμου ό 

την αςτυνομικό αρχό  

3. ε περύπτωςη που γύνεται αυθαύρετη χρόςη του χώρου καθ’ υποτροπό επιβϊλλονται κϊθε 

φορϊ και μϋχρι δϑο φορϋσ τα ωσ ϊνω πρϐςτιμα και αν εξακολουθεύ η παρϊβαςη ο δόμοσ 

προβαύνει ςτην αφαύρεςη κϊθε εύδουσ αντικειμϋνων, με τη ςυνδρομό τησ οικεύασ 

αςτυνομικόσ αρχόσ και επιβϊλλεται ειδικϐ πρϐςτιμο για τα ϋξοδα μεταφορϊσ και 

αποθόκευςησ, ύςο με το διπλϊςιο του μεγαλϑτερου κατϊ τετραγωνικϐ μϋτρο ποςοϑ που 

καθορύςτηκε με απϐφαςη του οικεύου ςυμβουλύου για τουσ χώρουσ για τουσ οπούουσ ϋχει 

επιτραπεύ η παραχώρηςη τησ χρόςησ . 

4. Για οποιαδόποτε καταςκευό χωρύσ ϊδεια εφαρμογό ϋχουν οι διατϊξεισ περύ αυθαύρετων 

καταςκευών 

5. ε περύπτωςη ϋκδοςησ απϐφαςησ αλλαγόσ θϋςησ περιπτϋρου, ανϊκληςησ για 

οποιονδόποτε λϐγο τησ ϊδειασ ό καταργόςεωσ αυτοϑ, εφαρμογό ϋχουν οι διατϊξεισ ωσ 

ιςχϑουν κϊθε φορϊ. 

6. ε κϊθε περύπτωςη ο υπεϑθυνοσ λειτουργύασ περιπτϋρου θα ςυμμορφώνεται προσ τισ 

εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ  Τγειονομικϋσ, Δημοτικϋσ, Αςτυνομικϋσ και λοιπϋσ ςχετικϋσ διατϊξεισ. 

 
Άρθρο 10 

 
Επιτρεπϐμενα Πωλοϑμενα Εύδη 

 
1. Σα επιτρεπϐμενα πωλοϑμενα εύδη καθορύζονται ςϑμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 15 του Ν.Δ. 

1044/71 ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει. 

2. Για την πώληςη ειδών τροφύμων και ποτών απαιτεύται η κατϊ νϐμο ειδικϐτερη ϊδεια απϐ 

την αρμϐδια Διεϑθυνςη Τγεύασ ςϑμφωνα με το Ν.4093/2012 ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε απϐ 

το ϊρθρο 76 του Ν. 4257/2014.  

3. Σα Περύπτερα και τα Καταςτόματα Χιλικών τα οπούα διαθϋτουν (εκτϐσ των ϊλλων) προσ 

πώληςη τρϐφιμα και ποτϊ, εντϊςςονται ςϑμφωνα με την Τγειονομικό διϊταξη Τ1γ/Γ.Π 

/οικ 96967 (ΥΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) ςτισ Επιχειρόςεισ τροφύμων και ποτών τησ 

κατηγορύασ iii «Λιανικϐ & Φονδρικϐ εμπϐριο -Επιχειρόςεισ Λιανικόσ & Φονδρικόσ διϊθεςησ 
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τροφύμων» και θα πρϋπει να πληροϑν τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ τησ ωσ ιςχϑει κϊθε 

φορϊ. 

 
 

Άρθρο 11 
 

Καθοριςμϐσ θϋςεων περιπτϋρων 
 

1. Με απϐφαςη του δημοτικοϑ ςυμβουλύου καθορύζονται οι θϋςεισ των περιπτϋρων ... Η 

ανωτϋρω απϐφαςη εκδύδεται μετϊ απϐ γνώμη τησ οικεύασ δημοτικόσ ό τοπικόσ κοινϐτητασ 

και ειςόγηςη τησ Επιτροπόσ Ποιϐτητασ Ζωόσ, ϐπου αυτό υφύςταται. Για την ϋκδοςη τησ 

ανωτϋρω απϐφαςησ απαιτεύται γνώμη τησ οικεύασ αςτυνομικόσ αρχόσ, η οπούα εξετϊζει την 

καταλληλϐτητα του χώρου απϐ πλευρϊσ αςφϊλειασ τησ κυκλοφορύασ πεζών και των 

οχημϊτων, μη επιτρεπϐμενου του καθοριςμοϑ θϋςεων περιπτϋρων ςε περύπτωςη 

αρνητικόσ γνώμησ (ϊρθ. 76, Ν. 4257/14 -ΥΕΚ 93/14.04.2014 τ. α’). 

