
Εισαγωγή 

 

Σα περίπτερα είναι αστικές κατασκευές επί κοινοχρήστων χώρων προς 

εξυπηρέτηση του κοινού και αποτελούν µια µακρόχρονη ελληνική ιδιαιτερότητα. 
 

Με αυτήν την έννοια, θα πρέπει να κρατήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους και στην πόλη µας, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας τους µετατρέποντας τα σε 

«πολυκαταστήµατα» όπως γίνεται σήµερα διασκορπίζοντας περιµετρικά εµπορεύµατα, 

έντυπα, ψυγεία και κατασκευές. 
 

τον ∆ήµο µας λειτουργούν σήµερα περίπου 37 περίπτερα τα οποία στην 

πλειοψηφία τους αυθαιρετούν, υπερβαίνοντας το χώρο που τους αναλογεί. Μερικά 

από αυτά έχουν δηµιουργήσει µόνιµες κατασκευές επεκτείνοντας στους εξωτερικούς 

χώρους πολλά ψυγεία δηµιουργώντας ζήτηµα αισθητικής και παρεµπόδισης της 

ασφαλούς κίνησης των πεζών κυρίως στα κεντρικά σηµεία της πόλης, όπως πλατείες 

και πεζοδρόµια. 
 

Έτσι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής ενός κανονισµού παραχώρησης 

κοινοχρήστων χώρων για τα περίπτερα όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 

438/15.12.2014 Απόφαση Δ.. 
 

Για το λόγο αυτό, ο ∆ήµος µας στοχεύοντας να αποκαταστήσει τον αρχικό 

χαρακτήρα των περιπτέρων, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία τους θεσπίζει ειδικό 

«Κανονισµό περιπτέρων» από τώρα και εφεξής, ο οποίος θέτει συγκεκριμένους όρους, 

κανόνες και περιορισμούς που αφορούν την ανάπτυξη της λειτουργίας των περιπτέρων 

στην πόλη µας. 
 

Άρθρο 1: Αντικείμενο & σκοπός του Κανονισµού 

 

Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & 

κανόνων (προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων) για τη χρήση 

των κοινοχρήστων χώρων που δύναται να εκµεταλλευτούν τα περίπτερα εντός των 

διοικητικών ορίων του ∆ήµου Παλ. Υαλήρου, ο οποίος θα δεσµεύει τις δηµοτικές 

υπηρεσίες καθώς και τους δικαιούχους των αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων αλλά 

και τους µισθωτές τους. 
 

κοπός του Κανονισµού αυτού είναι: 
 

• Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της 

πόλης του Παλ. Υαλήρου µε έµφαση στις κεντρικές αρτηρίες και τα κεντρικά σηµεία 

της πόλης. 
 

• Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των 

κοινοχρήστων χώρων του δήµου µας. 
 

• 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. 
 

 

 

 

 

 



Άρθρο 2: Νοµικό Πλαίσιο 
 

Ο παρών κανονισµός στηρίζεται στις εξής διατάξεις: 
 

1. Ν. 3463/2006, άρθ. 79 «Κανονιστικές αποφάσεις». 
 

2. Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ τευχ. Α΄/87/07.06.2010) 
 

3. Ν.4254/14(ΥΕΚ τευχ.Α΄/85/07.04.2014). 
 

4. Ν.4257/14 (ΥΕΚ τευχ.Α΄/93/14.04.2014). 
 

5. N.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» όπως ισχύει, Τ.Α. 

3046/304/89 (ΥΕΚ 59∆/1989) «Κτιριοδοµικός Κανονισµός», Β.∆. 24-9120-

10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον 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 
 

6. Ν. 1900/1990 (ΥΕΚ 125/1990 τ. Α΄) «Σροποποίηση και συµπλήρωση 

διατάξεων του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.∆. 323/1989), 

δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν.1622/1986), εσόδων δήµων και 

κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» 
 

7. Ν. 1828/1989 (ΥΕΚ 2/1989 τεύχος ΑΙ) «Αναµόρφωση Υορολογίας 

Εισοδήµατος και άλλες διατάξεις 
 

8. «Οργανισµός Εσωτερικής Τπηρεσίας ∆ήµου Παλ. Υαλήρου» 
 

9. Σου Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» άρθρα 34,47  
& 48. 

