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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 25/29-8-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 173/2016 
Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 14/2016 

αποφάσεως Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί 
έγκρισης Κανονισµού Λειτουργίας περιπτέρων 

του ∆ήµου Μεγαρέων». 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                      
29 Αυγούστου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 14831/24-5-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. 
Μιχάλαρου Γεωργίου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού 
ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα 
µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 
Μαυροειδή Βασιλική 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Ρήγα Ελένη 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα Σταµούλης Ιωάννης 
∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Κορώσης Σπυρίδων ∆ρυµούσης Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης Μπερδελής Γεώργιος 
Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. Γρίβα Παναγιώτα 
Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης  
Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµ.Λιώτας - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και οΠρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας αντίστοιχα. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 163/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 172/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Ζάλης Αθανάσιος. 
……………………………………………………………………………………..…… 
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Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 26ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
την  υπ΄ αριθµ. 14/2016  απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  «Περί έγκρισης 
Κανονισµού Λειτουργίας περιπτέρων του ∆ήµου Μεγαρέων», που έχει ως 
ακολούθως : 

 
   Συνεχιζοµένης  της συνεδριάσεως και µετά την διαπίστωση της απαρτίας ο κ. 
Πρόεδρος και ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης , κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης της και εισηγούµενος το 2ο  θέµα  της  ηµερήσιας δ/ξεως  περί του εν 
περιλήψει αντικειµένου  και θέτει υπ’ όψη των µελών της Επιτροπής  της Ποιότητας Ζωής   
την υπ’ αριθ. Πρωτ. 14041/4-8-2016  εισήγηση του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων, κ.Ηλία Μουσταϊρα, στην οποία αναφέρει ότι διαβιβάζει στην Ποιότητα Ζωής , 
την υπ’αριθ. 65/2016 απόφαση του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων, περί 
«Γνωµοδότηση και υποβολή προτάσεων για τον Κανονισµό λειτουργίας περιπτέρων του 
∆ήµου Μεγαρέων», της  οποίας το ιστορικό έχει ως εξής: 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 4ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί του εν 
περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του Συµβουλίου της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ το υπ’ αριθ. 10043/2-6-2016 έγγραφο του Αντιδηµάρχου του 
∆ήµου µας κ. Ιωάννη ∆ήµα το οποίο έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: « Αποστολή σχεδίου κανονισµού εγκατάστασης και λειτουργίας περιπτέρων 
               του ∆ήµου Μεγαρέων». 
Σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (Κ∆∆): « Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές 
ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο 
πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες ….. στ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία  καταστηµάτων, επιχειρήσεων και 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη χορήγηση της άδειας των  οποίων είναι αρµόδιοι. 
Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των ∆ήµων εισηγείται στο δηµοτικό 
συµβούλιο  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
Με τις κανονιστικές αποφάσεις µπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις,  για τις οποίες 
επιβάλλονται διοικητικά µέτρα και πρόστιµα, ορίζοντας το ύψος του  προστίµου και τη 
διαδικασία επιβολής  τους.  
Σύµφωνα µε το άρθρο πρώτο παρ. ΣΤ υποπαρ. ΣΤ2 του Ν. 4039/2012 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014: α) καταργήθηκε η Κ.Υ.Α. Φ. 
443531/24/300030/69 «Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων» 
και β) πλέον οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των  κουβουκλίων, 
καθορίζονται µε τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, ανάλογα µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες.  
Κατ’ επέκταση των ανωτέρω, σας διαβιβάζουµε συνηµµένα σχέδιο κανονισµού 
εγκατάστασης και λειτουργίας των περιπτέρων του ∆ήµου Μεγαρέων, προκειµένου να 
διατυπώσετε τις προτάσεις σας  και να διαβιβάσετε τη σχετική απόφαση στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες».  
 
