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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 3
ης

/ 23-3-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 12
ο
:  Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2015.  

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 23 Μαρτίου 2015, 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 2689/19-3-2015 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 Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε 

σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μασούρας Γεώργιος 

12. Μάρκου Σωτήριος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Μπεϊνάς Αντώνιος 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σουλιώτης Θεόδωρος 

22. Τσιώνης Αστέριος 23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 25. Βατζιάς Αντίγονος 

Απόντες 

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

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

 

http://www.dimosagias.gr/
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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 κ.κ.: Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης 

(Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.  

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ 

Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός 

Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και η 

Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία.  

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: 
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Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση 

ως προς την πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, καθώς και των Προέδρων 

και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμητρας, Καστρίου, Μεγαλοβρύσου, Μελιβοίας, 

Καρίτσας και Ομολίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Βασίλειος 

Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την παρακάτω εισήγηση του Τμήματος 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: 

 

Υπαίθριο εμπόριο είναι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 

τεύχος Α') η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο, δημόσιο, ιδιωτικό, δημοτικό ή 

εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελματική στέγη.  

 

Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο είναι σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 2 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 

118/15.05.2014 τεύχος Α') το υπαίθριο εμπόριο που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο, καθώς και αυτό 

που ασκείται σε υπαίθρια οργανωμένη αγορά.  

 

Στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου περιλαμβάνεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 

26 του Ν.4264/14 και η παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί 

τόπου είτε εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε 

συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια είτε σε φορητές εγκαταστάσεις 

έψησης. 

 

Με την παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής: 

«Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται 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.» 
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 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. 

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». 

 

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.  

 

Με την υπ’ αριθμ. 246/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε προς τον 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας σχετικά με τον αριθμό των αδειών και το ύψος και τον τρόπο είσπραξης 

του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση και στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας με 

την υπ’ αριθμ.902/17-02-2015 απόφαση του καθόρισε τον ανώτατο αριθμό αδειών σε επτά (7) που 

είναι δυνατό να χορηγηθούν από το Δήμο μας καθώς και το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του 

καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση. Στην ανωτέρω γνωμοδοτική απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου αναφέρθηκαν σαν προτεινόμενες θέσεις στάσιμου εμπορίου (καντίνες) μη 

οριστικοποιημένες, οι εξής: 

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» Τ.Κ. Ομολίου (Δασικός Συνεταιρισμός). 

6. Μία θέση στην τοποθεσία «Μεσοχώρι» Τ.Κ. 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). 

 

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. 
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Τα Συμβούλια της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς ( αριθμ 1/2015 απόφαση ), της Τοπικής Κοινότητας 

Δήμητρας (αριθμ. 6/2015 απόφαση), της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας (αριθμ. 1/2015 απόφαση), 

της Τοπικής Κοινότητας Ομολίου (αριθμ. 1/2015 απόφαση) με τις αναφερόμενες αποφάσεις τους, 

πρότειναν τις θέσεις όπου μπορεί να ασκηθεί υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα (καντίνα). 

Για τον ίδιο λόγο γνωμοδότησαν ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου (17/2/15) 

και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Καστρίου (18/2/2015). Το Συμβούλιο της Τοπικής 

Κοινότητας Καρίτσας με την υπ’ αριθμ. 1/2015 απόφασή του απέρριψε την προτεινόμενη θέση στην 

τοποθεσία «Κολυμπήθρες» του οικισμού Κόκκινου Νερού διότι υπάρχει πλησίον ομοειδές 

κατάστημα. Επίσης με την 63/2015 πράξη του Δασικού Συνεταιρισμού εγκρίνεται η παραχώρηση 

15τμ στην θέση «Παναγιά - Μπέη» για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο (καντίνα) σε ιδιωτικό χώρο. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 10/2015 απόφασή της, αφού διαφώνησε 

στην γνωμοδότηση του Εκπρόσωπου της ΤΚ Μεγαλοβρύσου (17/2/15) ως προς την προτεινόμενη 

θέση «Μεσοχώρι» στην ΤΚ Μεγαλοβρύσου διότι υπάρχει πλησίον ομοειδές δημοτικό  κατάστημα 

το οποίο και εκμισθώνει ο Δήμος Αγιάς, πρότεινε τις θέσεις στάσιμου εμπορίου να καθοριστούν 

κατ’ επάγγελμα ως εξής: 

Είδος άδειας: Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, καντίνα σε συγκεκριμένο χώρο, μη σταθερά 

συνδεδεμένων με το έδαφος, για το 2015 στις παρακάτω θέσεις: 

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- ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

ΧΩΡΟΣ). 