 
10. Ν.∆. 1044/71 «περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων 

Πολέµου Οπλιτών και Θυµάτων Πολέµου» όπως ισχύει σήµερα 
 

11. Ν. 3734/09, αρθ. 34, παρ. 2 «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή 

περισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας ... και άλλες διατάξεις» 
 

12. Σις διατάξεις της υποπαρ. Σ.2 του Ν.4093/2012 «Ρυθµίσεις για την 

παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων των 

ΟΣΑ και των Ν.Π.∆.∆. αυτών έναντι ανταλλάγµατος.» 
 

13. Ση µε αριθ. 52907/2009 (ΥΕΚ 2621/Β/2009) απόφαση της Τπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθµίσεις για 

την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 

οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άρθρο 3: Χρήσιµοι ορισµοί 

 

• 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. Σα 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». 

 
• Σέλος, 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. 

 

 

• Άδειες Φρήσης 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. 
 

• 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 νοµού και του παρόντος Κανονισµού. 
 

• Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την 

άδεια του ∆ηµάρχου. 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. 

 

• Δικαιούχος - Εκμισθωτής, είναι το πρόσωπο το οποίο κατέχει την άδεια 

εκμετάλλευσης περιπτέρου και έχει το δικαίωμα να την εκμεταλλεύεται ο ίδιος ή  να 

την εκμισθώνει σε τρίτους.  

 

• Μισθωτής, είναι το πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται το περίπτερο μετά 

από συμφωνία που πραγματοποιείται με τον δικαιούχο-εκμισθωτή μe ιδιωτικό 

συμφωνητικό μίσθωσης.  

 

                      Άρθρο 4: Αρµοδιότητες 

 

1. Εκτός του ∆ήµου Παλ. Υαλήρου, καµία άλλη αρχή δεν έχει 

αρμοδιότητα να παραχωρεί δικαίωμα χρήσης θέσεως περιπτέρου, να εκδίδει άδειες 

χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο ∆ήµο ή έχουν παραχωρηθεί σ' αυτόν 

για εκμετάλλευση. 

 

 

 

 
 



2. Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες: 
 

α) το Σμήμα Αδειών Καταστημάτων της ∆/νσης ∆ηµοτικών προσόδων,  

εφαρµόζει την ισχύουσα νοµοθεσία για τη διενέργεια δημοπρασιών παραχώρησης του 

δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων έναντι ανταλλάγματος,  για την έκδοση 

διαπιστωτικών αποφάσεων Δημάρχου περί εκμίσθωσης αδειών εκμετάλλευσης 

περιπτέρου, για τη μετατόπιση ή κατάργηση θέσης περιπτέρου και κάθε άλλο 

αντικείμενο που άπτεται του δικαιώματος χρήσης της θέσης του περιπτέρου. 

 

     β) Σο Σμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων, εφαρμόζει την 

ισχύουσα νομοθεσία και χορηγεί τις άδειες κατάληψης κοινοχρήστου χώρου που 

καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων καθώς και οι περιβάλλοντες χώροι αυτών, 

εφόσον καταβληθούν τα αναλογούντα τέλη που προβλέπονται από τις σχετικές 

αποφάσεις του Δημοτικού υμβουλίου. 
 
 

               γ) Η Σαμειακή Τπηρεσία της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τπηρεσιών, 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. 

 

    δ) Σο Ειδικό Κλιμάκιο υπαλλήλων του Δήμου μας θα ελέγχει την εφαρμογή 

του παρόντος Κανονισμού, των κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού υμβουλίου 

και της τήρησης νομοθετικών διατάξεων, που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργίας της 

πόλης.  
 

              ε) Σα συλλογικά όργανα ή οι επιτροπές επιλύουν κάθε φορολογική ή άλλη 

διαφορά που ανακύπτει από την εφαρµογή αυτού του κανονισµού και παραπέµπουν 

στο ∆ηµοτικό υµβούλιο θέµατα που έχουν σχέση µε την αναδιατύπωση και 

συµπλήρωση του παρόντα κανονισµού. 

 

Άρθρο 5: Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων 

 

 

1. τα πεζοδρόµια όπου υφίστανται ήδη περίπτερα τοποθετηµένα πριν την 

ψήφιση του παρόντος κανονισµού, θα εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση 

των πεζών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο τοποθέτησής τους. 
 