Το σχέδιο «κανονισµού εγκατάστασης και λειτουργίας των περιπτέρων του ∆ήµου 
Μεγαρέων», που περιλαµβάνει εννέα (9) άρθρα, έχει ως εξής: 
 

.ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
∆ΗΜΟΥ  ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Εισαγωγή 
Τα περίπτερα είναι λειτουργικά και εξυπηρετικά στοιχεία του δηµόσιου χώρου 
αποτελώντας 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. 
Έτσι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εφαρµογής ενός κανονισµού ο οποίος θα καθορίζει τους 
όρους, τους κανόνες και τους περιορισµούς για τη λειτουργία των περιπτέρων στον ∆ήµο 
Μεγαρέων. 
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Άρθρο 1 
Αντικείµενο-Σκοπός του Κανονισµού 
Aντικείµενο  του  παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για τη 
χρήση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για 
εγκατάσταση και λειτουργία περιπτέρων εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
Μεγαρέων, ο οποίος θα δεσµεύει τις δηµοτικές υπηρεσίες και τους χρήστες και 
εκµεταλλευτές αυτών. 
Σκοπός του κανονισµού αυτού είναι: 
α. Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.. 
β. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων του 
∆ήµου. 
γ. 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. Του άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (Κ∆∆-Κανονιστικές αποφάσεις) 
2. Του άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 ( Καλλικράτης – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) 
3. Του από 24.9/20-10-1958 Β.∆. «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείµενων νόµου των 
ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του 
άρθρου 54 του Ν. 1416/84, του άρθρου 26 του Ν. 1828/89 και του άρθρου 16 του Ν. 
3254/04.  
4. Του άρθρου πρώτου, παρ. ΣΤ υποπαρ. ΣΤ2 του Ν. 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 
5. Tου Ν. 3919/11 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 
περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων»   
6. Του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μεγαρέων (ΦΕΚ 2961/Β΄/2011) 
7. Κάθε άλλη σχετική µε το αντικείµενο διάταξη.  
Άρθρο 3 
Αρµοδιότητες 
Eκτός του ∆ήµου Μεγαρέων ουδεµία άλλη αρχή έχει δικαίωµα και αρµοδιότητα να 
παραχωρεί τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν σ’ αυτόν για εκµετάλλευση 
περιπτέρου. 
Για την εφαρµογή του παρόντος ανατίθενται οι αρµοδιότητες σύµφωνα µε τον Οργανισµό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μεγαρέων και πάντα κατ΄ επιταγή της κείµενης 
νοµοθεσίας. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρµογή του 
παρόντος και παραπέµπει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέµατα που έχουν σχέση µε την 
αναδιατύπωση και συµπλήρωση του παρόντα κανονισµού. 
Άρθρο 4 
Καθορισµός θέσεων για εγκατάσταση και εκµετάλλευση περιπτέρων 
Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και 
αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας, στα οποία 
απεικονίζονται, το κουβούκλιο του περιπτέρου και ο περιβάλλον κοινόχρηστος χώρος µε 
τα λειτουργικά στοιχεία του περιπτέρου. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη 
της οικείας δηµοτικής κοινότητας, γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής  και εισήγηση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
Ο καθορισµός  (χωροθέτηση) των θέσεων καθώς και η αναλογία παραχώρησης των 
θέσεων (70% µε δηµοπρασία και 30% απευθείας παραχώρηση σε άτοµα µε αναπηρία, 
πολύτεκνους και πολεµιστές Κύπρου), αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που 
έχουν κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο. 
Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της οικείας 
δηµοτικής  κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφασίζεται αν θα 
διατηρηθεί ή θα µετατοπισθεί ή θα αποµακρυνθεί κενωθέν ή ενεργό περίπτερο.  