2. «Η δημοτικό επιτροπό διαβοϑλευςησ μπορεύ να διατυπώνει παρατηρόςεισ επύ του 

περιεχομϋνου των κανονιςτικοϑ χαρακτόρα αποφϊςεων οι οπούεσ εκδύδονται ςϑμφωνα με 

το ϊρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..» (ϊρθ. 78 του N. 4555/18) 

 

το Δόμο Αλμωπύασ ϋχουν οριοθετηθεύ ςϑμφωνα με τισ γνωμοδοτόςεισ των Σοπικών Κοινοτότων, 

ϐπου ϋχουν ληφθεύ,  και ϋχουν υποδειχθεύ ωσ θϋςεισ (υφιςτϊμενεσ και προτεινϐμενεσ), μϋχρι τον χρϐνο 

ςϑνταξησ του παρϐντοσ κανονιςμοϑ, οι παρακϊτω θϋςεισ για τη λειτουργύα περιπτϋρων: 

 

Σελικό διαμϐρφωςη θϋςεων περιπτϋρων μετϊ και απϐ την ϋγκριςη του ΑΣ Αλμωπύασ 
 

Αρ.χεδ. 

α/α 

ςτην 

1/2020 

Ϊγκριςη απϐ 

ΑΣ Αλμωπύασ 

ΘΕΗ περιπτϋρων (ΤΥΙΣΑΜΕΝA) 

Σ/1-1 12 ΝΑΙ Πλ.Αγγ.Γϊτςου, ϋμπροςθεν νϋου Δημαρχεύου 

Σ/1-2 3 ΝΑΙ Αγ.νικϊνδρου 21, ϋμπροςθεν φαρμακεύου (Μεταξϊ) 

Σ/1-3 4 ΝΑΙ Ϊμπροςθεν 1ου Γυμναςύου 

Σ/1-4 15 ΝΑΙ Δαςϊκι  

Σ/1-5 13 ΝΑΙ Σ.ΦαϏλη & Γραβιϊσ 6  

Σ/1-6 14 ΝΑΙ 

Ϊμπροςθεν εκκληςύασ Αγ. Νικϊνδρου, δύπλα ςτα 

ταξύ  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-78-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7/
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Σ/1-7 9 ΝΑΙ Κεντρικό πλατεύα, μπροςτϊ ςτο παλιϐ Δημαρχεύο 

Σ/1-8 11 ΝΑΙ Π.Μελϊ & Υιλύππου, ϋμπροςθεν Κϋντρου Τγεύασ 

Σ/1-9 5 ΝΑΙ Πληςύον ΚΣΕΛ 

Σ/1-10 6 ΝΑΙ Ι.Δραγοϑμη &  Κϑπρου * 

Σ/1-11 8 ΝΑΙ Κϑπρου 7, ϋμπροςθεν Λϋςχησ αξιωματικών 

Σ/1-12 2 ΝΑΙ Αγ. Νικϊνδρου, μπροςτϊ ςτο μνημεύο 

Σ/1-13 1 ΝΑΙ Αριδαύα, Λεωφ. Ανούξεωσ, Ϊναντι Ξενιτιδεύου 

Σ/1-14 10 ΝΑΙ Λ.Παςςιϊ 13, περιοχό ψαρϊδικα 

Σ/1-15 7 ΝΑΙ Κεντρικό πλατεύα, επύ τησ Λ.Παςςιϊ 

Σ/1-16 16 ΝΑΙ Ωψαλοσ (πληςύον μνημεύου Ηρώων, νηπιαγωγεύο) 

Σ/1-17 17 ΝΑΙ Λουτρϊκι  (κεντρικό οδϐσ) 

Σ/1-18 20 ΝΑΙ Βορεινϐ (ϋμπροςθεν ΣΚ) 

Σ/1-19 19 ΝΑΙ Γαρϋφι  (πλατεύα Κ.Γαρεφύου) 

Σ/1-20 21 ΝΑΙ Νεοχώρι (πλατεύα) 

Σ/1-21 22 ΝΑΙ Ξιφιανό  (ϋμπροςθεν Παιδικοϑ ταθμοϑ Ξιφιανόσ) 

Σ/1-22 23 ΝΑΙ Πιπεριϊ (επύ τησ Πλατεύασ) 

Σ-1/23 27 ΝΑΙ Πολυκϊρπη (ϋναντι κοινϐτητασ) 

Σ-1/8 31 ΝΑΙ 

Πολυκϊρπη (κοντϊ ςτη γϋφυρα) (εκ παραδρομόσ 

χαρακτηριςμϐσ ωσ προτεινϐμενο ςτο διϊγραμμα) 

Σ/1-24 28 ΝΑΙ Πρϐμαχοι, ϋμπροςθεν εκκληςύασ 

Σ-1/25 29 ΝΑΙ ωςϊνδρα 

Σ/1-26 24 ΝΑΙ Σςϊκοι (μπροςτϊ ςτο γόπεδο) 

Σ/1-27 25 ΝΑΙ Σςϊκοι (πριν τη ςτροφό για Πολυκϊρπη) 

Σ/1-28 26 ΝΑΙ Φρϑςα (μπροςτϊ ςτο καφενεύο Δοϑδη) 

Σ/1-6 18 ΝΑΙ 

Λυκϐςτομο (εκ παραδρομόσ χαρακτηριςμϐσ ωσ 

προτεινϐμενο ςτο διϊγραμμα) 

Σ/1-4 30 ΝΑΙ 

Βορεινϐ (εκ παραδρομόσ χαρακτηριςμϐσ ωσ 

προτεινϐμενο ςτο διϊγραμμα) 
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Πιν.I:Πύνακασ υφιςτϊμενων θϋςεων 

*Διϐρθωςη ςτο ορθϐ: η με α/α 6 υφιςτϊμενη θϋςη που αποτυπώνεται ςτο με αριθ. Σ/1-
10 τοπογραφικϐ διϊγραμμα, εκ παραδρομόσ καταγρϊφηκε ςτη διεϑθυνςη Ι.Δραγοϑμη και 
Λ.Παςςιϊ, ενώ ορθϊ βρύςκεται επύ τησ Ι.Δραγοϑμη και Κϑπρου. Η θϋςη αυτό καταργεύται 
βϊςη τησ απϐφ. του Σοπικοϑ υμβουλύου Αριδαύασ 

 

Αρ.χεδ 

α/α 

ςτην 

1/2020 

Ϊγκριςη 

απϐ ΑΣ 

Αλμωπύασ 

ΘΕΗ περιπτϋρων (ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ) 

Σ-1/9 1 ΝΑΙ Ριζοχώρι 

Σ-1/12 2 ΝΑΙ Υοϑςτανη  

Σ-1/2 4 ΝΑΙ 

Λουτρϊκι (μετϊ την εκκληςύα δεξιϊ, ϋμπροςθεν 

καταςτόματοσ υγειονομικοϑ ενδιαφϋροντοσ) 

Σ-1/5 5 ΝΑΙ Γαρϋφι  

Σ/1-10 6 ΝΑΙ ωςϊνδρα  

Σ/1-11 7 ΝΑΙ ωςϊνδρα  

Σ/1-3 8 ΝΑΙ Αρχϊγγελοσ  

Σ-1/7 9 ΝΑΙ Περύκλεια 

            Πιν.II: Πύνακασ προτεινϐμενων θϋςεων  

*Σ-1/1 (α/α 3) : Λουτρϊκι (ϋμπροςθεν ξενώνα «Φαγιϊτι»), ςϑμφωνα με το με αριθ. 1016/49/288-
α/21-9-2020 ϋγγραφο του ΑΣ Αλμωπύασ, δεν παρϋχεται ςϑμφωνη γνώμη ςχετικϊ με την 
προτεινϐμενη θϋςη καθώσ ϋχει αποτυπωθεύ εντϐσ ιδιωτικόσ ιδιοκτηςύασ. 
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Α/Α ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΘΕΕΙ  ΑΠΟΥ.ΣΟΠΙΚΟΤ 