Για τα περίπτερα που τοποθετούνται ή µετακινούνται από το ∆ήµο µας, µετά 

τη µεταβίβαση της αρµοδιότητας στο ∆ήµο (αρθρ.94 του Ν. 3852/2010), απαιτείται 

ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών που χρησιµοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και 

ανεµπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, µε απαραίτητο πλάτος 1,50µ. και 

ύψος 2,20µ. (ΥΕΚ 2621/Β΄/31.12.2009) 
 
 

2. ∆εν επιτρέπεται η χρήση ή κατάληψη κοινόχρηστων χώρων µε πράσινο. 
 

3. ∆ε θα εμποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή µνηµείων της πόλης ή σηµείων 

µε εξαιρετική σηµασία. 
 

 

 
 
 



4. Δεν επιτρέπεται η χρήση τελάρων ή συναφών αντικειμένων (καθίσματα-

ζαρντινιέρες) για την τοποθέτηση εφημερίδων και περιοδικών ούτε η απ’ ευθείας 

τοποθέτηση ειδών επί του δαπέδου πεζοδρόμου. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων 

επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να µη 

δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών. 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 (κουβούκλιο και περιβάλλων χώρος) απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών και 

την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 
 
 

          5. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων, 

διαφηµιστικών στοιχείων στον κοινόχρηστο χώρο καθώς και τηλεοράσεων. 

Εξαίρεση αποτελούν οι διαφηµίσεις που προβλέπονται βάσει της ΚΤΑ 52138/03 

(Ν. 2946/2001 «Περί Τπαίθριας ∆ιαφήµισης») 

 

          6. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεµοφρακτών (νάιλον) µόνο κατά 

τις ηµέρες που υπάρχουν ακραίες καιρικές συνθήκες για την προστασία των 

εµπορευµάτων και του συνόλου του περιπτέρου και εφόσον δε παρεµποδίζεται η 

ελεύθερη διάβαση πεζών, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος. 
 

          7. Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του 

περιπτέρου. 
 
 

Άρθρο 6: Σύπος και διαστάσεις κουβουκλίου περιπτέρων 

 

Ο τύπος και οι διαστάσεις του κουβουκλίου του περιπτέρου καθορίζονται ως εξής: 

 
 

          α) Μέγιστο εμβαδό περιπτέρου 4,70 τ.µ. µε το µήκος της κάθε οριζόντιας 

διάστασης να είναι κατ’ ελάχιστο 1,50 µ. και μέγιστο 3,00µ. μη 

συμπεριλαμβανομένων των ερµαρίων εναπόθεσης ειδών και κατακόρυφων στοιχείων 

ασφάλισης (π.χ. ρολών) ε περίπτωση που κάποια διάσταση µμεταβάλλεται από την 

βάση έως την κορυφή του περιπτέρου αυτή µμετράται στο ύψος στο οποίο λαµβάνει τη 

µμέγιστη τιµή της. 

 

 

β) Σο µέγιστο ύψος του περιπτέρου μετρούμενο σε κάθε θέση των πλευρών 

έδρασής του από την τελική επιφάνεια του πεζοδρομίου µέχρι την κορυφή δύναται να 

φθάνει µέχρι τα 3,20μ. συμπεριλαμβανομένης της στέγης, τέντας ή οποιασδήποτε 

άλλης κατασκευής και συμπεριλαμβανομένων τυχόν τοποθετούμενων αντικειμένων 

(π.χ συσκευές κλιματισμού). 

 

 

          γ) Η τοποθέτηση του περιπτέρου στον Κοινόχρηστο χώρο θα γίνεται πάντα 

σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις περί εξυπηρέτησης ΑµΕΑ σε 

κοινόχρηστους χώρους. 

 

 

 

 

 

 



 

Κατά τα λοιπά: 
 

1. Σέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος (τέντας) 

προκειμένου να προστατεύονται τα ευπαθή προϊόντα και ο περιβάλλων χώρος, η 

προβολή της οποίας δε μπορεί να υπερβαίνει τα μέτρα κατάληψης κοινοχρήστου 

χώρου. Σο ελεύθερο ύψος διέλευσης κάτω από αυτή θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 

2,20 µ. για ασφαλή διέλευση πεζών και ΑµΕΑ. 