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Όλες οι θέσεις των περιπτέρων τοπογραφούνται από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014.  
Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος οριοθετείται µε κίτρινη γραµµή µε ευθύνη της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του 
παραχωρούµενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη την φέρει  ο διαχειριστής ή 
µισθωτής του περιπτέρου. 
Η τοποθέτηση περιπτέρου δεν πρέπει να εµποδίζει  την ανάδειξη και προβολή µνηµείων 
της πόλης ή σηµείων µε εξαιρετική σηµασία. 
Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων (ψυγεία, σταντ κλπ) επί του παραχωρούµενου για 
χρήση κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα στην 
κίνηση των πεζών. Οι διάδροµοι που πιθανόν δηµιουργούνται ενδιάµεσα και 
χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση 
και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 
Η συνολική παρέµβαση θα τυγχάνει, πριν από την έναρξη της λειτουργίας του περιπτέρου, 
της έγκρισης 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 του ∆ήµου. 
Άρθρο 5 
Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα 
Αιτήσεις για έκδοση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (είτε αφορά σε κατάληψη 
κοινόχρηστου χώρου που καταλαµβάνει το κουβούκλιο είτε αφορά σε κατάληψη 
κοινόχρηστου χώρου που καταλαµβάνουν τα λειτουργικά µέρη του περιπτέρου), 
υποβάλλονται το τελευταίο τρίµηνο του προηγούµενου έτους, για το οποίο ζητείται η 
χρήση,  στο Τµήµα Εσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, συνοδευόµενες 
από τα παρακάτω  δικαιολογητικά:  
Α. Άδεια εκµετάλλευσης περιπτέρου ή εγκριτική απόφαση µίσθωσης του περιπτέρου  
Β. Φωτοτυπία εγγράφου Φορολογικής Αρχής µε το ΑΦΜ του ενδιαφερόµενου. 
Γ. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του περιπτέρου, η διάταξη των 
λειτουργικών στοιχείων, το πλάτος του πεζοδροµίου και οι διαστάσεις του αιτούµενου 
χώρου κατάληψης. 
∆ιευκρινίζεται ότι προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου είναι η µη ύπαρξη σε βάρος του ενδιαφερόµενου βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων 
οφειλών προς το δήµο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού 
καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. 
Η εξόφληση της άδειας γίνεται εντός του ∆εκεµβρίου του προηγουµένου έτους, στο οποίο 
αφορά η κατάληψη, µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταµείο του ∆ήµου. 
Στην άδεια θα αναγράφεται η τοποθεσία και η έκταση του παραχωρούµενου κατά χρήση 
χώρου, η διάρκεια και το αναλογούν τέλος.   
Άρθρο 6 
Υποχρεώσεις υπεύθυνων λειτουργίας περιπτέρων 
Τα περίπτερα υπάρχουν στο ∆ήµο Μεγαρέων για να εξυπηρετείται η τοπική κοινωνία, οι 
εργαζόµενοι σ’ αυτόν και οι επισκέπτες. Εποµένως έχουν υποχρέωση να λειτουργούν 
τουλάχιστον τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
Περίπτερο το οποίο παραµένει κλειστό πάνω από έξι (6) µήνες το χρόνο, ανακαλείται η 
παραχώρηση της θέσης και η θέση λειτουργίας του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλο 
άτοµο σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες( εισοδηµατικά κλπ κριτήρια για ΑµεΑ 
και πολύτεκνους ή δηµοπρασία για λοιπούς). 
Στις θέσεις που παραχωρούνται για λειτουργία περιπτέρων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας 
οφείλουν να λειτουργήσουν αυτά εντός έξι (6) µηνών από της υπογραφής του 
συµφωνητικού παραχώρησης. Σε περίπτωση που παρέλθει το 6µηνο χωρίς να 
λειτουργήσει το περίπτερο η παραχώρηση ανακαλείται και η θέση του περιπτέρου 
παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόµενο. Σ’ αυτή την περίπτωση, το άτοµο στο οποίο είχε 
παραχωρηθεί η θέση λειτουργίας του περιπτέρου δεν µπορεί να µετάσχει στις διαδικασίες 
παραχώρησης θέσεων περιπτέρων πριν παρέλθει 2ετία από την ανάκληση της 
παραχώρησης. Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις που έχουν ήδη παραχωρηθεί για 
λειτουργία περιπτέρων και οι υπεύθυνοι  αυτών δεν τα λειτουργούν. 



 5 

Oι υπεύθυνοι λειτουργίας των περιπτέρων οφείλουν να κατέχουν άδεια πώλησης 
τροφίµων & ποτών η οποία χορηγείται από την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία.  
Απαγορεύεται η πώληση από τα περίπτερα ειδών πέραν αυτών που καθορίζονται στην 
ισχύουσα υγειονοµική νοµοθεσία. 
Η καθαριότητα του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπεύθυνου του 
περιπτέρου.  
Άρθρο 7 
Αυθαίρετη χρήση –κυρώσεις -πρόστιµα  
Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια του 
∆ήµου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της 
χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του 
παραχωρούµενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας. 
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, του οποίου έχει επιτραπεί η 
παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου µε απόφαση του 
∆ηµάρχου εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηµατικό πρόστιµο διπλάσιο προς το 
αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστηµα της αυθαίρετης χρήσης, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. 
Με όµοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιµο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση 
του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το τριπλάσιο 
του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε µε απόφαση του 
οικείου συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της 
χρήσης. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου ή 
την Αστυνοµική Αρχή. 
Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ΄ υποτροπή επιβάλλονται κάθε 
φορά και µέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιµα και αν εξακολουθεί η παράβαση, ο ∆ήµος 
προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειµένων µε τη συνδροµή της αστυνοµικής 
αρχής, και επιβάλλει ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο µε το 
διπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η 
παραχώρηση της χρήσης.  
Άρθρο 8 
Μεταβατικές διατάξεις  
Εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος κανονισµού, όσοι έχουν κάνει 
αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, υποχρεούνται να λάβουν τις απαιτούµενες 
άδειες ή σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν οι σχετικές άδειες να συµµορφωθούν µε όσα 
προβλέπονται σε αυτές ή να ελευθερώσουν το χώρο. 
Το ύψος των τελών είναι αυτό που θα καθορίζεται κάθε χρόνο µε αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μεγαρέων για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων 
κατά κατηγορία. 
Άρθρο 9 
Τελικές ∆ιατάξεις  
Ο ∆ήµαρχος και οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου έχουν την κύρια ευθύνη για την 
αυστηρή τήρηση του παρόντος κανονισµού. 
Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό ισχύουν όσα προβλέπονται από τους 
ισχύοντες νόµους και διατάξεις.           
Αντίγραφο του παρόντος χορηγείται υποχρεωτικά σε όλους τους εκµεταλλευτές 
περιπτέρων. 
Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την επόµενη δηµοσιεύσεως της ψήφισής 
του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων και την ολοκλήρωση του ελέγχου 
νοµιµότητάς του.  