1 

Αριδαύα: Ι.Δραγοϑμη & Κϑπρου(Ουζοϑνη 

Ευςταθύασ) ΚΕΝΨΘΕΝ 35/2016 

2 Τδραύα (Ελευθεριϊδου αώασ) ΚΕΝΨΘΕΝ 35/2016 

3 Εξαπλϊτανοσ: ϐλεσ οι θϋςεισ περιπτϋρων ΚΕΝΨΘΕΝΣΑ 8/2019 

4 

Μεγαπλϊτανοσ: ϐλεσ οι θϋςεισ 

περιπτϋρων ΚΕΝΨΘΕΝΣΑ 6/2019 

5 

Υιλώτεια: καταργοϑνται ϐλεσ οι θϋςεισ 

περιπτϋρων ΚΕΝΨΘΕΝΣΑ 1/2020 

6 

Δωροθϋα* : καταργοϑνται ϐλεσ οι θϋςεισ 

περιπτϋρων ΚΕΝΨΘΕΝΣΑ ΑΝΕΤ 

7 

Κωνςταντύα* : καταργοϑνται ϐλεσ οι 

θϋςεισ περιπτϋρων ΚΕΝΨΘΕΝΣΑ ΑΝΕΤ 

8 Όρμα*:  καταργοϑνται ϐλεσ οι θϋςεισ 
περιπτϋρων 

ΚΕΝΨΘΕΝΣΑ ΑΝΕΤ 

Πιν. III: Πύνακασ καταργηθϋντων θϋςεων  

 
 
1. Η αξύα του χώρου που καταλαμβϊνει η βϊςη του περιπτϋρου ςϑμφωνα με το Ν. 4093/2012 

(ϊρθρο πρώτο, παρ. Σ, υποπαρ. Σ2 του ϊρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ϐπωσ 

αντικαταςτϊθηκε απϐ το ϊρθρο 76 του Ν. 4257/2014 θα εύναι ςυνϊρτηςη τησ 

εμπορικϐτητασ τησ θϋςησ. 

2. Σο τϋλοσ του χώρου που καταλαμβϊνουν τα περύπτερα που όδη λειτουργοϑν πριν απϐ το Ν. 

4093/2012, καθορύζεται απϐ το δημοτικϐ ςυμβοϑλιο και αρχύζει να  καταβϊλλεται ςτο 

Δόμο απϐ το πρϐςωπο επ’ ονϐματι του οπούου ϋχει εκδοθεύ η ϊδεια εγκατϊςταςησ και 

εκμετϊλλευςησ ό απϐ το πρϐςωπο ςτο οπούο ϋχει μεταβιβαςτεύ λϐγω κληρονομιϊσ τησ, πριν 

απϐ το Ν. 4093/2012. 

 
Οι εκδοθεύςεσ πριν το Ν. 4093/2012 ϊδειεσ εκμετϊλλευςησ δεν θύγονται και διατηροϑνται απϐ τουσ νυν 

δικαιοϑχουσ ό τουσ διαδϐχουσ τουσ (αριθμ.πρωτ. 50/45256/30.11.2012 Εγκϑκλιοσ του Τπουργεύου 

Εςωτερικών). Οι ϊδειεσ αυτϋσ εφεξόσ δεν μποροϑν να μεταβιβαςτοϑν περαιτϋρω εύτε βϊςει του Ν. 

1044/19 εύτε βϊςει κληρονομικόσ διαδοχόσ, εξακολουθοϑν ϐμωσ να ιςχϑουν, μϋχρι την λόψη ςχετικόσ 

νεϐτερησ απϐφαςησ απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο. 

Για το καθοριςμϐ των θϋςεων λαμβϊνονται υπϐψη οι εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ διατϊξεισ που αφοροϑν την 

προςταςύα του φυςικοϑ, πολιτιςτικοϑ και αρχιτεκτονικοϑ περιβϊλλοντοσ, των δαςικών περιοχών, των 
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ιςτορικών τϐπων, τησ δημϐςιασ κυκλοφορύασ, την αιςθητικό και λειτουργικό φυςιογνωμύα του 

αςτικοϑ περιβϊλλοντοσ και εν γϋνει προςταςύα τησ κοινόσ χρόςησ.  

