ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του των αρ. 79, παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Δ.Κ.Κ.»
Γνωστοποιείται στους Δημότες και κατοίκους του Δήμου Αιγάλεω ότι, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Αιγάλεω, με την υπ΄ αρ. 245/2018 απόφασή του, (ΑΔΑ:Ψ9Λ7Ω6Ν-ΜΤΟ) ενέκρινε τον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ»
Με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των περιπτέρων εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγάλεω. Ειδικότερα:
1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση των
κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή που θα παραχωρηθούν για εγκατάσταση και λειτουργία
περιπτέρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγάλεω.
2.Εκτός του Δήμου ΑΙΓΑΛΕΩ, καμία άλλη αρχή δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει διοικητικές άδειες
παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την εκμετάλλευση περιπτέρων.
3.Στα πεζοδρόμια που θα παραχωρηθούν για τοποθέτηση περιπτέρου πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερος
χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ.
4. Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώματος του περιπτέρου καθώς και ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος
χώρος καθορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού
Η επιφάνεια του κουβουκλίου του περιπτέρου καθορίζεται στα 3,50 M2 και δύναται να φτάνει τα
5,00 Μ2, ανάλογα με το πλάτος του χώρου στον οποίο τοποθετείται. Ο μέγιστος συνολικός χώρος
κατάληψης
κάθε περιπτέρου (συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου) μπορεί να φτάνει τα 11,00
Μ2.
5. Ο παραχωρημένος κοινόχρηστος χώρος προορίζεται για την τοποθέτηση : ψυγείων πώλησης παγωτών,
αναψυκτικών και ροφημάτων,
αυτόματων πωλητών, σταντ πώλησης εντύπων, σταντ πώλησης
τυποποιημένων ειδών διατροφής (έτοιμα σνακ, γαριδάκια κ.λπ.), λοιπών ψιλικών ειδών, σύμφωνα με τις
ισχύουσες πάντοτε υγειονομικές διατάξεις.
6. Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από
γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
7. Οι θέσεις για τη λειτουργία των περιπτέρων κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του
Ν.4257/2014 , κατά ποσοστό 30% σε ΑΜΕΑ, σε πολυτέκνους και σε όσους συμμετείχαν με οποιονδήποτε
τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 76, του
παραπάνω νόμου και κατά ποσοστό 70% παραχωρούνται σε άλλους ενδιαφερομένους για την εκμετάλλευσή
τους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Οι υπηρεσίες του Δήμου ελέγχουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα,
διατυπώνουν γνώμη για την καταλληλότητα των παραχωρούμενων χώρων για την εγκατάσταση περιπτέρων
και ελέγχουν τους υπεύθυνους των περιπτέρων επιβάλλοντας τα από το νόμο προβλεπόμενα πρόστιμα για
κάθε παράβαση.
9. Η κανονιστική αυτή απόφαση να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 79, του «Κ.Δ.Κ.»(Ν.
3463/2006)
Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ

