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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 15ης/ 22-12-2014

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 14ο: Γνωμοδότηση για τον αριθμό αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Αγιάς 
για το έτος 2015. 

Στην Αγιά,  σήμερα  22  Δεκεμβρίου  2014,  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  6:00  μ.μ.,  στην  αίθουσα 
συνεδριάσεων  «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 16901/18-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και  στον ειδικό  χώρο ανακοινώσεων της  έδρας του Δήμου και 
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του 
Ν.4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε 
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης1

4. Αράπης Χρήστος 5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος
12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Μπεϊνάς Αντώνιος  
16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος
18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σκαρκάλης Χρήστος
20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
24. Τσιώνης Αστέριος

Απόντες
25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 26. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
27. Μασούρας Γεώργιος

1 Αποχώρησε πριν τη έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. 
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που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Επίσης  διαπίστωσε  ότι  από  το  σύνολο  των  είκοσι  δύο  (22)  Πρόεδρων  και  Εκπροσώπων  των 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας 
Αλέξανδρος  (Αμυγδαλής),  Καραφέριας  Αχιλλέας  (Ανατολής),  Λάμπρου  Ευάγγελος 
(Μεγαλοβρύσου),  Μπελιάς  Αθανάσιος  (Μελιβοίας),  Περπερής  Ευάγγελος  (Σκήτης)  και  Πλατής 
Βασίλειος (Δήμητρας).

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκε  αλλά  δεν  παραβρέθηκε,  λόγω  ανειλημμένων  υποχρεώσεων,  ο 
Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας. Ο Δήμαρχος αναπληρώθηκε νόμιμα, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 183/2014 (ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-Ε1Ο) απόφασή του, από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Λέτσιο.

Ακόμα  προσκλήθηκαν  και  παραβρέθηκαν  ο  Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος και ο Προϊστάμενος του 
Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο 
ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.....

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

Θέμα 14ο: Γνωμοδότηση για τον αριθμό αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Αγιάς 
για το έτος 2015. 

Το  θέμα  εισηγήθηκε  ο  Αντιδήμαρχος  κ.  Λέτσιος  Βασίλειος που  έθεσε  υπόψη  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου τα εξής:

«Σύμφωνα  με  την  παρ.1  του  άρθρου 22 του  Ν.4264/14  (ΦΕΚ 118/15.05.2014  τεύχος  Α'),  άδεια  
άσκησης  δραστηριότητας  πωλητή  υπαίθριου  στάσιμου  ή  πλανόδιου  εμπορίου  δικαιούνται  φυσικά  
πρόσωπα τα  οποία  είναι  άνεργα  και  δεν  κατέχουν  τα  ίδια,  ο/η  σύζυγος  ή  τα  τέκνα  αυτών  άλλη  
διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ  
118/15.05.2014 τεύχος Α') σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους, ιδιωτικούς,  
δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. 
Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν  
κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα  
που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια. 

Με το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:
α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και
β)  περιοχών  που  γειτνιάζουν  ή  ευρίσκονται  σε  μικρή  απόσταση  από  οργανωμένες  ξενοδοχειακές  
μονάδες,  μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων,  
μουσείων, μνημείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου  
από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων  
(300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα  
χιλιάδες (50.000) κατοίκους.
Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση,  η  ανωτέρω απόσταση  δεν  επιτρέπεται  να  είναι  μικρότερη  των  εκατόν  
πενήντα (150) μέτρων.
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Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις-σημεία που έχουν  
καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια.»
Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') δεν  
επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου: 
(α) πλησίον καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη και 
(β) σε  δημοτικές  κοινότητες  με  πληθυσμό  άνω  των  τριών  χιλιάδων  (3.000)  κατοίκων  
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4282/14).

Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του  
καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 22 του  
Ν.4264/14  (ΦΕΚ  118/15.05.2014  τεύχος  Α')  με  απόφαση  του  οικείου  Περιφερειάρχη,  μετά  από  
πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιφέρεια του Δήμου μας σας  
καλώ να εισηγηθούμε στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας σχετικά με τον αριθμό των αδειών υπαίθριου  
εμπορίου που θα χορηγηθούν από τον  Δήμο Αγιάς καθώς επίσης και για το ύψος και τον τρόπο  
είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.
Α. Αριθμός  Αδειών  Υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου, καντινών  σε  συγκεκριμένο  χώρο,  μη  σταθερά  
συνδεδεμένων με το έδαφος: (6) έξι.
Οι προτεινόμενες θέσεις για στάσιμη καντίνα για το 2015 είναι:
Α) Μία θέση «Άγιος Νικόλαος», Τ.Κ Δήμητρας Δ.Ε. Λακέρειας.
Β) Μία θέση «Διασταύρωση Ποταμιάς δρόμου Αγιάς – Αγιοκάμπου».
Γ) Μία θέση «Βρύση Παλιουριάς» Τ.Κ. Μελιβοίας.
Δ) Μία θέση «Φυσικό Σπίτι Κουτσουπιάς» Τ.Κ. Μελιβοίας.
Ε) Μία θέση «Παναγιά - Μπέη» ΤΚ Ομολίου (Δασικός Συνεταιρισμός).
ΣΤ) Μία θέση «Μεσοχώρι» ΤΚ Μεγαλοβρύσου (προστέθηκε από τον εισηγητή κατά τη διάρκεια της  
συζήτησης)».

