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Απόσπασµα της
Αριθµ. Συνεδρίασης: 24 / 28-11-2018
Αριθµ. Απόφασης:

970 / 2018

ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Περιπτέρων.
Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο, σήµερα την 28η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του
έτους 2018, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 24/21-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/76-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 40 ∆ηµοτικών
Συµβούλων, παρόντες ήταν 29, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Γαλάνης Στέργιος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)
Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος (Γραµµατέας ∆.Σ.)

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Αναστασιάδης Ηλίας
Αραµπατζής Θεόδωρος
Γάτσιος Ιωάννης

Κυρτάσογλου ∆ηµήτριος
Λαζαρίδης Αβραάµ
Μερετούδης ∆ηµήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος
Γκότσης Ηλίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Γρηγοριάδης Χρήστος
∆ούκας Γεώργιος
∆ρίγκα Χρυσούλα

Στεργίου Νικόλαος
Φωτιάδης Στέφανος
Χαρίτος Χρήστος
Χασαπίδης Κωνσταντίνος
Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

Θεοχάρης Μιχαήλ
Ιλανίδου - Βίλλιου ∆έσποινα
Καδής Γεώργιος
Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος
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ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγιαννίδου Σταυρούλα, 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Γεωργούλα

Σουλτάνα, 4. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, 5. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 6. Καλώτα
Παναγιώτα, 7. Καρύδας Νικόλαος, 8. Μπιτζίδου Σοφία, 9. Μυστακίδης Παύλος, 10.
Ραµπότας Ευθύµιος, 11. Τερζής Βασίλειος.
Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν
ήταν κανείς.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν απών ο ∆ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν
και κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
• Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.:
- Γιαννακίδης ∆ηµήτριος, προσήλθε µετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 3ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
- Γάτσιος Αθανάσιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης.
- ∆ρίγκα Χρυσούλα, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 22ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης.
- Στεργίου Νικόλαος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης, επανήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17ου και αποχώρησε
µετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 22ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
- Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
- Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 32ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 34ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 35246 / 12-11-2018 εισήγηση του
Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου,
που έχει ως εξής:
« Έχοντας υπόψη :
1. το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (Α' 93) “Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών” όπως αυτό τροποποίησε το άρθρο 1 παρ. ΣΤ΄
υπ/παρ. ΣΤ΄2 του Ν.4093/2012 (Α΄222)
2. την διευκρινιστική εγκύκλιο 38/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών για το
άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α' 93Α΄/ 14-4-2014).
3. το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 “Κανονιστικές Αποφάσεις”
4. τις αποφάσεις 73/2017 της ∆.Κ Σερρών, 146/2017 της ∆.Κ Σκουτάρεως και
7/2017 της Τ.Κ Μητρουσίου όπου λειτουργούν περίπτερα και µε τις οποίες
γνωµοδότησαν οµόφωνα θετικά την έγκριση του κανονισµού λειτουργίας
περιπτέρων
5. τις αποφάσεις των υπολοίπων Τ.Κ. όπου δεν λειτουργούν περίπτερα και µε τις
οποίες γνωµοδότησαν οµόφωνα θετικά την έγκριση του κανονισµού
λειτουργίας περιπτέρων
2
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6. την αριθ. 12/2018 γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης
Σερρών µε την οποία αποφασίστηκε οµόφωνα και γνωµοδοτεί θετικά στην
εισήγηση της υπηρεσίας
περί έγκρισης του κανονισµού λειτουργίας
περιπτέρων
7. το αριθ. πρωτ. 32533/22-10-2018 έγγραφο του σωµατείου περιπτερούχων µε το
οποίο προτείνουν : α) την τροποποίηση του άρθρου 8 παρ.2 “ο µέγιστος
παραχωρούµενος χώρος (κουβούκλιο µαζί µε χρήση πεζοδροµίου) να αυξηθεί
σε 14 τ.µ.” και β) την ολική αντικατάσταση του άρθρου 9 “στον
παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο του εκάστοτε περιπτέρου ο οποίος
προορίζεται για τοποθέτηση ψυγείων αναψυκτικών, ψυγείων παγωτών, σταντ
πώλησης εντύπων, σταντ πώλησης τυποποιηµένων τροφίµων (σνακ,
κρουασάν, γαριδάκια κ.α.), σταντ λοιπών ψιλικών ειδών (σύµφωνα πάντα µε
ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις). Να επιτρέπεται η ελεύθερη σε αριθµό
τοποθέτηση των ανωτέρω βάση των εκάστοτε αναγκών του σηµείου µε
προϋπόθεση την µη υπέρβαση του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου και
την µη παρεµπόδιση της διέλευσης των πεζών”.
8. Την αριθ. 84/2018 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το ίδιο θέµα
µε την οποία γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται οµόφωνα θετικά τον
κανονισµό
λειτουργίας
περιπτέρων
του
∆ήµου
Σερρών
συµπεριλαµβανοµένων των παρατηρήσεων του Αντιδηµάρχου (ο µέγιστος
χώρος που παραχωρείτε για ανάπτυξη ψυγείων, σταντ κλπ, να οριστεί στα
10τ.µ. από 9τ.µ. που προτείνεται από την υπηρεσία, χωρίς να υπάρχει
περιορισµός στον αριθµό των ψυγείων και των σταντ)

Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης σχετικά µε την “Έγκριση κανονισµού
λειτουργίας περιπτέρων” »,
και σχετική συζήτηση, λαµβάνοντας υπόψη:
•
•
•
•

την µε αριθµ. 84/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
την µε αριθµ. 12/2018 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης
την µε αριθµ. 73/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σερρών
τις αποφάσεις της ∆.Κ Σκουτάρεως, της Τ.Κ Μητρουσίου και τις αποφάσεις
των υπολοίπων Τ.Κ.,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας Περιπτέρων, ο οποίος έχει ως
ακολούθως:
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Αντικείµενο

του

παρόντος

κανονισµού

είναι

η

θέσπιση

προϋποθέσεων,

προδιαγραφών & κανόνων, για την κατασκευή των περιπτέρων και τη χρήση των
κοινοχρήστων χώρων που δύναται να εκµεταλλευτούν τα περίπτερα εντός των
διοικητικών ορίων του ∆ήµου Σερρών, ο οποίος θα δεσµεύει τις δηµοτικές υπηρεσίες
καθώς και τους χρήστες και εκµεταλλευτές αυτών.
Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι :
 Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.
 Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων
χώρων του δήµου.
 Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους
χώρους, των Ατόµων µε ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) αλλά και των οχηµάτων που
κινούνται πλησίον αυτών.
 Ο προσδιορισµός µε σαφήνεια των επιτρεπόµενων διαστάσεων των περιπτέρων
και των στοιχείων τους (ψυγεία, τέντες κλπ), ο ορισµός των τετραγωνικών µέτρων
παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου των περιπτέρων και ο καθορισµός της
διαδικασίας χορήγησης των αδειών εκµετάλλευσης των περιπτέρων στους
δικαιούχους.
 Η θέσπιση αυστηρών κανόνων σε περίπτωση υπέρβασης ή τροποποίησης της
χορηγηθείσας άδειας περιπτέρου

Άρθρο 2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για τη σύνταξη του παρόντος Κανονισµού λήφθηκαν υπόψη :
1. Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα το
άρθρο 79 «Κανονιστικές αποφάσεις»
2. Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»
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3.

ΚΥΑ

Φ.443531/24/3030/1969

(Β'

588)

όπως

αυτή

τροποποιήθηκε

και

συµπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α Φ.900/12/158489/2006 (Β΄ 424) «Περί του τύπου και
των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων»

και καταργήθηκε από τον Ν.