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προτείνει στα µέλη του Συµβουλίου της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  µία τροποποίηση και συγκεκριµένα στο άρθρο 5 παρ. 1  του 
παρόντος κανονισµού που θα έχει ως εξής: 
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Άρθρο 5 παρ. 1  
 προς τροποποίηση 
Αιτήσεις για έκδοση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (είτε αφορά σε κατάληψη 
κοινόχρηστου χώρου που καταλαµβάνει το κουβούκλιο είτε αφορά σε κατάληψη 
κοινόχρηστου χώρου που καταλαµβάνουν τα λειτουργικά µέρη του περιπτέρου), 
υποβάλλονται το τελευταίο τρίµηνο του προηγούµενου έτους, για το οποίο ζητείται η 
χρήση,  στο Τµήµα Εσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, συνοδευόµενες 
από τα παρακάτω  δικαιολογητικά:  
Προτεινόµενη τροποποίηση: 
Οι αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εκδίδονται άπαξ για όλο το 
διάστηµα χρήσης του ιδίου δικαιούχου ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
αλλά ανανεώνονται ετησίως. Για την έκδοση της αρχικής άδειας κατάληψης 
απαιτείται η προσκόµιση των κάτωθι δικαιολογητικών (όπως αναφέρονται στον 
πιο κάτω πίνακα) ενώ για την ανανέωση αρκεί η έγκαιρη πληρωµή στο Τµήµα 
Εσόδων. Σε περίπτωση όµως που διαπιστωθεί παραβίαση των τετραγωνικών του 
παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου τότε απαιτείται και υποβολή πρόσθετων 
στοιχείων µαζί µε επιβολή προβλεπόµενου προστίµου στο Τµήµα Εσόδων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, συνοδευόµενες από τα παρακάτω  δικαιολογητικά: 
.  
 Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό του κ. Προέδρου, το 
κατατεθέν σχετικό σχέδιο και την προτεινόµενη τροποποίηση και αφού συζήτησε διεξοδικά 
το θέµα και αντάλλαξε απόψεις 
 Αφού είδε και τις σχετικές ∆/ξεις άρθρου 83 του Ν. 3852/2010.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
        Α) Γνωµοδοτεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας, υπέρ του σχεδίου 
Κανονισµού λειτουργίας περιπτέρων του ∆ήµου Μεγαρέων που αναφέρεται στο ιστορικό 
της παρούσης, µε µία προτεινόµενη τροποποίηση και συγκεκριµένα τροποποιεί την παρ. 1 
του άρθρου 5 του παρόντος κανονισµού, η οποία τροποποιηµένη έχει  ως εξής:   
Άρθρο 5 παρ. 1  
 Οι αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εκδίδονται άπαξ για όλο το διάστηµα 
χρήσης του ιδίου δικαιούχου ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αλλά 
ανανεώνονται ετησίως. Για την έκδοση της αρχικής άδειας κατάληψης απαιτείται η 
προσκόµιση των κάτωθι δικαιολογητικών (όπως αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα) ενώ 
για την ανανέωση αρκεί η έγκαιρη πληρωµή στο Τµήµα Εσόδων. Σε περίπτωση όµως που 
διαπιστωθεί παραβίαση των τετραγωνικών του παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου 
τότε απαιτείται και υποβολή πρόσθετων στοιχείων µαζί µε επιβολή προβλεπόµενου 
προστίµου στο Τµήµα Εσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, συνοδευόµενες 
από τα παρακάτω  δικαιολογητικά:   
 Συνεπώς η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  αφού είδε τα ανωτέρω, συζήτησε & αντάλλαξε 
απόψεις και αφού είδε και τις δ/ξεις του άρθρου 73 και 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/7-6-
2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 Α) Εγκρίνει  το σχεδίου Κανονισµού λειτουργίας περιπτέρων του ∆ήµου 