 
  

Άρθρο 12 
 

Παραχώρηςη Θϋςεων Λειτουργύασ Περιπτϋρων 
 

ϑμφωνα με το ϊρθρο 94, παρ. 6, εδαφ. 34 του Ν. 3852/2010 απϐ 1-1-2011 οι ϊδειεσ εκμετϊλλευςησ 

περιπτϋρων και οι ϊδειεσ λιανικόσ πώληςησ καπνοβιομηχανικών προώϐντων, χορηγοϑνται απϐ τουσ 

Δόμουσ. Με το Ν. 3919/11, καταργεύται η ϑπαρξη περιοριςμϋνου αριθμοϑ προςώπων που δικαιοϑνται 

να εκμεταλλεϑονται τα περύπτερα και η παραχώρηςη των αδειών πλϋον γύνεται ςϑμφωνα με το Ν. 

4093/2012, ϐπωσ αντικαταςτόθηκε απϐ το ϊρθρο 76 του Ν. 4257/2014 ωσ ακολοϑθωσ: 

Α. το 30% των θϋςεων περιπτϋρων χορηγεύται ςε ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ (Α.Μ.Ε.Α) και πολϑτεκνουσ, 

με βϊςη ειςοδηματικϊ κριτόρια και εφϐςον πληροϑνται οι προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 285 του Ν. 

3463/2006 περύ μη ϑπαρξησ οφειλών. 

Β. το δικαύωμα χρόςησ των λοιπών θϋςεων παραχωρεύται αποκλειςτικϊ κατϐπιν δημοπραςύασ, 

ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ περύ δημοπραςιών των δόμων. Ορύζεται ρητϊ η υποχρϋωςη 

κατϊθεςησ εγγϑηςησ αποκλειςτικϊ για την τόρηςη των διατϊξεων περύ χωροθϋτηςησ του περιπτϋρου, 

η απαγϐρευςη περαιτϋρω παραχώρηςησ του δικαιώματοσ ςε τρύτουσ, καθώσ και η εφαρμογό των 

διατϊξεων του αρ. 3 του Ν. 1080/80, ςε περύπτωςη παραχώρηςησ χώρου, πϋραν αυτοϑ που 

καταλαμβϊνει η θϋςη του περιπτϋρου.  

Η παραχώρηςη περιπτϋρου ςε ΑΜΕΑ ό πολϑτεκνουσ γύνεται με δημϐςια κλόρωςη, ςτην οπούα μποροϑν 

να παρύςτανται εκπρϐςωποι των Ενώςεών τουσ, και η παραχώρηςη των λοιπών θϋςεων γύνεται με 

δημοπραςύα εντϐσ 3μόνου απϐ το χαρακτηριςμϐ του περιπτϋρου, με απϐφαςη Δημϊρχου, ωσ 

ΚΕΝΨΘΕΝΣΟ. 

Η παραχώρηςη θϋςησ εκμετϊλλευςησ περιπτϋρου, ςε κϊθε περύπτωςη, γύνεται με ςυμφωνητικϐ το 

οπούο υπογρϊφεται απϐ το Δόμαρχο και τον αναδειχθϋντα απϐ την κλόρωςη ΑΜΕΑ ό πολϑτεκνο ωσ 

δικαιοϑχο ό απϐ τον πλειοδοτόςαντα ενδιαφερϐμενο. 

το ςυμφωνητικϐ αναγρϊφονται υποχρεωτικϊ: 

α. το ϐνομα του παραχωρηςιοϑχου, ΑΥΜ, Διεϑθυνςη κατοικύασ, 

β. η διϊρκεια τησ παραχώρηςησ, 

γ. οι ϐροι τησ παραχώρηςησ, 

δ. οι υποχρεώςεισ, 

ε. οι λϐγοι/περιπτώςεισ ανϊκληςησ τησ παραχώρηςησ 

ςτ. το ϑψοσ του μιςθώματοσ και ο χρϐνοσ καταβολόσ του. 

