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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 22ης/ 19-12-2013
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 17ο :

Καθορισμός των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο
Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.),
στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.:
18843/15-12-2013 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 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Βατζιάς Αντίγονος
3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Καλαγιάς Γρηγόριος1
8. Καψάλης Βασίλειος
9. Κουτσαντάς Βασίλειος2
10. Λέτσιος Βασίλειος
11. Μαρούδας Ρίζος3
12. Μαυρογιάννης Αντώνιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Μπελιάς Αντώνιος
15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος
17. Σουλιώτης Θεόδωρος
18. Στάθης Νικόλαος
19. Συρακούλης Γεώργιος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος4
Απόντες
21. Αργύρης Νικόλαος
22. Βόγιας Δημήτριος
23. Ξαφάρας Χρήστος
24. Πατσάς Κυριάκος
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1

Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
3
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
4
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
2
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου),
Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών 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 17ο :

Καθορισμός των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο
Αγιάς.

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λέτσιος Βασίλειος, που
έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την παρακάτω εισήγηση του Γραφείου
Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς:
«Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως και 8 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως ισχύει,
ορίζονται τα εξής:
«5. Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου που
δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο κατά την έννοια της παραγράφου 2. Για την άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται από το
αρμόδιο, κατά τόπο, δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση. Οι άδειες
άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ισχύουν για μια τριετία, είναι προσωποπαγείς
και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να
παραχωρηθούν κατά χρήση.
Η άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται μόνο:
α. σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήμους και τις κοινότητες,
στο χώρο της δικαιοδοσίας τους,
β. σε ιδιωτικούς χώρους.
6. Με αποφάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, κατά περίπτωση, που
λαμβάνονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόμενο έτος,
καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των αδειών, κατά κατηγορία επαγγελμάτων, που
πρόκειται να χορηγηθούν το επόμενο έτος και προσδιορίζονται ισάριθμες,
συγκεκριμένες θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών
δραστηριοτήτων. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν
επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, σε πόλεις με πληθυσμό πάνω
από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους και των πενήντα (50) μέτρων, σε πόλεις με
μικρότερο πληθυσμό, σε κωμοπόλεις και χωριά.
Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου 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.
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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 εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των
εκατόν πενήντα (150) μέτρων.
Οι όροι της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους.
7. Οι αποφάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατά τις παραγράφους 5 και
6, εκδίδονται ύστερα από γνώμη:
α) του οικείου επιμελητηρίου,
β) του εμπορικού συλλόγου,
γ) της ομοσπονδίας επαγγελματιών - βιοτεχνών της περιοχής,
δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής, που
καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση δημάρχου ή προέδρου
κοινότητας,
ε) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες,
στ) των αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν πρόκειται
για παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους και
ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας.
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα μέχρι την 31η Ιανουαρίου
κάθε έτους. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων εκδίδονται μέσα σε ένα (1) μήνα από την
ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου».
Σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 14 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/02.02.2012 τεύχος
Α'):
"1. Ο ανώτατος αριθμός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν
εντός των ορίων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα υπαίθριου εμπορίου και
λαϊκών αγορών καθορίζεται ετησίως για το επόμενο ημερολογιακό έτος, ως εξής:
α) Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με
άδεια τύπου Β', με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου
έτους, μετά από γνώμη των κατά τόπον αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων της
Περιφέρειάς του. Η γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων υποβάλλεται μέχρι την 31η
Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του
προηγούμενου εδαφίου, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Με την ίδια απόφαση ο
καθοριζόμενος αριθμός των υπό χορήγηση αδειών κατανέμεται, ανά κατηγορία, στους