Μεγαρέων, καθώς και την προτεινόµενη τροποποίηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 5 του παρόντος κανονισµού, η οποία τροποποιηµένη έχει ως εξής: 
 Άρθρο 5 παρ. 1  
 Οι αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εκδίδονται άπαξ για όλο το διάστηµα 
χρήσης του ιδίου δικαιούχου ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αλλά 
ανανεώνονται ετησίως. Για την έκδοση της αρχικής άδειας κατάληψης απαιτείται η 
προσκόµιση των κάτωθι δικαιολογητικών (όπως αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα) ενώ 
για την ανανέωση αρκεί η έγκαιρη πληρωµή στο Τµήµα Εσόδων. Σε περίπτωση όµως που 
διαπιστωθεί παραβίαση των τετραγωνικών του παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου 
τότε απαιτείται και υποβολή πρόσθετων στοιχείων µαζί µε επιβολή προβλεπόµενου 
προστίµου στο Τµήµα Εσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, , όπως 
αναφέρεται στην ως άνω υπ’αριθ.  65/2016 απόφαση του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων 
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Β)  Εισηγείται στο ∆.Σ/λιο για λήψη απόφασης 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό  14/2016 
--------------------------------- 

Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 14/2016 Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής  και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε & τις ∆/ξεις  του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006,  του άρθρο πρώτου  
παρ. ΣΤ υποπαρ. ΣΤ2 του Ν. 4039/2012 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 76 
του Ν. 4257/2014  και του άρθρου  65 του Ν. 3852/10. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
       Α) Εγκρίνει την υπ΄ αρίθµ. 14/201616 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής «περί έγκρισης Κανονισµού Λειτουργίας περιπτέρων του ∆ήµου Μεγαρέων» 
ο οποίος περιλαµβάνει εννέα (9) άρθρα και  έχει ως εξής: 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 

∆ΗΜΟΥ  ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
 

Εισαγωγή 
Τα περίπτερα είναι λειτουργικά και εξυπηρετικά στοιχεία του δηµόσιου χώρου 
αποτελώντας 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. 
Έτσι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εφαρµογής ενός κανονισµού ο οποίος θα 
καθορίζει τους όρους, τους κανόνες και τους περιορισµούς για τη λειτουργία των 
περιπτέρων στον ∆ήµο Μεγαρέων. 
 
Άρθρο 1 
Αντικείµενο-Σκοπός του Κανονισµού 
Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων 
για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή 
παραχωρούνται για εγκατάσταση και λειτουργία περιπτέρων εντός των διοικητικών 
ορίων του ∆ήµου Μεγαρέων, ο οποίος θα δεσµεύει τις δηµοτικές υπηρεσίες και 
τους χρήστες και εκµεταλλευτές αυτών. 
Σκοπός του κανονισµού αυτού είναι: 
α. Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.. 
β. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων 
χώρων του ∆ήµου. 
γ. 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. Του άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (Κ∆∆-Κανονιστικές αποφάσεις) 
2. Του άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 ( Καλλικράτης – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) 
3. Του από 24.9/20-10-1958 Β.∆. «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείµενων 
νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
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όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και τροποποιήθηκε από τις 
διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 1416/84, του άρθρου 26 του Ν. 1828/89 και του 
άρθρου 16 του Ν. 3254/04.  
4. Του άρθρου πρώτου, παρ. ΣΤ υποπαρ. ΣΤ2 του Ν. 4093/2012 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 
5. Tου Ν. 3919/11 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση 
αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων»   
6. Του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μεγαρέων (ΦΕΚ 
2961/Β΄/2011) 
7. Κάθε άλλη σχετική µε το αντικείµενο διάταξη.  
 
Άρθρο 3 
Αρµοδιότητες 
Eκτός του ∆ήµου Μεγαρέων ουδεµία άλλη αρχή έχει δικαίωµα και αρµοδιότητα να 
παραχωρεί τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν σ’ αυτόν για εκµετάλλευση 
περιπτέρου. 
Για την εφαρµογή του παρόντος ανατίθενται οι αρµοδιότητες σύµφωνα µε τον 
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μεγαρέων και πάντα κατ΄ επιταγή 
της κείµενης νοµοθεσίας. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την 
εφαρµογή του παρόντος και παραπέµπει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέµατα που 
έχουν σχέση µε την αναδιατύπωση και συµπλήρωση του παρόντα κανονισµού. 
 
