
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ     Αριθ.Απόφ: 45/2017 
      
 
     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 7/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  εικοστή εβδόµη (27) Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 7/2017  
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα 
µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα  
(4) µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                        1. ∆ηµητριάδης Χρήστος 

2. Πάνος Ιωακείµ                  2. Γκλάβας Γεώργιος 

3. Ματέας Γεώργιος          3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

4. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
 
Αριθµός θέµατος: 2ο «Κανονιστική απόφαση για τις διαστάσεις των 

περιπτέρων του ∆ήµου Πολυγύρου» 
 

Αριθµός απόφασης:45  
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 
εισηγούµενος το 2ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 

Ο ενδιαφερόµενος κ. Αστειόπουλος Νικόλαος του Αναστασίου, κατέθεσε 
αίτηση στο ∆ήµο µας, µε την οποία ζητάει την έκδοση κανονιστικής απόφασης από 
το ∆ήµο µας, µε νέες διαστάσεις για τα περίπτερα της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Πολυγύρου. 

«Η υπ’αριθ. Φ.443531/24/3030/1969 (Β! 588) απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Αµύνης, Συντονισµού και ∆ηµοσίων Έργων «Περί του τύπου και των 
διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων» καταργήθηκε µε την περίπτ. 13 της 
υποπαρ. ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.4.2014 τεύχος Α!). Πλέον οι προδιαγραφές 
κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, καθορίζονται µε τοπικές 
κανονιστικές αποφάσεις, ανάλογα µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες (περίπτ.3 της υποπαρ. 
ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 
του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.4.2014 τεύχος Α!). 
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Κατά την εκπόνηση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων λαµβάνονται 
υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία της κοινής 
χρήσης, της δηµόσιας κυκλοφορίας, της προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και 
αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και 
ιστορικών τόπων και της αισθητικής και λειτουργικής φυσιογνωµίας του αστικού 
περιβάλλοντος  (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/2463/6.6.2014).  

Για την έκδοση κανονιστικής απόφασης απαιτείται η γνώµη του οικείου 
συµβουλίου δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και η εισήγηση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο 
λαµβάνει την τελική απόφαση αφού λάβει υπόψη τις προηγούµενες εισηγήσεις των 
προαναφερόµενων οργάνων. 

Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και 
κανόνων, η χρήση των κοινόχρηστων χώρων που δύναται να εκµεταλλευτούν τα 
περίπτερα και η λειτουργία τους εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Πολυγύρου, 
ο οποίος δεσµεύει τις δηµοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και 
εκµεταλλευτές αυτών. 

Μεταξύ των άλλων, σκοπός του κανονισµού αυτού είναι: 
* Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους 

χώρους, των Ατόµων νε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) αλλά και των οχηµάτων που 
κινούνται πλησίον αυτών. 

* Ο ορισµός των τετραγωνικών µέτρων παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου 
των περιπτέρων διευκολύνοντας τους διαχειριστές τους. 

1. Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώµατος των περιπτέρων καθορίζονται όπως 
παρακάτω: 

Α. Το µέγιστο µήκος και µέγιστο πλάτος 2,50 Χ 2µ. Οι διαστάσεις αυτές 
συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου µέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε 
οριζόντια τοµή αυτού. 

Β. Το µέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 2,60µ ως εξής: 
Ύψος βάσεως περιπτέρου (από µπετόν) 0,10µ – Ύψος από τη βάση µέχρι τις θυρίδες 
0,90µ.- Από της βάσεως των θυρίδων µέχρι της στέγης 1,40µ.  - Ύψος κωνικής 
στέγης 0,20µ. 

Γ. Το συνολικό ύψος από τη στάθµη του πεζοδροµίου 2,60µ. 
2. Ράφια τα οποία εξέχουν πέραν των διαστάσεων που καθορίστηκαν (2,50 Χ 

2µ) απαγορεύονται απολύτως. 
3. Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος (τέντας) µε 

στήριξη µόνο πάνω στα περίπτερα, χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα, εκ των οποίων το 
κάθε στήριγµα δύναται να προεξέχει το µέγιστο κατά 1,50µ. σε οριζόντια προβολή 
από αυτό και 0,50µ. εσώτερα του άκρου του πεζοδροµίου. 

Κατ’ εξαίρεση µπορεί µε την απόφαση χορήγησης της άδειας εκµετάλλευσης 
του περιπτέρου, να επιτραπεί η κατασκευή περιπτέρου διαφορετικού τύπου και 
διαστάσεων, εφόσον επιβάλλεται για λόγους κυκλοφορίας ή αισθητικής, σύµφωνα µε 
το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν.∆. 1044/1971 (ΦΕΚ 245 Α!). 

Οι κάτοχοι άδειας εκµετάλλευσης περιπτέρου ή οι εκµισθωτές αυτών είναι 
υποχρεωµένοι να πληρώνουν ετησίως τα τέλη κοινόχρηστου χώρου για το περίπτερο 
µε µέγιστες διαστάσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος, δύναται δε να 
χρησιµοποιούν επιπλέον κοινόχρηστο χώρο, πέραν του απαιτούµενου για το 
κουβούκλιο του περιπτέρου τους: α) για την εγκατάσταση δύο ψυκτικών θαλάµων 
(ψυγεία), ενός αναψυκτικών ποτών και ενός παγωτών διαστάσεων 1,10Χ0,60µ, για 
περίπτερα που βρίσκονται σε κεντρικά σηµεία πόλεων  ή 1,35Χ0,60µ. για περίπτερα 
που βρίσκονται σε ακραίες συνοικίες ή σε χωριά υπό την προϋπόθεση ότι παρόµοια 
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εγκατάσταση δεν αντιτίθεται προς τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις, και θα 
προστατεύονται µε κατάλληλο σκίαστρο από την έκθεση στον ήλιο, την σκόνη κι από 
οποιαδήποτε επενέργεια θα µπορούσε να εγκυµονεί κινδύνους.» 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
έλαβε υπόψη το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93Α!/14.4.2014, το Ν.4093/2012 
(Α΄222),  τα όσα αναφέρθηκαν στην εισήγηση και µετά από διαλογική συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 

 
 
 Εισηγείται και παρέχει την θετική της άποψη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για 
την έκδοση κανονιστικής απόφασης, µε νέες διαστάσεις «2,50 Χ 2,00 και ύψος 2,60» 
για τα περίπτερα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πολυγύρου.- 
  
 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 27η Σεπτεµβρίου 2017 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      

      

    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                                         ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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