6. Μία θέση στην τοποθεσία «Κ/Χ πλησίον Δημοτικού Σχολείου» της ΤΚ Καστρίου 

Επομένως ο αριθμός των αδειών στάσιμου εμπορίου (καντίνα) από επτά (7) μειώνεται σε έξι (6) 

λόγω απόρριψης μίας θέσης. 

 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014 με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη 

μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία 

της κλήρωσης και η συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, οι οποίες 

αποτελούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής 

Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο μέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη.  (παρ.2 άρθρο 22 

Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'). 

 

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει με την απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του και να προχωρήσει: 

 

Α. Στον καθορισμό των παρακάτω θέσεων στάσιμων καντινών για το 2015:  

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- 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ). 

6. Μία θέση στην τοποθεσία «Κ/Χ πλησίον Δημοτικού Σχολείου» της ΤΚ Καστρίου.  

Οι παραπάνω θέσεις είναι βραχυχρόνιες, δηλαδή έως 4 μήνες την καλοκαιρινή περίοδο ή επ’ 

αόριστο ανάλογα με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.  

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086497
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086497
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Β. Στον καθορισμό του χρονικού διαστήματος (δεκαπενθήμερο) υποβολής των αιτήσεων, με τα 

δικαιολογητικά της παρ.1 του άρθρου 22, το οποίο θα ανακοινωθεί (δημοσιευθεί) στον τύπο και στις 

κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγιάς καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα 

αρχίζει κατόπιν της ημερομηνίας ελέγχου νομιμότητας της παρούσας απόφασης από την Απ. Δ/ση 

Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα 

καθαρισθεί ο τόπος, χρόνος και η διαδικασία κλήρωσης (εάν προκύψει ανάλογα με τον αριθμό των 

αιτήσεων) από την σχετική επιτροπή οριζόμενη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 
Ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του: 

«Στο δημοτικό Συμβούλιο που αποφασίσθηκε η γνωμοδότηση για τις θέσεις ήμουνα απών. Εκεί το 

δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να γνωμοδοτήσει μόνο για τον αριθμό των θέσεων και όχι που θα 

τοποθετηθούν. Αυτό κάνουμε τώρα μετά από την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού 

έχουμε την απόφαση του Περιφερειάρχη. Έχει μεγάλη διαδικασία αν πάμε να καθορίσουμε χώρους 

μέσα στον οικιστικό ιστό. Αυτό δημιουργεί πολλά ζητήματα και χρειάζονται εγκρίσεις και από άλλες 

υπηρεσίες πέρα από τις δικές μας, όπως οι εμπορικοί σύλλογοι και η Αστυνομία. Ως εκ τούτου τη θέση 

στο Μεγαλόβρυσο δεν μπορούμε να την ορίσουμε στη θέση "Μεσοχώρι" γιατί είναι εντός του οικισμού. 

Μετά από συζητήσεις και με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου, αλλά και με άλλους 

τοπικούς φορείς, προτείνω να εγκριθεί μια θέση στην τοποθεσία "Μεγάλη Βρύση", όπου φέτος με την 

κατασκευή του δρόμου Ανατολή - Μεγαλόβρυσο θα υπάρξει και αρκετή κίνηση. 

Επίσης όσον αφορά την Τοπική Κοινότητα Καστρίου, όπου ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 

είχε προτείνει να καθορισθεί μια θέση καντίνας, τελικά μετά από συζητήσεις με τον κόσμο του χωριού 

μας ενημέρωσε ότι δεν επιθυμεί να καθορισθεί αυτή η θέση, αλλά επιθυμούν να δημιουργηθεί ένα 

σταθερό κατάστημα. 