Άρθρο 4 
Καθορισµός θέσεων για εγκατάσταση και εκµετάλλευση περιπτέρων 
Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων 
και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας, 
στα οποία απεικονίζονται, το κουβούκλιο του περιπτέρου και ο περιβάλλον 
κοινόχρηστος χώρος µε τα λειτουργικά στοιχεία του περιπτέρου. Η ανωτέρω 
απόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη της οικείας δηµοτικής κοινότητας, γνώµη της 
οικείας αστυνοµικής αρχής  και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
Ο καθορισµός  (χωροθέτηση) των θέσεων καθώς και η αναλογία παραχώρησης 
των θέσεων (70% µε δηµοπρασία και 30% απευθείας παραχώρηση σε άτοµα µε 
αναπηρία, πολύτεκνους και πολεµιστές Κύπρου), αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο 
και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο. 
Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της 
οικείας δηµοτικής  κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
αποφασίζεται αν θα διατηρηθεί ή θα µετατοπισθεί ή θα αποµακρυνθεί κενωθέν ή 
ενεργό περίπτερο.  
Όλες οι θέσεις των περιπτέρων τοπογραφούνται από τη ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014.  
Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος οριοθετείται µε κίτρινη γραµµή µε 
ευθύνη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. Κάθε κατάληψη εκτός των 
ορίων του παραχωρούµενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη την φέρει  
ο διαχειριστής ή µισθωτής του περιπτέρου. 
Η τοποθέτηση περιπτέρου δεν πρέπει να εµποδίζει  την ανάδειξη και προβολή 
µνηµείων της πόλης ή σηµείων µε εξαιρετική σηµασία. 
Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων (ψυγεία, σταντ κλπ) επί του 
παραχωρούµενου για χρήση κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να µη 
δηµιουργούνται προβλήµατα στην κίνηση των πεζών. Οι διάδροµοι που πιθανόν 
δηµιουργούνται ενδιάµεσα και χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση των 
πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 
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Η συνολική παρέµβαση θα τυγχάνει, πριν από την έναρξη της λειτουργίας του 
περιπτέρου, της έγκρισης 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 του ∆ήµου. 
 
Άρθρο 5 
Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα 
Οι αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εκδίδονται άπαξ για όλο το 
διάστηµα χρήσης του ιδίου δικαιούχου ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
αλλά ανανεώνονται ετησίως. Για την έκδοση της αρχικής άδειας κατάληψης 
απαιτείται η προσκόµιση των κάτωθι δικαιολογητικών (όπως αναφέρονται στον πιο 
κάτω πίνακα) ενώ για την ανανέωση αρκεί η έγκαιρη πληρωµή στο Τµήµα 
Εσόδων. Σε περίπτωση όµως που διαπιστωθεί παραβίαση των τετραγωνικών του 
παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου τότε απαιτείται και υποβολή πρόσθετων 
στοιχείων µαζί µε επιβολή προβλεπόµενου προστίµου στο Τµήµα Εσόδων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, συνοδευόµενες από τα παρακάτω  
δικαιολογητικά:  
Α. Άδεια εκµετάλλευσης περιπτέρου ή εγκριτική απόφαση µίσθωσης του 
περιπτέρου  
Β. Φωτοτυπία εγγράφου Φορολογικής Αρχής µε το ΑΦΜ του ενδιαφερόµενου. 
Γ. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του περιπτέρου, η 
διάταξη των λειτουργικών στοιχείων, το πλάτος του πεζοδροµίου και οι διαστάσεις 
του αιτούµενου χώρου κατάληψης. 
∆ιευκρινίζεται ότι προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου είναι η µη ύπαρξη σε βάρος του ενδιαφερόµενου 
βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δήµο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις 
εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική 
νοµοθεσία. 
Η εξόφληση της άδειας γίνεται εντός του ∆εκεµβρίου του προηγουµένου έτους, στο 
οποίο αφορά η κατάληψη, µε την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταµείο 
του ∆ήµου. 
Στην άδεια θα αναγράφεται η τοποθεσία και η έκταση του παραχωρούµενου κατά 
χρήση χώρου, η διάρκεια και το αναλογούν τέλος.   
 