4257/2014 (Α΄ 93) και επιτρέπει στους δήµους µε κανονιστικές αποφάσεις να
καθορίζουν τις διαστάσεις των περιπτέρων
4. Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 «Γενικός
Οικοδοµικός Κανονισµός και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις» και σε συνδυασµό µε
συνδυασµό µε τον Νέο Οικοδοµικό Κώδικα Ν.4067/12
Β.∆. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείµενων νόµου των
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και τροποποιήθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 54 Ν. 1416/84, του άρθρου 26 Ν. 1828/89 και του άρθρου 16
Ν. 3254/04
5. Ν. 2696/1999 (Α΄57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Ν. 4257/2014 (Α΄ 93) άρθρο 76 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών” όπως τροποποίησε το

Άρθρο 1, Παράγραφος ΣΤ,

Υποπαράγραφος ΣΤ2 του Ν. 4093/2012(Α΄ 222)
7. Αστικός Κώδικας περί κοινοχρήστων πραγµάτων άρθρα 966-971
8. Εγκύκλιος 38/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών «Άρθρο 76 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93 Α' 14-4-2014) Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
9. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β') «Υγειονοµικοί
όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων / ποτών και άλλες
διατάξεις»
10. Αριθµ. 52907/2009(Β΄ 2621) απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία
πεζών»
11. Ν. 1900/1990 (Α΄ 125) «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του δηµοτικού
και κοινοτικού κώδικα (π.δ 323/1989), δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν.
1622/1986), εσόδων δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»
12. Ν. 1828/1989 (Α΄ 2’) «Αναµόρφωση Φορολογίας Εισοδήµατος και άλλες
διατάξεις»
13. Ν. 2946/8-10-2001 (Α΄ 224) «Υπαίθρια ∆ιαφήµιση, Συµπολιτείες ∆ήµων και
Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»
5
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14. Αριθ. 52138/2003 (Β΄ 1788) «Καθορισµός όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών
και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαµορφωµένων πλαισίων, για την προβολή
υπαίθριας εµπορικής διαφήµισης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001» η οποία
τροποποιήθηκε µε την υπ΄ αριθ. 18801/2006 Κ.Υ.Α.
15. Αριθ. 1130/2003 Α∆Σ «Έγκριση πρακτικού επιτροπής µετατόπισης και
εγκατάστασης περιπτέρων σχετικά µε την οριοθέτηση του κέντρου της πόλης»
16. Κάθε άλλη διάταξη σχετική µε το αντικείµενο που έχει ισχύ

Άρθρο 3
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Κοινόχρηστα, είναι τα πράγµατα τα οποία σύµφωνα µε το νόµο ή τη βούληση του
ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο
∆ήµο Σερρών. Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγµατα εκτός συναλλαγής, σύµφωνα
µε το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγµατα µπορούν να
αποκτηθούν µε παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόµου, ιδιαίτερα
ιδιωτικά δικαιώµατα, εφ’ όσον µε τα δικαιώµατα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η
κοινή χρήση».
Τέλος, είναι η χρηµατική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι
ειδικού ανταλλάγµατος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιµοποίηση
ορισµένου δηµοτικού έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού
χαρακτήρα, µε την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκοµίζει ο
φορολογούµενος από τη χρήση του παραχωρούµενου χώρου. (ΣτΕ 140/89,∆ι∆ικ
1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.
Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατοµικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες
υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.
Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την άδεια του
∆ήµου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά
παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της
χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρούµενου χώρου, είτε τη διάρκεια της
άδειας.
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Ανάκληση άδειας είναι διοικητική πράξη κύρωσης µε την οποία αίρεται η ισχύς µιας
άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδροµικά, είτε για το µέλλον. Αποσκοπεί όχι στην
ποινική τιµωρία αδικήµατος αλλά στην συµµόρφωση του υπόχρεου προς τις
ρυθµίσεις του νόµου και του παρόντος Κανονισµού.