οικείους Δήμους."
Με την υπ’ αριθ. 205/2013 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε προς το
Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας
σχετικά με τον αριθμό των αδειών και στη συνέχεια ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
με την υπ’ αριθ. 21609/224257/29-11-2013 απόφαση καθόρισε τον ανώτατο αριθμό
αδειών που είναι δυνατό να χορηγηθούν από το Δήμο μας.
Οι φορείς της παρ 7 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 όπως ισχύει απέστειλαν τη γνώμη
που απαιτείται σχετικά με τον καθορισμό των θέσεων με σχετικά έγγραφά τους.
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Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους
εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με
τις οποίες: ...ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις
που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους,
δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής
υπαίθριας διαφήμισης...»
Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 στο δημοτικό
συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. ενώ κατά
την παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το
συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή
ποιότητας ζωής τους χώρους άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 και την παρ.2α του άρθρου 84
του Ν.3852/2010 τα Συμβούλια της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας με την υπ΄
αριθμ.8/13 , της Τοπικής Κοινότητας Δήμητρας με την υπ΄ αριθμ 4/13 και Δημοτικής
Κοινότητας Αγιάς με την υπ΄ αριθμ 9Β/2013 πρότειναν τις θέσεις όπου μπορεί να
ασκηθεί υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα (καντίνα) και εισηγήθηκαν προς
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό των θέσεων της άσκησης υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου (καντίνα).
Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 49/2013 απόφασή της
εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των θέσεων που επιτρέπεται η
άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Παρακαλώ όπως καθορίσουμε τους χώρους υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με
τα ως άνω οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία».
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
- Την εισήγηση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς.
- Τις παραγράφους 5 ως και 8 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως ισχύει έπειτα από
τις τροποποιήσεις των νόμων Ν.3190/03 και Ν.3377/05 και της ΚΥΑ Κ164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β’).
- Την παρ.1α του άρθρου 14 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/02.02.2012 τεύχος Α').
- Την υπ’ αριθ. 21609/224257/29-11-2013 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τον ανώτατο αριθμό των
αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Αγιάς.
- Το άρθρο 79 του Ν.3463/06.
- Το άρθρο 73 παρ.1B v), την παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84
του Ν.3852/2010.
- Την υπ’ αριθμ. 8/13 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας
Μελιβοίας, την υπ’ αριθμ. 4/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Δήμητρας και την υπ’ αριθμ 9Β/2013 απόφαση του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς σχετικά με τον καθορισμό των θέσεων που
επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
- Την υπ’ αριθ.49/2013 απόφασή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον
καθορισμό των θέσεων που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
- Τα σχετικά έγγραφα των φορέων της παρ 7 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95, όπως
ισχύει, σχετικά με την παροχή γνώμης, ήτοι:
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α) του Επιμελητηρίου Λάρισας, σχετικό έγγραφό του με αριθ. πρωτ. 1584/13
β) της Επαγγελματικής Ένωσης Δήμου Αγιάς, σχετικό έγγραφό του με αριθ.
πρωτ. ΔΥ/13-12-13.
γ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής του
Δήμου Αγιάς: δεν υφίσταται.
δ) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες: δεν απάντησαν
ε) της 7ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας
σχετικό έγγραφό της με αριθ. πρωτ. 5138/17-12-13, της ΙΕ΄ Εφορίας
Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας
σχετικό έγγραφό της με αριθ. πρωτ.
4355/16-12-13, της Υπηρεσίας
Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας σχετικό έγγραφό της
με αριθ. πρωτ. 2630/12-12-13.
στ) του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς σχετικό έγγραφό του αριθ. πρωτ.
1016/49/225α/10-12-13.
- Τις ανάγκες του Δήμου μας για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη χορήγηση συνολικά τεσσάρων (4) αδειών στάσιμου υπαίθριου
εμπορίου (καντίνες) σε συγκεκριμένο χώρο, μη σταθερά συνδεδεμένων με το έδαφος
στα εξής σημεία της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς και των Τοπικών Κοινοτήτων του
Δήμου Αγιάς:
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.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, θα υποβάλλονται κάθε χρόνο μέχρι τις 31
Ιανουαρίου.
Β. Ορίζει τριμελή επιτροπή, αξιολόγησης των αιτήσεων αποτελούμενη από τους:
1. Σμυρλή Βασίλειο, Αντιδήμαρχο Αγιάς,
2. Μαυρογιάννη Αντώνιο, δημοτικό σύμβουλο αρμόδιο για θέματα αγροτικής
ανάπτυξης και
3. Κατσίκα Ελένη, δημοτική υπάλληλο του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του
Δήμου Αγιάς.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 278/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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