Νομίζω ότι το Σώμα πρέπει να συμφωνήσει μ’ αυτά, άλλωστε οι Πρόεδροι είναι εδώ και συμφωνούν 

με τις αλλαγές αυτές. Τέλος για τη θέση "Κολυμπήθρες ή Μητσάρες" προτείνω στο Σώμα να μην 

αποφασίσει σήμερα, αλλά σε επόμενη συνεδρίαση, αφού πρώτα αποφανθεί το αντίστοιχο Συμβούλιο 

Τοπικής Κοινότητας στο οποίο βρίσκεται η θέση». 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Καλαγιάς 

Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Κάπου αυτοαναιρούμαστε ως δημοτικό Συμβούλιο. Κάτι δεν 

έγινε σωστά ίσως. Πρέπει να προσέχουμε με τις αποφάσεις μας. Ας ακυρώσουμε την πρώτη απόφασή 

μας, ας ήταν γνωμοδοτική».   

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Βατζιάς 

Αντίγονος είπε στην τοποθέτησή του: «Δεν ξέρω τι έγινε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και 

απορρίφθηκε η αρχική θέση που προτείναμε για το Μεγαλόβρυσο. Θα ψηφίσω "παρών"». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. 

Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Είμαι στην Ποιότητας Ζωής και θέλω να πω ότι 

πρέπει να βλέπουμε και το τι φιλοσοφία πρέπει να έχουν οι θέσεις καντίνες. Το να προτείνει ο καθένας 

μας μια καντίνα εδώ και κει είναι το μόνο εύκολο. Η φιλοσοφία της καντίνας πρέπει να είναι ότι 

μπαίνει εκεί που δεν υπάρχει κάτι άλλο για εξυπηρετεί τον κόσμο. Ο Πρόεδρος, οι δημοτικοί 

Σύμβουλοι, όλοι μπορούν να προτείνουν και να θέλουν μια θέση καντίνας της αρεσκείας τους. Και εγώ 

μπορεί αυτό να έκανα. Αυτό για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν είναι το μόνο κριτήριο. Δεν είναι ο 

ρόλος της καντίνας να πάει απέναντι από ένα μαγαζί και να πουλάει σουβλάκια. Ο ρόλος της είναι να 

στηθεί εκεί που δεν υπάρχουν καταστήματα για να εξυπηρετεί τον κόσμο. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι 

ως μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
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Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης πλειοψηφίας κ. Ριζούλης Στέφανος είπε στην 

τοποθέτησή του: «Σαφώς η θέση της καντίνας στο Μεγαλόβρυσο άλλαξε και ορίζεται στη θέση 

"Μεγάλη Βρύση", είναι εκτός του οικισμού. Φαντασθείτε λίγο αν εγκαθιστούσαμε καντίνα μέσα στο 

"Μεσοχώρι". Το καλοκαίρι θα είχαμε πρόβλημα. Εκεί θα γίνονταν μπυραρία και τσιπουράδικο, θα 

έβαζαν καθίσματα κλπ. Προκειμένου να αποφύγουμε τέτοια προβλήματα καλώς κάνουμε και 

αλλάζουμε την τοποθεσία». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,  

- τις διατάξεις των παρ.1 και 7 του άρθρου 2 και την παρ.2 και 3 του άρθρου 26 του Ν.4264/2014, 

- τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4264/2014, 

- τις διατάξεις την παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4264/2014, 

- τις διατάξεις των παρ.1, 2, 3 και 4 του άρθρου 22 του Ν.4264/2014, 

- την υπ’ αριθ. 902/17-2-15 (ΑΔΑ: 70Π87ΛΠ-ΑΛΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

σχετικά με τον αριθμό των αδειών  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και του καταβαλλόμενου 

τέλους στο Δήμο Αγιάς, 

- τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/06, 

- τις διατάξεις του άρθρο 73 παρ.1Bv, την παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 

του Ν.3852/2010, 

- τις αποφάσεις των Συμβουλίων και τα έγγραφα των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, 

- την πράξη 63/2015 του Δασικού Συνεταιρισμού με την οποία εγκρίνεται η παραχώρηση 15τμ 