Άρθρο 4
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

Α) Εκτός του ∆ήµου Σερρών, καµία άλλη αρχή δεν έχει αρµοδιότητα να εκδίδει άδειες
χρήσης

κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο ∆ήµο Σερρών ή έχουν

παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκµετάλλευση περιπτέρου.
Β) Για την εφαρµογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρµοδιότητες:
- Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονοµίας εφαρµόζει την ισχύουσα
νοµοθεσία

για

την

χωροθέτηση,

κατάργηση

και

µετακίνηση

περιπτέρων,

παρακολουθεί τους σχετικούς φακέλους. χορηγεί τις απαραίτητες άδειες χρήσης
κοινόχρηστου χώρου εφόσον καταβληθούν τα αναλογούντα τέλη που προβλέπονται
από τις σχετικές αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου και επιβάλλει πρόστιµα
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
- Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών είναι αρµόδια για την είσπραξη των αναλογούντων τελών
και προστίµων -εφόσον επιβάλλονται- που προβλέπονται από τις σχετικές
αποφάσεις δηµοτικού συµβουλίου εφαρµόζοντας τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων
Εσόδων καθώς και για τις διαδικασίες εκµίσθωσης των περιπτέρων.
- Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για την σύνταξη τοπογραφικών
διαγραµµάτων για την χωροθέτηση ή την µετατόπιση των περιπτέρων και την
έγκριση των υποβαλλόµενων σχεδίων διάταξης των λειτουργικών στοιχείων.
Άρθρο 5
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

1. Στα πεζοδρόµια όπου υπάρχουν τοποθετηµένα περίπτερα θα εξασφαλίζεται
ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50µ. Η ζώνη
αυτή θα ισχύει σε όλο το µήκος της έµπροσθεν ή όπισθεν πλευράς του περιπτέρου.
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Το ελεύθερο ύψος στην όδευση πεζών ίσο µε 2,20µ. θα είναι απολύτως ελεύθερο
από οποιοδήποτε

εµπόδιο.

Η αντίστοιχη

ελεύθερη ζώνη σε

περιπτώσεις

τοποθέτησης περιπτέρων σε πεζοδρόµους είναι 3,50µ. και απαλλαγµένη καθ΄ ύψος
από κάθε εµπόδιο.
2. ∆εν θα εµποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή µνηµείων ή χαρακτηριστικών σηµείων
µε εξαιρετική σηµασία.
3. ∆εν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο
(υποστυλώµατα, δάπεδα, καθίσµατα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.).
4. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφηµιστικών
στοιχείων στον κοινόχρηστο χώρο καθώς και τηλεοράσεων. Εξαίρεση αποτελούν οι
διαφηµίσεις που προβλέπονται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.
5. ∆εν επιτρέπεται η χρήση ή κατάληψη κοινόχρηστων χώρων µε πράσινο.
6. Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτροδότηση των παραχωρηµένων
κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται επί των πλατειών, µε την τοποθέτηση
εναέριων καλωδίων.
7. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εναερίων καλωδίων κεραιών τηλεοράσεων προς τις
παρακείµενες οικοδοµές, προς χάριν της προστασίας των πολιτών και στα πλαίσια
της διατήρησης του καθαρού περιβάλλοντος και της αισθητικής, λαµβανοµένου
υπόψη της ισχύουσας νοµοθεσίας.
8. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούµενου κοινόχρηστου
χώρου θα είναι τέτοια ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα στην κίνηση των
πεζών. Τα στοιχεία αυτά σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την
κατακόρυφη προβολή της τέντας του περιπτέρου. Η συνολική παρέµβαση θα τυγχάνει,

πριν από την έκδοση της άδειας, της έγκρισης των υπηρεσιών του ∆ήµου κατόπιν
υποβολής σχεδίων όπου θα εµφαίνεται ο υπό κατάληψη χώρος µε τα λειτουργικά του
στοιχεία. Οποιαδήποτε µεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί
την έγκριση των υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας. Ο
παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος θα οριοθετείται µε κίτρινη γραµµή από την
Τεχνική

Υπηρεσία

του

∆ήµου.

Κάθε

κατάληψη

εκτός

των

ορίων

του

παραχωρούµενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο ιδιοκτήτης ή ο
εκµισθωτής του περιπτέρου.
9. Επιτρέπεται η τοποθέτηση εφηµερίδων και περιοδικών µόνο σε ειδικά
διαµορφωµένα στάντ.
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10. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεµοφρακτών (νάιλον) µόνο κατά τις
ηµέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαµηλή θερµοκρασία για την προστασία των
εµπορευµάτων και του συνόλου των περιπτέρων και εφόσον δεν παρεµποδίζεται η
ελεύθερη διάβαση των πεζών.
11. Οι δικαιούχοι εκµετάλλευσης αδειών περιπτέρων, για όσο χρόνο είναι ανενεργά
(κλειστά), υποχρεούνται να διατηρούν το κουβούκλιο και τον εξοπλισµό του
περιπτέρου σε καλή κατάσταση.
12. Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του
περιπτέρου ακόµα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το περίπτερο διατηρείται
κλειστό ή µισθωµένο.
Άρθρο 6
ΤΥΠΟΣ & ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Όλα τα περίπτερα του ∆ήµου Σερρών θα πρέπει να είναι λυόµενα
εναρµονισµένα µε τις παρακάτω διαστάσεις :
α. Μέγιστο µήκος και πλάτος (κουβουκλίου) : 2,20µ.Χ 2,20µ. Οι διαστάσεις αυτές το
µέγιστο εµβαδόν των οποίων είναι 4,84τ.µ. συνεχίζονται από τη βάση του
περιπτέρου µέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τοµή αυτού.
β. Το συνολικό µέγιστο ύψος του περιπτέρου από τη στάθµη του πεζοδροµίου
δύναται να φθάνει τα 2,85 µ., ως εξής:
Ύψος βάσεως περιπτέρου έως 0,15 µ.
Ύψος από την βάση µέχρι τις θυρίδες 0,90 µ.
Από την βάση των θυρίδων µέχρι τη στέγη 1,40 µ.
Μέγιστο ύψος κωνικής στέγης 0,40 µ.
γ) Υλικά κατασκευής κουβουκλίου: σκελετός: µεταλλικός ή ξύλινος, στοιχεία πλήρωσης:
πάνελ αλουµινίου ή ξύλου, πάνελ µε ενσωµατωµένα ράφια µεταλλικά ή ξύλινα, ή
συνθετικά, ή διαφηµιστικά πάνελ plexiglass.

Θυρίδες συναλλαγών: Στις εµπρόσθιες και πλάγιες παρειές κάθε περιπτέρου
κατασκευάζονται τρεις συνολικά θυρίδες για τις συναλλαγές µε το κοινό, πίσω δε από
την κεντρική θυρίδα και προς την πλευρά της οδού κατασκευάζεται η θύρα του
περιπτέρου.
Ράφια: Ράφια τα οποία εξέχουν πέραν των διαστάσεων που καθορίσθηκαν (2,20µ
Χ2,20µ.) απαγορεύονται απολύτως.
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Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος (τέντας) µε στήριξη
µόνο επάνω στο περίπτερο, χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα, το οποίο να προεξέχει
το µέγιστο κατά 1,50µ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50µ. εσωτερικά από το
κράσπεδο του πεζοδροµίου ή την ρυµοτοµική γραµµή .