 

Ο χρϐνοσ παραχώρηςησ του δικαιώματοσ ϐλων των θϋςεων δεν μπορεύ να υπερβαύνει τα 10 ϋτη. 
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Άρθρο 13 
 

Ψρϊριο λειτουργύασ 
  
Όλα τα περύπτερα πρϋπει να λειτουργοϑν ανελλιπώσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ώρεσ και ημϋρεσ και 
επιτρϋπεται να λειτουργοϑν Κυριακϋσ και ημϋρεσ αργύασ ςϑμφωνα με το Ν. 1044/71 ϊρθ. 12 παρ. 3 και 
την παρ. 2 του ϊρθρου 46 του Ν. 2224/1994. 
  

 
Άρθρο 14 

 
Μετατϐπιςη θϋςεωσ περιπτϋρου 

 
Με απϐφαςη του δημοτικοϑ ςυμβουλύου η οπούα εκδύδεται μετϊ απϐ γνώμη τησ οικεύασ δημοτικόσ ό 

τοπικόσ κοινϐτητασ και ειςόγηςη τησ Επιτροπόσ Ποιϐτητασ Ζωόσ, επιτρϋπεται η μετατϐπιςη 

περιπτϋρου, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971. (περύπτ.3 τησ υποπαρ. Σ.2 

του ϊρθρου πρώτου του Ν.4093/12, ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε απϐ το ν. 4257/14) (ΤΠ.Ε. εγκ. 

38/23463/06.06.2014).  

 Η μετατϐπιςη περιπτϋρου γύνεται, εύτε για λϐγουσ αςφαλεύασ, κυκλοφορύασ, εξωραώςμοϑ του 

περιβϊλλοντοσ εύτε για εκτϋλεςη Δημοςύων, Δημοτικών, Κοινοτικών ό Οργανικών Κοινόσ 

Ψφελεύασ ϋργων, εύτε κατϐπιν αιτόςεωσ του δικαιοϑχου αυτοϑ, με αιτιολογημϋνη απϐφαςη του 

Δημοτικοϑ υμβουλύου, ϑςτερα απϐ ειςηγόςεισ του ςυμβουλύου δημοτικόσ ό τοπικόσ 

κοινϐτητασ και τησ Επιτροπόσ Ποιϐτητασ Ζωόσ. 

 Η μετατϐπιςη γύνεται εύτε ςε προκαθοριςμϋνη θϋςη περιπτϋρου ό ςε μικρό απϐςταςη απϐ την 

αρχικό θϋςη, αφοϑ ληφθεύ υπ’ ϐψη η γειτνύαςη ϊλλων περιπτϋρων αλλϊ και οι απαιτοϑμενεσ 

προϒποθϋςεισ αςφϊλειασ.  

 Η αυτεπϊγγελτη μετατϐπιςη για λϐγουσ αςφαλεύασ τησ κυκλοφορύασ ςε λιγϐτερο αποδοτικό 

θϋςη δεν επιτρϋπεται εϊν οι λϐγοι αυτού μπορεύ να εκλεύψουν με τη λόψη ϊλλων μϋτρων, τα 

οπούα δεν εύναι βλαπτικϊ για το δικαιοϑχο. Για την τοποθϋτηςη ό τη μετατϐπιςη του 

περιπτϋρου λαμβϊνεται επύςησ υπϐψιν η επιβϊρυνςη που προκαλεύ ςτουσ ενούκουσ των 

κατοικιών που γειτνιϊζουν ϊμεςα με αυτϐ καθώσ και η δυνατϐτητα τοποθϋτηςησ ό 

μετατϐπιςησ του περιπτϋρου ςε ςημεύο, ϐπου δεν προκαλεύται τϋτοια επιβϊρυνςη.(τΕ 

3570/90). 

 ε περύπτωςη μετατοπύςεωσ περιπτϋρου κατϐπιν αιτόςεωσ του δικαιοϑχου η δαπϊνη βαρϑνει 

αυτϐν. ε περύπτωςη αυτεπαγγϋλτου μετατοπύςεωσ τοϑτου, η ςχετικό δαπϊνη, η 

αποκατϊςταςη λειτουργύασ περιπτϋρου, καθώσ και οι τυχϐν φθορϋσ που οφεύλονται ςτη 

μετατϐπιςη βαρϑνουν αυτϐν επ’ ωφελεύα του οπούου γύνεται η μετατϐπιςη. ε περύπτωςη 

προςωρινόσ μετατοπύςεωσ το περύπτερο επαναφϋρεται ςτην αρχικό του θϋςη μϐλισ εκλεύψουν 

οι λϐγοι που επϋβαλαν τη μετατϐπιςη. Η ςχετικό δαπϊνη προςωρινόσ μετατοπύςεωσ του 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000018618_S0000076136
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000018618_S0000076136
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000104273
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000104273
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περιπτϋρου, η επαναφορϊ του και οι τυχϐν φθορϋσ βαρϑνουν αυτϐν επ’ ωφελεύα του οπούου 

γύνεται η μετατϐπιςη. 

