
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 5/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα  
Παρασκευή  και  ώρα  14:00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνήλθε  σε 
τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου, 
ύστερα  από  την  με  αριθ.  5/22.3.2013 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  κ. 
Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
       Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  αυτής  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  ΔΕΝ 
παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων 
ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                        
   

Α/
Α

Επίθετο Όνομα Α/
Α

Επίθετο Όνομα

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Ευαγγελινός Δημήτριος
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Βαγιωνάς Αθανάσιος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Γκολόης Γεώργιος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23 Λαφαζάνης Βασίλειος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Δήμητσας Δημήτριος
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Κυριάκου Ιφιγένεια
2 Πλιάκος Αστέριος
3 Πύρρος Ιωάννης
4 Αβέρης Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 
τήρηση των πρακτικών. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
παραβρέθηκε  ο  κ.  Σαραφίδης  Αναστάσιος,  Πρόεδρος  Δ.Κ.  Ορμύλιας,  ο  κ.  Θεολόγης 
Νικόλαος,  Πρόεδρος  Δ.Κ.  Γαλάτιστας  και  ο  κ.  Βαγιωνάς  Κων/νος,  Πρόεδρος  Τ.Κ. 
Ολύνθου.

Αριθμός θέματος:  7ο Επιβολή τέλους κοινόχρηστων χώρων για περίπτερα, 
Ψυγεία πώλησης παγωτών και αναψυκτικών, 

Παιχνίδια και παιχνιδομηχανές, στους χώρους των 
περιπτέρων

Αριθμός Απόφασης : 119

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
7ο θέμα,  έδωσε  τον  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο  κ.  Γεώργιο  Γκλάβα,  ο  οποίος  τόνισε  τα 
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εξής :«Σύμφωνα με την υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου   1   του Ν.4093/1     καταργείται η απαλλαγή 
από την καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε δικαιούχους περιπτέρων και 
πλέον οι δικαιούχοι των θέσεων περιπτέρων (συμπεριλαμβανομένων και των Α.Μ.Ε.Α. και 
των πολυτέκνων στους οποίους παραχωρούνται απευθείας)  υποχρεούνται στην καταβολή 
τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων  το οποίο καθορίζεται  από το δημοτικό συμβούλιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980.

Στην περίπτ.5 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του  Ν.4093/12   προβλέπεται και 
η υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή 
του  περιπτέρου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  3  του  ν.1080/1980  από  τους 
δικαιούχους των υφιστάμενων διοικητικών αδειών η οποία όμως αρχίζει από 1.1.2014.

Όροι  και  προϋποθέσεις  χρήσεως  παραχωρουμένων  κοινοχρήστων  χώρων  σε 
περίπτερα.

Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, γύρω από τα περίπτερα των οποίων επιτρέπεται 
η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται 
τέλος ετήσιο ανεξάρτητα  από το χρόνο χρήσης και ανάλογα με την περιοχή της πόλης.

Πριν  από  την  τοποθέτηση  στον  κοινόχρηστο  χώρο  των  διαφόρων αντικειμένων,  οι 
ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ζητούν με αίτηση  και να λαμβάνουν τις απαιτούμενες άδειες 
από  το  Δήμο.  Στην  άδεια  κατάληψης  κοινοχρήστου  χώρου   αναγράφεται  ο  αριθμός 
τριπλοτύπου είσπραξης.

Οι χορηγούμενες  άδειες,  τόσο όσο αφορά στην κατάληψη του χώρου,  όσο και  στα 
τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
του έτους που εκδόθηκαν. Με τη λήξη των αδειών απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο 
τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων καθώς και διαφημιστικών 
στοιχείων γύρω από τα περίπτερα. 

Δεν  επιτρέπεται  η  λειτουργία  τηλεοράσεων  και  λοιπών  συσκευών  προβολής  σε 
κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται για την τοποθέτηση  εμπορευμάτων και άλλων 
λειτουργικών στοιχείων γύρω από τα περίπτερα.