Ρολά για ασφάλεια: Το περίπτερο προστατεύεται µε ρολά κατασκευαζόµενα εντός
των καθορισµένων από τον παρόντα κανονισµό διαστάσεων.
∆ιαφήµιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή µη διαφηµίσεων όπως
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
Η κατασκευή οποιουδήποτε άλλου τύπου περιπτέρου απαγορεύεται.
Άρθρο 7
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να επιτραπεί µε έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά
από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου η κατασκευή περιπτέρου
διαφορετικού τύπου και διαστάσεων, εφόσον επιβάλλεται για λόγους προστασίας του
φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών,
των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δηµόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική
και λειτουργική φυσιογνωµία του αστικού περιβάλλοντος καθώς και την εν γένει
προστασία της κοινής χρήσης.
2. Είναι δυνατή η εγκατάσταση στα περίπτερα φωτοβολταϊκών συστηµάτων
κατάλληλου µεγέθους αποκλειστικά για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους
αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι
κατασκευαστικές επεµβάσεις για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάµενων
περιπτέρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών στη στέγη και του συνοδευτικού
εξοπλισµού εντός του περιπτέρου, καθώς και τη σχετική σήµανση ως «ηλιακό
περίπτερο» καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.
Άρθρο 8
ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
1. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί επί πλέον χώρος (κοινόχρηστος) πέρα
αυτού που καταλαµβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο οποίος θα προορίζεται για
την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών καθώς και για σταντ.
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Ο χώρος αυτός εφάπτεται της έκτασης που καταλαµβάνει το κουβούκλιο του
περιπτέρου και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εκτείνεται εντός του κινητού
προστεγάσµατος (τέντα) του περιπτέρου. Οι διάδροµοι που πιθανόν δηµιουργούνται
ενδιάµεσα και χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου
λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Ο παραχωρούµενος
κοινόχρηστος χώρος θα οριοθετείται µε κίτρινη γραµµή από την Τεχνική Υπηρεσία
του ∆ήµου.
2. Ο µέγιστος παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος, συµπεριλαµβανοµένου και
αυτού της κατάληψης του σώµατος του περιπτέρου ορίζεται σε 10,00 τ.µ.
αντιστοίχως για κάθε περίπτερο, µε την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η οµαλή
διέλευση πεζών και εφαρµόζονται όλες οι αναφερόµενες στον παρόντα κανονισµό
διατάξεις. ∆ηλαδή κανένα περίπτερο δεν επιτρέπεται να καταλαµβάνει συνολικά
κοινόχρηστο χώρο πάνω από 10,00 τ.µ.
3. Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδοµηχανών πλησίον των περιπτέρων δεν
προβλέπεται.
4.

∆εν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο

χώρο και η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων θα είναι τέτοια ώστε να µη
δηµιουργούνται προβλήµατα στην κίνηση των πεζών. Κάθε κατάληψη εκτός των
ορίων του παραχωρούµενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο
ιδιοκτήτης ή ο εκµισθωτής του περιπτέρου.

Άρθρο 9
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΝΤ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΙ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ
∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ

∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των ψυγείων και των σταντ.
Η τοποθέτηση των στοιχείων (ψυγείων και σταντ) στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο
χώρο πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή
χρησιµότητα του. Η συνολική κατάληψη των ψυγείων, σταντ, σώµατος περιπτέρου
καθώς και ο υπόλοιπος αδιάθετος χώρος που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των
πελατών του περιπτέρου και θα λογίζεται ως χρήση παραχωρούµενου κοινόχρηστου
χώρου δεν θα υπερβαίνουν τα 10,00 τ.µ.
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Άρθρο 10
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Στο ∆ήµο Σερρών κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος Κανονισµού υφίστανται
πενήντα πέντε (55) θέσεις για την λειτουργία περιπτέρων και είναι οι εξής ανά δηµοτική
ενότητα:
∆ηµοτική Κοινότητα Σερρών : 48
∆ηµοτική Κοινότητα Σκουτάρεως : 3
Τοπική Κοινότητα Προβατά : 1
∆ηµοτική Κοινότητα Μητρουσίου : 3
Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και απλή γνώµη του
Συµβουλίου ∆ηµοτικής κοινότητας ή Τοπικής Κοινότητας και τη σύµφωνη γνώµη της
οικείας αστυνοµικής αρχής η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των χώρων από πλευράς
ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων. Σηµειώνεται ότι η γνώµη της
αστυνοµικής αρχής είναι δεσµευτική. Για τον καθορισµό των θέσεων λαµβάνονται υπόψη
οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την προστασία του φυσικού πολιτισµού
και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των ιστορικών τόπων, της
δηµόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωµία του αστικού
περιβάλλοντος και εν γένει προστασίας της κοινής χρήσης.
Στο κέντρο της πόλης το οποίο περικλείεται από τις οδούς : Βενιζέλου - Βασ. Βασιλείου Εθν. Αντίστασης – Λ. Παπαπαύλου – Γ. Παπανδρέου – ∆ηµ.Φλωριά - 29ης Ιουνίου –
Βενιζέλου δεν επιτρέπεται καµία εγκατάσταση ή µετατόπιση περιπτέρων. Με την λήξη
των των αδειών εκµετάλλευσης των περιπτέρων που βρίσκονται εντός του παραπάνω
οριοθετηµένου κέντρου της πόλης αυτά θα αποµακρύνονται και δεν θα τοποθετούνται
στη θέση τους νέα περίπτερα.
Τα περίπτερα που µετατοπίζονται µετά την ισχύ του παρόντος Κανονισµού οφείλουν να
προσαρµοσθούν στις προδιαγραφές και στους περιορισµούς των άρθρων αυτού.
Σε περίπτωση αλλαγής των προδιαγραφών τους προκειµένου να εναρµονιστούν µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 6,8 και 9 του παρόντος θα πρέπει να κατατεθούν τοπογραφικό
σχέδιο και σχέδια κάτοψης και όψεων προκειµένου να εγκριθούν από τις αρµόδιες
υπηρεσίες.
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Άρθρο 11
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου υποβάλλεται αίτηση (διατίθεται
από την Υπηρεσία) στο Τµήµα Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων η
οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά :
α) Αποδεικτικό λειτουργίας του περιπτέρου σε ισχύ
β) Σχέδιο κάτοψης όπου θα απεικονίζεται ο υπό κατάληψη κοινόχρηστος χώρος µε τα
λειτουργικά του στοιχεία υπογεγραµµένο από τον ενδιαφερόµενο.
γ) Βεβαίωση από την ταµιακή υπηρεσία του ∆ήµου, ότι ο ενδιαφερόµενος δεν είναι

οφειλέτης του ∆ήµου (∆ηµοτική Ενηµερότητα)
δ) Ταµιακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.
περί χορήγησης Α.Φ.Μ.
ε) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
στ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του “Κανονισµού λειτουργίας
περιπτέρων”
ζ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν χρήσιµο οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες για την

έκδοση της άδειας κοινόχρηστου χώρου.
Η άδεια είναι ετήσια και θα χορηγείται από την ανωτέρω αρµόδια υπηρεσία µε την
καταβολή του αναλογούντος τέλους.

Άρθρο 12
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Για την παράβαση των όρων του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι κυρώσεις και τα
πρόστιµα που προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία και στους ισχύοντες
κανονισµούς του ∆ήµου Σερρών.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του περιπτεριούχου ως προς τα άρθρα του
παρόντος κανονισµού όσον αφορά τον τύπο, τις διαστάσεις του σώµατος των
περιπτέρων και την διάταξη των λειτουργικών στοιχείων τους, η άδεια εκµετάλλευσης
του περιπτέρου δύναται να αφαιρεθεί ενώ ταυτόχρονα το περίπτερο µπορεί να
αποµακρυνθεί µε µέριµνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ή να παραχωρηθεί σε
άλλο δικαιούχο.
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Άρθρο 13
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλα τα υφιστάµενα περίπτερα του ∆ήµου Σερρών, µέσα σε εύλογο χρονικό
διάστηµα από την ηµεροµηνία ισχύς του Κανονισµού λειτουργίας περιπτέρων,
οφείλουν να εναρµονιστούν στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 14
ΙΣΧΥΣ

Ο παρών κανονισµός αποτελείται από δέκα τέσσερα (14) άρθρα εγκρίνεται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σερρών και καθίσταται οριστικός µετά την
έγκρισή του από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η αριθ. 19/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου παύει να ισχύει.

Στην απόφαση αυτή µειοψήφισε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χασαπίδης
Κων/νος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να επεκτείνουµε τις ασχήµιες πέριξ των
περιπτέρων.
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 05-12-2018
Πιστό Αντίγραφο
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ
Μ. Ε. ∆.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