 
 

Άρθρο 15 
 

Τποχρεώςεισ Τπευθϑνων Λειτουργύασ Περιπτϋρων 
 

 Σα περύπτερα υπϊρχουν ςτο Δόμο Αλμωπύασ για να εξυπηρετεύται η τοπικό κοινωνύα και οι 

επιςκϋπτεσ. Επομϋνωσ ϋχουν υποχρϋωςη να λειτουργοϑν τουλϊχιςτον τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και 

ώρεσ. 

 Περύπτερο το οπούο παραμϋνει κλειςτϐ ςυνεχώσ επύ 3μηνο, ανακαλεύται η παραχώρηςη τησ 

θϋςησ και παραχωρεύται ςε ϊλλο ϊτομο, με τισ προβλεπϐμενεσ διαδικαςύεσ (ειςοδηματικϊ κλπ., 

κριτόρια για ΑΜΕΑ και πολϑτεκνουσ ό δημοπραςύα για λοιποϑσ). 

 Ο μιςθωτόσ τησ ϊδειασ εύναι υποχρεωμϋνοσ να λειτουργεύ το περύπτερο αυτοπροςώπωσ, 

απαγορευμϋνησ τησ επενοικύαςόσ του ςε τρύτο, με την επιφϑλαξη των διατϊξεων τησ παρ. 7 του 

ϊρθρου 76 του ν. 4257/2014. Αυτϐ ιςχϑει και για τουσ κληρονϐμουσ του (ςϑζυγο και τϋκνα) οι 

οπούοι, εφ’ ϐςον επιθυμοϑν να ςυνεχύςουν την εκμετϊλλευςη του περιπτϋρου μϋχρι τη λόξη τησ 

10ετύασ, υποχρεοϑνται να λειτουργοϑν το περύπτερο αυτοπροςώπωσ. 

 Ο μιςθωτόσ τησ ϊδειασ εύναι επύςησ υπεϑθυνοσ για την ςϑνδεςη και αποςϑνδεςη του 

περιπτϋρου με τουσ οργανιςμοϑσ κοινόσ ωφϋλειασ και την εξϐφληςη ϐλων των λειτουργικών 

δαπανών που βαρϑνουν την εκμύςθωςό του, ότοι λογαριαςμοϑσ ρεϑματοσ, τϋλη καθαριϐτητασ 

κλπ 

 Δεν επιτρϋπεται η χρόςη ό κατϊληψη κοινϐχρηςτων χώρων πραςύνου καθώσ και του 

οδοςτρώματοσ. 

 Δεν επιτρϋπεται η χρόςη τελϊρων ό ςυναφών αντικειμϋνων για την τοποθϋτηςη των προσ 

πώληςη ειδών (εφημερύδων, περιοδικών κ.λ.π.) 

 Απαγορεϑεται η τοποθϋτηςη μεγαφωνικών εγκαταςτϊςεων, διαφημιςτικών ςτοιχεύων και 

τηλεορϊςεων εκτϐσ περιπτϋρου. Εξαύρεςη αποτελοϑν οι διαφημύςεισ που προβλϋπονται απϐ 

την Κ.Τ.Α. 52138/03 (Ν. 2946/2001 <<περύ υπαύθριασ διαφόμιςησ>>). 

 Απαγορεϑεται η πώληςη απϐ τα περύπτερα ειδών πϋραν αυτών που επιτρϋπονται εκ του νϐμου. 

 Η καθαριϐτητα του κοινϐχρηςτου χώρου εύναι ευθϑνη του υπεϑθυνου του περιπτϋρου. 

