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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3ης/ 23-3-2015

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 13ο: Γνωμοδότηση για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 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 Σωτήριος1 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.

1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση 13ου του θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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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:

Θέμα 13ο: Γνωμοδότηση για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 2015. 

Το θέμα εισηγήθηκε  ο  Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Βασίλειος 
Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Το  Τμήμα   Εμπορίου  και  Τουρισμού  της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας  μας  απέστειλε  το  υπ’ αριθμ.  
1379/12-3-2015 έγγραφό του με το οποίο μας  ζητά να προτείνουμε (γνωμοδοτήσουμε) με απόφαση  
Δημοτικού  Συμβουλίου  τον  ανώτατο  αριθμό  αδειών  άσκησης  υπαιθρίου  πλανόδιου  εμπορίου  Ν.  
4264/2014 για το 2015 οι οποίες θα χορηγηθούν με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. 

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.  Η  άδεια  αυτή  χορηγείται  κατά  σειρά  
προτεραιότητας  και  με  βάση  κοινωνικά  κριτήρια,  σε  πρόσωπα  που  ανήκουν  στις  ακόλουθες  
κατηγορίες:
(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και  
σε τυφλούς,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε  
γονείς με τρία τέκνα,
(γ)  μέχρι  ποσοστό  πέντε  τοις  εκατό  (5%),  σε  ανάπηρους  και  θύματα  ειρηνικής  περιόδου  του  ν.  
1370/1944 (Α' 82),
(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που  
προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές  
και  πολλαπλές  αναπηρίες  και  πολλαπλές  ανάγκες  εξάρτησης,  
(ε)  μέχρι  ποσοστό  πέντε  τοις  εκατό  (5%),  σε  ομογενείς  Βορειοηπειρώτες  και  ομογενείς  
παλιννοστούντες,
(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των  
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
(ζ)  μέχρι  ποσοστό πέντε  τοις  εκατό (5%)  σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες  ουσίες  και  
άτομα υπό απεξάρτηση.
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Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου, ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου  
εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και  
θέση  καθορίζονται  με  απόφαση  του  οικείου  Περιφερειάρχη,  μετά  από  πρόταση  του  οικείου  
Δημοτικού  Συμβουλίου. Οι  μεν  άδειες  άσκησης  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου  χορηγούνται  με  
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οικείου Δήμου, οι δε άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου  
εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και ισχύουν εντός της  
οικείας Περιφέρειας. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες  
και αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'),  
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 4282/14 (ΦΕΚ 182/29.08.2014 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.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιφέρεια του Δήμου  
Αγιάς, καλούμαστε να προτείνουμε στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας σχετικά με τον  ανώτατο αριθμό  
των αδειών υπαίθριου πλανόδιου οι οποίες θα χορηγηθούν με απόφαση του οικείου Περιφερειακού  
Συμβουλίου». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την  εισήγηση του αρμόδιου δημοτικού  Συμβούλου  για  την  εποπτεία  και  το συντονισμό του 

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Βασίλειου Σμυρλή,
- την παρ.1, 3, 4 του άρθρου 22, την παρ.2 του άρθρου 25, την παρ. 3 του άρθρου 26 και το άρθρο 

27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’'),
- το υπ’ αριθμ. 1379/12-3-15 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας,
- τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιφέρεια του Δήμου Αγιάς,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Προτείνει  στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας όπως ο ανώτατος αριθμός αδειών άσκησης υπαιθρίου 
πλανόδιου εμπορίου για το 2015 να ανέλθει σε τέσσερις (4) άδειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης