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Δώτιον  Πεδίον»  κ. 
Μπεϊνάς Αντώνιος είπε στην τοποθέτησή του:  «Εγώ προτείνω μια νέα θέση στις «Κολυμπήθρες» 
Κόκκινου  Νερού  διότι  είναι  πολύ  καλό  σημείο  και  δεν  δημιουργεί  πρόβλημα  για  τους  άλλους  
επαγγελματίες».

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Δώτιον  Πεδίον»  κ. 
Ολύμπιος Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε  
για  κάποιες  συγκεκριμένες  θέσεις  οι  οποίες  θα  δημοπρατηθούν.  Όσον  αφορά  τώρα  για  τη  θέση  
«Παναγιά - Μπέη» ΤΚ Ομολίου, η συγκεκριμένη θέση ανήκει στον Αναγκαστικό Δασικό Συνεταιρισμό  
Ομολίου, δεν έχει  καμιά απολύτως σχέση η Τοπική Κοινότητα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έρθει σε  
Σώμα  το  ΔΣ  του  Συνεταιρισμού,  εφόσον  προβλέπεται  απ’  το  καταστατικό  του  και  να  κάνει  
παραχώρηση στο Δήμο. Το καταστατικό του Συνεταιρισμού πρέπει να το επισυνάψει και στη συνέχεια  
να κάνει την παραχώρηση. Δεν έχω καμία αντίρρηση να βγάλουμε και μια και δύο θέσεις εκεί, μ’ αυτή  
την προϋπόθεση όμως. Αν έχει πάρει απόφαση ο Συνεταιρισμός για παραχώρηση, πρέπει να είναι της  
Γενικής Συνέλευσή του και θα πρέπει η παραχώρηση να προβλέπεται και από το καταστατικό του.  
Είναι πολύ σοβαρό το θέμα».

Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Δώτιον  Πεδίον»  κ.  Καλαγιάς 
Γρηγόριος  είπε στην τοποθέτησή του:  «Μετά από αυτά που είπε  ο κ.  Ολύμπιος  διαφαίνεται  ότι  
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υπάρχει  κάποιο  πρόβλημα  με  τη  θέση  «Παναγιά  -  Μπέη»  ΤΚ  Ομολίου,  είναι  υπό  αμφισβήτηση,  
επιφυλάσσομαι και καταψηφίζω για την συγκεκριμένη θέση».

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λέτσιος Βασίλειος είπε στην τοποθέτησή του: «Για τη θέση «Παναγιά - Μπέη» 
ΤΚ Ομολίου υπάρχει απόφαση παραχώρησης από τον Αναγκαστικό Δασικό Συνεταιρισμό, καθώς και  
απόφαση του  Τοπικού  Συμβουλίου  Ομολίου,  νομίζω ότι  αυτό  λύνει  το  θέμα  που  δημιουργήθηκε.  
Παρακαλώ να προχωρήσουμε στην ψήφιση του θέματος».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Λέτσιου Βασίλειου,
- τις διατάξεις του Νόμου Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τ. Α’) και συγκεκριμένα: της παρ.1 

του άρθρου 22 του Ν.4264/14, της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.4264/14 και του άρθρου 27,
- την πρόταση του εισηγητή, καθώς και του δημοτικού Συμβούλου κ. Μπεϊνά Αντώνιου,
- το γεγονός ότι οι δημοτικοί Σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον»  κ.κ.  Καλαγιάς  Γρηγόριος,  Βατζιάς  Αντίγονος  και  Ολύμπιος  Αθανάσιος  δήλωσαν 
«παρών»,

και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί  στον  Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας  σχετικά  με  τον  ανώτατο  αριθμό  αδειών  άσκησης 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2015 στο Δήμο Αγιάς για επτά (7) άδειες για στάσιμες 
κινητές καντίνες (μη σταθερά συνδεδεμένες με το έδαφος) και συγκεκριμένα:
1. Μια θέση στην τοποθεσία «Άγιος Νικόλαος», Τ.Κ Δήμητρας Δ.Ε. Λακέρειας.
2. Μία θέση στην τοποθεσία «Διασταύρωση Ποταμιάς δρόμου Αγιάς – Αγιοκάμπου».
3. Μία θέση στην τοποθεσία «Βρύση Παλιουριάς» Τ.Κ. Μελιβοίας.
4. Μία θέση στην τοποθεσία «Φυσικό Σπίτι Κουτσουπιάς» Τ.Κ. Μελιβοίας.
5. Μία θέση στην τοποθεσία «Παναγιά - Μπέη» ΤΚ Ομολίου (Δασικός Συνεταιρισμός).
6. Μία θέση στην τοποθεσία «Μεσοχώρι» ΤΚ Μεγαλοβρύσου (προστέθηκε από τον εισηγητή κατά 

τη διάρκεια της συζήτησης).
7. Μία θέση στην τοποθεσία «Κολυμπήθρες» του οικισμού Κόκκινου Νερού (προστέθηκε μετά 

από πρόταση του δημοτικού Συμβούλου κου Μπεϊνά Αντώνιου).

Προτείνει το ύψος του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια να είναι 500,00€ που θα διπλασιάζεται για 
τις παραλιακές θέσεις και θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο, για όλες τις θέσεις, σύμφωνα με τον 
τιμάριθμο της Τράπεζας της Ελλάδος. Το τέλος θα εισπράττεται στην αρχή κάθε χρόνου. 

Ψήφισαν «παρών» και μειοψήφισαν οι κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος, Βατζιάς Αντίγονος και Ολύμπιος 
Αθανάσιος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 246/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
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Αργυρούλης Ιωάννης