 
  

Άρθρο 16 
 

Σόρηςη και εφαρμογό 
 

Για την τόρηςη και εφαρμογό του παρϐντοσ κανονιςμοϑ αρμϐδιοι εύναι: 

α) Σο αρμϐδιο Αςτυνομικϐ τμόμα 
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β) Η Δημοτικό Αρχό με τισ υπηρεςύεσ και τουσ αρμϐδιουσ υπαλλόλουσ και ςυγκεκριμϋνα το αρμϐδιο 

τμόμα Εμπορύου, το αρμϐδιο τμόμα τησ Δ/νςησ Οικονομικών και τα αρμϐδια τμόματα τησ Δ/νςησ 

τεχνικών υπηρεςιών καθώσ και ϐποια υπηρεςύα, επιτροπό με εκχωρημϋνεσ αρμοδιϐτητεσ για το ςκοπϐ 

αυτϐ. 

Ο ϋλεγχοσ για την εφαρμογό του παρϐντοσ Κανονιςμοϑ γύνεται ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα, ςχετικϊ 

με τουσ παραχωροϑμενουσ χώρουσ για την εγκατϊςταςη περιπτϋρων και τουσ υπεϑθυνουσ των 

περιπτϋρων επιβϊλλοντασ τα απϐ το νϐμο προβλεπϐμενα πρϐςτιμα ς’ αυτοϑσ για κϊθε παρϊβαςη. 

  
                                                                  

Άρθρο 17 
 

Μεταβατικϋσ διατϊξεισ 
 

1.   Σα περύπτερα που βρύςκονται ςε λειτουργύα κατϊ την ϋναρξη ιςχϑοσ του παρϐντοσ κανονιςμοϑ, 

υπϐκεινται γενικϊ ςτουσ ϐρουσ του, οι δε φορεύσ εκμεταλλεϑςεωσ τουσ οφεύλουν να προςαρμϐςουν 

αρχικϊ τισ εγκαταςτϊςεισ τησ επιχεύρηςησ ςτουσ ανωτϋρω ϐρουσ ςε ϐτι αφορϊ την αςφϊλεια τησ 

λειτουργύασ τησ (καλώδια, κλπ) και ςταδιακϊ ςε περιπτώςεισ μετακύνηςησ του περιπτϋρου και εκ νϋου 

εκμύςθωςησ τησ ϊδειασ (με κλόρωςη ό μετϊ απϐ δημοπραςύα). 

2.      Ο παρών κανονιςμϐσ θα ιςχϑςει μετϊ την ϋγκριςη απϐ την αρμϐδια υπηρεςύα τησ Αποκεντρωμϋνησ 

Διούκηςησ Κεντρικόσ Μακεδονύασ και καταργεύ κϊθε προηγοϑμενη ςχετικό απϐφαςη. Για τα όδη 

λειτουργοϑντα περύπτερα δύδεται χρονικϐ περιθώριο ϋξι (6) μηνών  για τη προςαρμογό τουσ ςτα 

οριζϐμενα ςτον παρϐντα κανονιςμϐ, ϐπωσ αναγρϊφεται ςτην αμϋςωσ προηγοϑμενη παρϊγραφο. 

3.    Για ϐςα δεν προβλϋπονται ςτον παρϐντα κανονιςμϐ ιςχϑουν ϐςα προβλϋπονται απϐ τουσ ιςχϑοντεσ 

νϐμουσ και διατϊξεισ. 

  
Η απϐφαςη αυτό πόρε αϑξ. Αριθμ. 6/2020 

Αφοϑ τελεύωςαν τα θϋματα τησ ημερόςιασ, διϊταξησ λϑνεται η  ςυνεδρύαςη. 
                        Για αυτϐ ςυντϊχθηκε το πρακτικϐ αυτϐ και υπογρϊφεται ϐπωσ παρακϊτω: 

         
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                                                           

 
(Α κ ο λ ο υ θ ο ϑ ν     
 Τ π ο γ ρ α φ ϋ σ) 

 

      ΣΑ  ΜΕΛΗ 
 

  
ΑΚΡΙΒΕ  ΑΠΟΠΑΜΑ 

 Αριδαύα 5-10-2020 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Π.Ζ .   

 
 

ΜΠΑΣΗ ΦΡΗΣΟ 
ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΛΜΨΠΙΑ 
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