 
 

2. Διαφήμιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών διαφηµίσεων όπως αυτές 

προβλέπονται από την Κ.Τ.Α. 52138/03 και τον Ν. 2946/2001 «Περί υπαίθριας 

διαφήµισης» εντός του συνολικού όγκου του περιπτέρου όπως περιγράφηκε ανωτέρω. 

 
 

3. Όλες οι κατασκευές οφείλουν να είναι λυόμενες ενώ απαγορεύεται ρητά 

η κατασκευή εκ σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομής, εξαιρούμενης τυχόν 

κατασκευής βάσης. 

 
 

Σα ανωτέρω ισχύουν υποχρεωτικά για όλα τα αδειοδοτούµενα περίπτερα 

εντός διοικητικής περιφέρειας ∆ήµου Παλ. Υαλήρου. Κατά τα λοιπά ο έλεγχος των 

υφιστάμενων περιπτέρων διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το 

χρόνο τοποθέτησης και λειτουργίας  τους. 

 

 

Άρθρο 7. Μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου 

 

1. τα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί επιπλέον του 

καταλαμβανόμενου από το κουβούκλιο χώρου, χώρος (κοινόχρηστος) ο οποίος 

προορίζεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών, καθώς και 

για σταντ πώλησης εντύπων. 
 

               Ο χώρος αυτός θα είναι εφαπτόμενος της έκτασης που καταλαμβάνει το σώµα 

του περιπτέρου (κουβούκλιο). Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα 

και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως 

χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 
 

2. Ο μέγιστος συνολικός παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος θα είναι 

13,00 τ.µ., συμπεριλαμβανομένου του κουβουκλίου του περιπτέρου, µε την 

προϋπόθεση πως δεν παρακωλύεται η οµαλή διέλευση πεζών και εφαρμόζονται όλες οι 

λοιπές αναφερόμενες στον παρόντα κανονισμό διατάξεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άρθρο 8. Τποβολή αιτήσεων για την έκδοση της άδειας κατάληψης 

χώρου του κουβουκλίου περιπτέρου και της άδειας κατάληψης 

περιβάλλοντος χώρου 

 

Πριν από την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο 

οι ενδιαφερόμενοι (δικαιούχοι και μισθωτές) θα πρέπει να υποβάλλουν χωριστά 

σχετική αίτηση στο ∆ήµο Παλ. Υαλήρου απευθυνόμενοι στο Σµήµα Εσόδων µε τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η έως την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους για την 

έκδοση της αδειών (άδεια κατάληψης χώρου κουβουκλίου για τους δικαιούχους-

εκμισθωτές και άδεια κατάληψης  περιβάλλοντος χώρου για τους μισθωτές) που θα 

ισχύει για το επόµενο έτος.  Για την υποβολή της αίτησης ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΗΓΕΙΣΑΙ 

προηγουμένη ατοµική ειδοποίηση από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του δήμου.  
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΟΤΒΟΤΚΛΙΩΝ 

ΠΕΡΙΠΣΕΡΩΝ  

 

1. Αίτηση-Τπεύθυνη Δήλωση (Φορηγείται από την υπηρεσία) -Εάν ο 
ενδιαφερόμενος δεν προσέρχεται αυτοπροσώπως απαιτείται εξουσιοδότηση με 
θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής. 

2. Προκειμένου για 

 

Α) Υυσικά Πρόσωπα  

α. Υωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την 
ταυτότητα του Προσώπου (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, 
διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών 
φορέων).                    

β. Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός − πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής, που του επιτρέπει την άσκηση 
ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.  

γ. αν είναι ομογενής ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει φωτοαντίγραφο ειδικής 
ταυτότητας ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό. 

Β) Εταιρείες 

α. Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της 
εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή. 

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας. 

 

3. χέδιο κάτοψης που θα απεικονίζεται ο χώρος που καταλαμβάνει το 
κουβούκλιο του περιπτέρου υπογεγραμμένο από του δικαιούχο. 

4. Άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου. (Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση) 

5. Απόφαση Δημάρχου περί εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου. 
(Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση) 

6. Τπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής. « Είμαι δικαιούχος του περιπτέρου 
που βρίσκεται στην οδό………………. στο Π.Υάληρο. Έχω λάβει γνώση του νέου 
κανονισμού περιπτέρων του Δήμου Π.Υαλήρου. (Αρ.Απόφασης….. , ΑΔΑ……). 

 

 



7. Έγγραφο από την Σαμειακή Τπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλών για τέλη, 
φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς αυτόν ή νομίμου ρυθμίσεως τους. 
(Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση). 

8. Έκθεση Αυτοψίας από το κλιμάκιο ελέγχου του Δήμου μας. (Αυτεπάγγελτη 
Αναζήτηση) 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΜΙΘΩΣΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΧΩΡΟΤ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ 

 

1. Αίτηση-Τπεύθυνη Δήλωση (Φορηγείται από την υπηρεσία)-Εάν ο 
ενδιαφερόμενος δεν προσέρχεται αυτοπροσώπως απαιτείται εξουσιοδότηση με 
θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής. 

 

2. Προκειμένου για 

 

Α) Υυσικά Πρόσωπα  

α. Υωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την 
ταυτότητα του Προσώπου (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, 
διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών 
φορέων).                    

β. Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός − πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής, που του επιτρέπει την άσκηση 
ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.  

γ. αν είναι ομογενής ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει φωτοαντίγραφο ειδικής 
ταυτότητας ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό. 

Β) Εταιρείες 

α. Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της 
εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή. 

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας. 
 

3. χέδιο κάτοψης που θα απεικονίζεται ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου 
υπογεγραμμένο από το μισθωτή. 

4. Τπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής. « Είμαι μισθωτής του περιπτέρου πού 
βρίσκεται στην οδό………………. στο Π.φάληρο. Έχω λάβει γνώση του νέου 
κανονισμού περιπτέρων του Δήμου Π.Υαλήρου. (Αρ.Απόφασης….. , ΑΔΑ……). 

5. Απόφαση Δημάρχου περί εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου. 
(Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση) 

6. Υωτοαντίγραφο των δύο όψεων προσφάτου λογαριασμού ΔΕΗ (εξοφλημένο). 

7. Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Τ. 

8. Έγγραφο από την Σαμειακή Τπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλών για τέλη, 
φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς αυτόν ή νομίμου ρυθμίσεως τους. 
(Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση). 

9. Έκθεση Αυτοψίας από το κλιμάκιο ελέγχου του Δήμου μας. (Αυτεπάγγελτη 
Αναζήτηση) 

 

 



         Εάν υπάρχει άδεια κατάληψης του αμέσως προηγούμενου έτους, τότε θα αρκεί 

απλή αίτηση του ενδιαφερομένου, για άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, 

συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι « δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις και ο 

χώρος κατάληψης παραμένει ίδιος όπως αυτός οριοθετήθηκε  στην αντίστοιχη άδεια του 

προηγούμενου έτους.»  

 

 

              ∆ιευκρινίζεται πως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας κατάληψης 

χώρου κουβουκλίου περιπτέρου και άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από τον 

Δήµο, είναι η µη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων 

ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ∆ήµο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και 

του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία (Άρθρο 285 

∆.Κ.Κ, Ν. 3463/2006). 

 

 

Άρθρο 10: Διοικητικές και άλλες κυρώσεις 
 

  ε περίπτωση μη εφαρμογής των κανόνων του παρόντος εφαρμόζονται: 
 
α)Ο Ν. 2690/99 (ΥΕΚ 45/99 τεύχος Α'): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 
 
β) οι διατάξεις του άρθρου  13 του Ν.1080/1980 « Σέλος χρήσης 

πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων» όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 50 παρ.2 του Ν.4257/2014 και όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει. 

 

 

 

Άρθρο 11: Μεταβατικές ρυθµίσεις 

 

1. Οι άδειες έτους 2017 θα εκδοθούν με βάση τον παρόντα κανονισμό. 

 

2. Για τα επόµενα έτη θα ισχύουν όλα τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισµό 

άρθρα. 

 

3. Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό ισχύουν όσα 

προβλέπονται από τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις. 

 

4. Οποιαδήποτε σχετική παλαιότερη απόφαση δηµοτικού συµβουλίου παύει 

να ισχύει. 



  


