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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 23.03.2017
Αριθμ. πρωτ.: 2165

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
43/2017
ης
από το πρακτικό της 6 / 23.03.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 2ο :

Μεταφορά αδιάθετων αριθμών αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - καντίνες (μη
σταθερά συνδεδεμένες με το έδαφος) του έτους 2016 στο έτος 2017.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 22.03.2017, ώρα 6:00 μμ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 1998/18.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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 τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
4. Αργυρούλης Ιωάννης
6. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Ζιούλη Αναστασία
10. Κασίδας Ιωάννης
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
14. Μπεϊνάς Αντώνιος
16. Ολύμπιος Αθανάσιος
18. Σιμούλης Θωμάς
20. Σκαπέτης Αντώνιος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
24. Τσιώνης Αστέριος

3. Αναστασίου Ιωάννης
5. Βατζιάς Αντίγονος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Κούκας Γεώργιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Λέτσιος Βασίλειος
17. Ριζούλης Στέφανος
19. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
Απόντες

25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
27. Σκαρκάλης Χρήστος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

26. Μασούρας Γεώργιος
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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: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Έξαρχος
Αστέριος (Μαρμαρίνης), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας (προσήλθε κατά
τη συζήτηση του 4ου θέματος).
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 2ο :

Μεταφορά αδιάθετων αριθμών αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - καντίνες (μη
σταθερά συνδεδεμένες με το έδαφος) του έτους 2016 στο έτος 2017.

Το θέμα εισηγήθηκε η Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον
συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), «Στην περίπτωση που
απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση.
Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να
εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου. Αν δεν
εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με
κλήρωση κατά το επόμενο έτος. …………»
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας με την υπ’ αριθμ. 955/01-03-16 απόφαση του καθόρισε τον ανώτατο αριθμό
αδειών για το έτος 2016 που ήταν δυνατό να χορηγηθούν από το Δήμο μας καθώς και το ύψος και τον τρόπο
είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση ως εξής:
- Ανώτατο αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016 στο Δήμο Αγιάς σε πέντε
(5) άδειες για στάσιμες κινητές καντίνες (μη σταθερά συνδεδεμένες με το έδαφος).
- Το ύψος του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια να είναι πεντακόσια (500,00) € και θα διπλασιάζεται για
τις παραλιακές θέσεις, με ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως αυτή
υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Με την απόφαση 85/2016 (ΑΔΑ: 9ΗΥΩΩ6Ι-Ζ1Η ) του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς: «Χορήγηση αδειών
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - καντίνες για το έτος 2016» χορηγήθηκε μία (1) άδεια υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου – καντίνα για το 2016 επομένως έμειναν αδιάθετες τέσσερις (4).
Σύμφωνα με τον Ν.4403/16 (ημερ. δημοσ.07.07.2016), η έκδοση νέων αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου,
πλανόδιου ή στάσιμου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα, με εξαίρεση τις άδειες που δίδονται
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4264/2014 (Α' 118), καθώς και κάθε προς το σκοπό αυτόν
σχετική προπαρασκευαστική ενέργεια, αναστέλλεται έως τις 30.6.2017, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για
τις οποίες έχει δημοσιευτεί σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι έχουν κληθεί να υποβάλλουν
δικαιολογητικά. (περίπτ.β παρ.7 άρθρο 53 Ν.4403/16)
Κατόπιν των ανωτέρω καλούμαστε να αποφασίσουμε για:
1. Τη μεταφορά των τεσσάρων (4) αδιάθετων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - καντίνες στο έτος 2017
2. τον καθορισμό των θέσεων μετά τις 30.6.2017, σύμφωνα με τον Ν. 4403/2016 (ημ. 7-07-2016)».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση της αρμόδιας δημοτικής Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του
Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,
- τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.2 του Ν.4264/2014 (Α΄118): «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»,
- τις διατάξεις του Ν.4403/2016: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων
19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων
ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L
189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και
πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ
- την υπ’ αριθ. 955/01.03.2016 (ΑΔΑ: 6ΑΝΨ7ΛΡ-ΒΡ6) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
σχετικά με τον αριθμό των αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και του καταβαλλόμενου τέλους
στο Δήμο Αγιάς,
- την υπ’ αριθμ. 85/2016 (ΑΔΑ: 9ΗΥΩΩ6Ι-Ζ1Η) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με
θέμα: «Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - καντίνες για το έτος 2016»,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε ομόφωνα
Α. Εγκρίνουμε τη μεταφορά των τεσσάρων (4) αδιάθετων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – καντίνες
του έτους 2016 στο έτος 2017 για τις οποίες ο καθορισμός των θέσεων να γίνει μετά τις 30.6.2017,
σύμφωνα με τον Ν. 4403/2016.
Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς
για τις επιπλέον ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 43/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