στην θέση «Παναγιά - Μπέη» για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο (καντίνα) σε ιδιωτικό χώρο 

- την υπ’ αριθ. 10/2015 απόφασή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό των θέσεων 

που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, 

- το υπ’ αριθμ. 1016/49/231-α/26-01-2015  έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς και το υπ’ 

αριθμ. 1016/49/31-α/4-2-15 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ραψάνης, 

- τις ανάγκες του Δήμου μας για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,  

- τη θετική ψήφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, καθώς και των Προέδρων και 

Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμητρας, Καστρίου και Μεγαλοβρύσου, 

- την απουσία των Προέδρων Καρίτσας, Μελιβοίας και Ομολίου, 

- τις τοποθετήσεις του Δημάρχου και των δημοτικών Συμβούλων που επέφεραν κάποιες αλλαγές 

στην αρχική εισήγηση, 

- το γεγονός ότι ο δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. 

Βατζιάς Αντίγονος ψήφισε "παρών", 

και μετά από συζήτηση που επέφερε αλλαγές στην αρχική εισήγηση, 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(με την απόλυτη  πλειοψηφία  των μελών του) 

 
Α. Καθορίζει τις έξι (6) θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - καντινών για το 2015 που θα είναι 

βραχυχρόνιες, δηλαδή έως 4 μήνες την καλοκαιρινή περίοδο ή επ’ αόριστο ανάλογα με τις αιτήσεις 

των ενδιαφερομένων, ως εξής:  

1. Μια θέση στην τοποθεσία «Άγιος Νικόλαος», της Τοπικής Κοινότητα Δήμητρας. 

2. Μία θέση στην τοποθεσία «Διασταύρωση Ποταμιάς δρόμου Αγιάς – Αγιοκάμπου». 

3. Μία θέση στην τοποθεσία «Βρύση Παλιουριάς» της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας. 

4. Μία θέση στην τοποθεσία «Φυσικό Σπίτι Κουτσουπιάς» της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας. 

5. Μία θέση στην τοποθεσία «Παναγιά - Μπέη» (Δασικός Συνεταιρισμός- ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ) 

της Τοπικής Κοινότητας Ομολίου. 

6. Μία θέση στην τοποθεσία «Μεγάλη Βρύση» της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου. 
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Β. Για τη θέση «Κολυμπήθρες ή Μητσάρες» το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σε επόμενη 

συνεδρίασή του αφού πρώτα αποφανθεί το αντίστοιχο Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας. 

 

Γ. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 902/17-2-15 (ΑΔΑ: 70Π87ΛΠ-ΑΛΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας το καταβαλλόμενο τέλος καθορίζεται στα πεντακόσια (500,00€) ανά άδεια το οποίο 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. 

 

Δ. Το χρονικό διάστημα (δεκαπενθήμερο) υποβολής των αιτήσεων, με τα δικαιολογητικά της παρ.1 

του άρθρου 22, θα ανακοινωθεί (δημοσιευθεί) στον τύπο, στα καταστήματα των κατά τόπους 

Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγιάς καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα αρχίζει 

κατόπιν της ημερομηνίας ελέγχου νομιμότητας της παρούσας απόφασης από την Απ. Δ/ση 

Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. 

 

Ε. Με επόμενη απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο θα καθορίσει τον τόπο, χρόνο και την 

διαδικασία κλήρωσης (εάν προκύψει ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων) από την σχετική 

επιτροπή οριζόμενη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 

 

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό  της, στο Δημαρχείο 

Αγιάς και στα καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Ευρυμενών, Μελιβοίας και Λακέρειας, 

σύμφωνα με τη  διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν.3463/2006. 

 

Ζ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα Λάρισας «Ελευθερία». 

 

Η. Δημοσιότητα απόφασης: 

α. Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο των δημοτικών  καταστημάτων, που 

είναι προσιτός στο κοινό.  

β. Η απόφαση, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, να καταχωρηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου. 

γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όπως λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την 

όσο το δυνατόν  ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

 

Δήλωσε "παρών" και μειοψήφισε ο δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας 

«Δώτιον Πεδίον» κ. Βατζιάς Αντίγονος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι 

της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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