Άρθρο 6 
Υποχρεώσεις υπεύθυνων λειτουργίας περιπτέρων 
Τα περίπτερα υπάρχουν στο ∆ήµο Μεγαρέων για να εξυπηρετείται η τοπική 
κοινωνία, οι εργαζόµενοι σ’ αυτόν και οι επισκέπτες. Εποµένως έχουν υποχρέωση 
να λειτουργούν τουλάχιστον τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
Περίπτερο το οποίο παραµένει κλειστό πάνω από έξι (6) µήνες το χρόνο, 
ανακαλείται η παραχώρηση της θέσης και η θέση λειτουργίας του περιπτέρου 
παραχωρείται σε άλλο άτοµο σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες( 
εισοδηµατικά κλπ κριτήρια για ΑµεΑ και πολύτεκνους ή δηµοπρασία για λοιπούς). 
Στις θέσεις που παραχωρούνται για λειτουργία περιπτέρων, οι υπεύθυνοι 
λειτουργίας οφείλουν να λειτουργήσουν αυτά εντός έξι (6) µηνών από της 
υπογραφής του συµφωνητικού παραχώρησης. Σε περίπτωση που παρέλθει το 
6µηνο χωρίς να λειτουργήσει το περίπτερο η παραχώρηση ανακαλείται και η θέση 
του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόµενο. Σ’ αυτή την περίπτωση, το 
άτοµο στο οποίο είχε παραχωρηθεί η θέση λειτουργίας του περιπτέρου δεν µπορεί 
να µετάσχει στις διαδικασίες παραχώρησης θέσεων περιπτέρων πριν παρέλθει 
2ετία από την ανάκληση της παραχώρησης. Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις που 
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έχουν ήδη παραχωρηθεί για λειτουργία περιπτέρων και οι υπεύθυνοι  αυτών δεν 
τα λειτουργούν. 
Oι υπεύθυνοι λειτουργίας των περιπτέρων οφείλουν να κατέχουν άδεια πώλησης 
τροφίµων & ποτών η οποία χορηγείται από την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία.  
Απαγορεύεται η πώληση από τα περίπτερα ειδών πέραν αυτών που καθορίζονται 
στην ισχύουσα υγειονοµική νοµοθεσία. 
Η καθαριότητα του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του 
υπεύθυνου του περιπτέρου.  
 
Άρθρο 7 
Αυθαίρετη χρήση –κυρώσεις -πρόστιµα  
Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια 
του ∆ήµου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των 
όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή 
την έκταση του παραχωρούµενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας. 
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, του οποίου έχει 
επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου µε 
απόφαση του ∆ηµάρχου εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηµατικό πρόστιµο 
διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστηµα της αυθαίρετης 
χρήσης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Με όµοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιµο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη 
χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο 
µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε 
µε απόφαση του οικείου συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει 
επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης 
ενεργείται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου ή την Αστυνοµική Αρχή. 
Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ΄ υποτροπή 
επιβάλλονται κάθε φορά και µέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιµα και αν 
εξακολουθεί η παράβαση, ο ∆ήµος προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους 
αντικειµένων µε τη συνδροµή της αστυνοµικής αρχής, και επιβάλλει ειδικό 
πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο µε το διπλάσιο του 
µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η 
παραχώρηση της χρήσης.  
 
Άρθρο 8 
Μεταβατικές διατάξεις  
Εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος κανονισµού, όσοι έχουν 
κάνει αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, υποχρεούνται να λάβουν τις 
απαιτούµενες άδειες ή σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν οι σχετικές άδειες να 
συµµορφωθούν µε όσα προβλέπονται σε αυτές ή να ελευθερώσουν το χώρο. 
Το ύψος των τελών είναι αυτό που θα καθορίζεται κάθε χρόνο µε αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μεγαρέων για την κατάληψη κοινόχρηστων 
χώρων κατά κατηγορία. 
 
Άρθρο 9 
Τελικές ∆ιατάξεις  
Ο ∆ήµαρχος και οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου έχουν την κύρια ευθύνη για την 
αυστηρή τήρηση του παρόντος κανονισµού. 
Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό ισχύουν όσα προβλέπονται 
από τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις.           
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Αντίγραφο του παρόντος χορηγείται υποχρεωτικά σε όλους τους εκµεταλλευτές 
περιπτέρων. 

Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την επόµενη δηµοσιεύσεως 
της ψήφισής του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων και την 
ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητάς του.  

 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.               

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 173/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος 
 ∆ήµας Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Κορώσης Σπυρίδων Σωτηρίου Γεώργιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