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 443531/24/300030/17.7.1969 η οποία τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθ.  Φ.900/12/158489/23.3.2006  κοινή  υπουργική  απόφαση  «περί  του  τύπου  και  των 
διαστάσεων  των  αναπηρικών  περιπτέρων»  προσδιορίζεται  το  μέγιστο  μήκος  και  μέγιστο 
πλάτος του περιπτέρου 1,70μ. Χ 1,50 μ. Οι διαστάσεις αυτές συνεχίζονται από τη βάση του 
περιπτέρου μέχρι  τη βάση της  στέγης  και  για  κάθε  οριζόντια τομή περιπτέρου».  Ραφές  οι  
οποίες  εξέχουν  πέραν  των  διαστάσεων  που  καθορίσθηκαν  (1,70Χ1,50)  απαγορεύονται 
απολύτως».

Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος τέντας με στήριξη μόνο επάνω στο 
περίπτερο χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα η οποία να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50 μ. σε 
οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50 μ. εσωτερικά του άκρου του πεζοδρομίου.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο ψυγείων (ένα αναψυκτικών ποτών και ένα παγωτών) 
έξω από το περίπτερο στο πεζοδρόμιο (σε επαφή με τις αντίστοιχες πλευρές του περιπτέρου) 
εφόσον παραχωρείται ο χώρος από την Δημοτική Αρχή. Οι διαστάσεις των τοποθετούμενων 
έξω  από  τα  περίπτερα  ψυγείων  δεν  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερες  των  1,10  Χ  0,60  μ.  
προκειμένου για περίπτερα που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία πόλεων ή 1,35 Χ  0,60 μ. αν τα 
περίπτερα βρίσκονται σε ακραίες συνοικίες πόλεων ή σε χωριά.

Για  να επιτραπεί  η  λειτουργία ψυκτικού μηχανήματος  στιγμιαίας  αναμίξεως  (POST 
MIX)  παγωμένων  σακχαρούχων  συμπυκνωμένων  χυμών  ή  εκχυλίσματος  καφέ  με 
οξυανθρακούχο ή μη παγωμένο νερό αναψυκτικών ποτών χύμα, απαιτείται επίσης άδεια από 
την Δημοτική Αρχή 

Για τις παραπάνω άδειες είναι αναγκαία η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υγειονομικής 
αρχής.

Η  τοποθέτηση  παιχνιδιών  και  παιχνιοδομηχανών  σε  πλατείες  ή  πεζοδρόμια  θα 
εξετάζεται  κατά περίπτωση και  θα εκδίδεται  άδεια  εφόσον το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα 
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συνηγορεί ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα στον κοινόχρηστο χώρο, ιδίως δε στην διέλευση 
πεζών.

Προτείνουμε λοιπόν τα τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου για: 
το περίπτερο να είναι : 50 ευρώ κατ’ έτος
ένα ψυγείο αναψυκτικών και ποτών :  25 ευρώ κατ’ έτος
ένα ψυγείο παγωτών :  25 ευρώ κατ’ έτος
ένα παιχνίδι –παιχνιδομηχανή : 25 ευρώ κατ’ έτος
ένα ψυκτικό μηχάνημα : 25 ευρώ κατ’ έτος.

Οι παραπάνω τιμές τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου ισχύουν για όλα τα περίπτερα 
όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πολυγύρου.

Για τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου”.

Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Νικόλαος Παρθενιώτης, ο 
οποίος διαφώνησε με την επιβολή  τέλους  για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η 
κατασκευή του περιπτέρου, καθώς θεωρεί ήδη επιβαρυμένο τον Έλληνα εργαζόμενο από την 
οικονομική κρίση

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου 1 του 
Ν.4093/1  ,    τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980  ,   την   περίπτ.5 της υποπαρ. ΣΤ.2 του  
άρθρου πρώτου του  Ν.4093/12   και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

Την επιβολή τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου για: 
1. Τα περίπτερα                                     : 50 ευρώ κατ’ έτος
2. ένα ψυγείο αναψυκτικών και ποτών : 25 ευρώ κατ’ έτος
3. ένα ψυγείο παγωτών :                         25 ευρώ κατ’ έτος
4. ένα παιχνίδι –παιχνιδομηχανή :          25 ευρώ κατ’ έτος
5. ένα ψυκτικό μηχάνημα :                     25 ευρώ κατ’ έτος.
 Οι παραπάνω τιμές τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου ισχύουν για όλα τα περίπτερα 
όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πολυγύρου.

Για  τους  υπόλοιπους  κοινόχρηστους  χώρους  ισχύουν  οι  προηγούμενες 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Επί της απόφασης μειοψήφησε ο αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Νικόλαος 

Παρθενιώτης για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 119/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 9 - 4-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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