
 

 
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22ης Τακτικής  Συνεδρίασης  

    του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  144/2021                                        

(Αρ. Πρωτ.: 94385/22.12.2021)                           ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 111/2015 

ΑΔΣ (Κανονισμού Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων του 

Δήμου και ειδικότερα του άρθρου 7) 

Σήμερα την 16η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 91007/10.12.2021 

πρόσκληση του  Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου 

και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  10.12.2021 

και πραγματοποιήθηκε με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 

τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με 

αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 

αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», δ) την 

εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠΕΣ (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία 

των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας, ε) 

την εγκύκλιο με αριθμ. 643 ΥΠΕΣ (Α.Π.:69472/24.09.2021): Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών 

οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και 

στ) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 19515/12.10.2021). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                      

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
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ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, 

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Δ.Σ.: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 34, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 6ου  θέματος 

της ημερήσιας διάταξης 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργίου Δ. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των 

θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής. 

 

  ******************* 

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης 

τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 111/2015 ΑΔΣ (Κανονισμού Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων 

του Δήμου και ειδικότερα του άρθρου 7). 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ’αριθμ.  033/2021 Α.Ε.Π.Ζ. (με ΑΔΑ: 

9ΗΒΩΩΕΒ-7Ε2 ) & το υπ’ αριθμ. 91628/13.12.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Εισηγούμεθα τη συμπλήρωση του άρθρου 7 (Περίπτερα) του Κανονισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων και ειδικότερα να προστεθεί σε συνέχεια της κάτωθι παραγράφου 

«………Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο 

επάνω στο περίπτερο, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, η οποία να προεξέχει κατά 

περίπτωση το μέγιστο κατά 1,50 μ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50 μ. εσώτερων 

του άκρου του πεζοδρομίου και ύψος 2,20 κατ’ ελάχιστο.».  

Η παράγραφος: 

 «Επιτρέπεται η ανάπτυξη έως δύο (2) κερματοφόρων παιχνιδομηχανών, συνολικού 

εμβαδού τριών (3) τ.μ., εντός του κοινόχρηστου χώρου που δύναται να 

καταλαμβάνει το περίπτερο ήτοι, εντός των 15 τ.μ. και θα συνοδεύονται με: α) 

βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας και τοποθέτησης από ηλεκτρολόγο και β) 

έγγραφο πιστοποίησης καταλληλόλητας αρμόδιου φορέα. Οι παιχνιδομηχανές δεν 

πρέπει να εμποδίζουν σε καμία περίπτωση την ομαλή και απρόσκοπτη διάβαση 

των πεζών.»  

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 111/2015 Α.Δ.Σ.» 

ΑΔΑ: 6Ω49ΩΕΒ-ΩΟ3



 
3 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

                                                         ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111/2015 ΑΔΣ ως προς τη συμπλήρωση 

παραγράφου του άρθρου 7 (Περίπτερα) του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων και πλέον 

διαμορφώνεται ως εξής: 

Άρθρο 7ο 

Περίπτερα 

Τα περίπτερα, που θα χωροθετηθούν και θα τοποθετηθούν σε πεζοδρόμια 

οφείλουν να εναρμονίζονται με την κείμενη νομοθεσία και την κανονιστική πράξη 

του Δήμου. 

Η μέγιστη καταλαμβανόμενη επιφάνεια του κουβουκλίου ορίζεται στα 4,00 τ.μ. 

Επιπλέον της ανωτέρω επιφανείας ο κοινόχρηστος χώρος που θα μπορεί να 

παραχωρηθεί για την τοποθέτηση των ψυγείων πώλησης παγωτών και 

αναψυκτικών, στάντ πώλησης εντύπων, κ.λ.π. ορίζεται στα 15,00 τ.μ. το μέγιστο. 

Για τα ανωτέρω είναι απαραίτητο να τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας και 

υγιεινής όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Ειδικά για της επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί του κουβουκλίου 

του περιπτέρου ισχύει η υπ΄αρίθμ. 274/2014 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου. 

Η αποτύπωση και η έγκριση της κατάληψης του χώρου προσδιορίζεται σύμφωνα 

με τις υποδείξεις της Τεχνικής  Υπηρεσίας του Δήμου σε συνεργασία με το τμήμα 

Καταστημάτων. 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο 

επάνω στο περίπτερο, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, η οποία να προεξέχει κατά 

περίπτωση το μέγιστο κατά 1,50 μ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50 μ. 

εσώτερων του άκρου του πεζοδρομίου και ύψος 2,20 κατ ελάχιστο.  

Επιτρέπεται η ανάπτυξη έως δύο (2) κερματοφόρων παιχνιδομηχανών, 

συνολικού εμβαδού τριών (3) τ.μ., εντός του κοινόχρηστου χώρου που 

δύναται να καταλαμβάνει το περίπτερο ήτοι, εντός των 15 τ.μ. και θα 
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συνοδεύονται με: α) βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας και τοποθέτησης από 

ηλεκτρολόγο και β) έγγραφο πιστοποίησης καταλληλόλητας αρμόδιου 

φορέα. Οι παιχνιδομηχανές δεν πρέπει να εμποδίζουν σε καμία περίπτωση 

την ομαλή και απρόσκοπτη διάβαση των πεζών.  

Τα επιτρεπόμενα είδη προς πώληση από τα περίπτερα αναφέρονται στις διατάξεις 

του άρθρου 15, παρ. 2 του Ν. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 

του Ν. 1043/1980, στο Π.Δ. 412/1973 καθώς επίσης τις διατάξεις του άρθρου 47 

της Υγειονομικής Διάταξης ΑΙΒ-8577/83, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' 

αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/95236 Υπουργική Απόφαση. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος 
κανονισμού. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 111/2015 Α.Δ.Σ 
 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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