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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 63/2012
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 6ης/ 30-3-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 1ο: Χορήγηση αδειών  υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Στην  Αγιά σήμερα  30/3/2012,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  19:00 μμ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Αγιάς,  μετά  από  την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου 
4482/26-3-2012  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της 
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – 
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα 
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

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

Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος 11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος 13. Ξαφάρας Χρήστος
14. Πατσάς Κυριάκος 15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τσαγκάλης Αντώνιος (προσήλθε στη 

συζήτηση του 15ου θέματος)
Απόντες

21. Αργύρης Νικόλαος 22. Βόγιας Δημήτριος
23. Μαρούδας Ρίζος 24. Μαυρογιάννης Αντώνιος
25. Μπάτσικας Βασίλειος 26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  είκοσι δύο (22)  Προέδρων και 
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:  

  Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) 2. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
3. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) 4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου) 6. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
7. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής) 8. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
9. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς) 10. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
11. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) 12. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

Απόντες
13. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου) 14. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
15. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου) 16. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
17. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας) 18. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) 20. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
21. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας) 22. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας 
Αντώνης και ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου κ. Γκαλιάκης Δημήτριος. 

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
έδωσε  το  λόγο  στο  Δήμαρχο  που  ενημέρωσε  το  Σώμα  για  τρέχοντα  θέματα  και 
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη  συνέχεια  και  πριν  τη  συζήτηση των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το 
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός 
της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα ΕΗΔ: Έγκριση  της  υπ’  αριθμ.  19/2012 μελέτης  με  τίτλο:  «Γεωργοτεχνική  –  
Γεωργοοικονομική μελέτη του έργου «Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού  
και αντλητικών συγκροτημάτων στο Αγρόκτημα Δήμητρας».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω 
τα θέματα της συνεδρίασης:

Θέμα 1ο: Χορήγηση αδειών  υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
Ο Πρόεδρος, για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 

ειδικό  συνεργάτη  του  Δημάρχου  κ.  Δημήτριο  Γκαλιάκη  που  έθεσε  υπόψη  του 
δημοτικού συμβουλίου τα εξής: 

«Σύμφωνα με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες του άρθρου 94, παρ. 6, αριθ. 30,  
του Ν. 3852/2010 και της αριθμ. 61/30-12-2010 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκ.  
& Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης, την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως είχε  
τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.3190/03 και αντικαταστάθηκε με την  
παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν.3377/05 και τις διατάξεις του άρθρου 1, του Π.Δ. 254/2005,  
όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  1  της  ΚΥΑ  Κ1-164/2011,  οι  άδειες  υπαίθριου  
πλανόδιου  εμπορίου  δίνονται  από  τους  Δήμους  πλέον,  με  απόφαση  του  Δημοτικού  
Συμβουλίου,  σε  φυσικά  πρόσωπα  που  είναι  άνεργα  και  πληρούν  συγκεκριμένες  
προϋποθέσεις που ορίζονται από την προαναφερόμενη νομοθεσία.

Οι  επαγγελματικές  κατηγορίες  των  αδειών  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου  που  
δίνονται  για  το  έτος  2012,  βάση  της  υπ’  αριθμ.  5/2012  απόφασης  του  Δ.Σ.  
(ΑΔΑ:ΒΟΖΟΩ6Ι-ΒΘΠ),  είναι οι εξής :
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• δύο  (2)  άδειες  άσκησης  υπαίθριου  ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ εμπορίου  τύπου  Α΄,  η  οποία  
ισχύει για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και  
τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα

• μία (1) άδεια άσκησης υπαίθριου ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ εμπορίου τύπου Β΄ η οποία ισχύει  
για την πώληση των λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια μόνο της αρμόδιας αρχής  
που τη χορηγεί.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου  

όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 254/2005 είναι τα εξής:
1. Βεβαίωση Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
2. Αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια  

λαϊκής  ή  δημοτικής  αγοράς  και  ότι  δεν  συνδέεται  με  οποιαδήποτε  σχέση  με  
οργανωμένη  ομοειδή  ή  παρεμφερή  επιχείρηση,  σχετική  με  το  αντικείμενο  της  
υπαίθριας δραστηριότητάς του/της. 

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος 2011
Εκτός από τα παραπάνω ο ενδιαφερόμενος καταθέτει πιστοποιητικό από αρμόδια  

Υπηρεσία από το οποίο  αποδεικνύεται,  κατά περίπτωση,  ότι  ανήκει  σε  μια  από τις  
κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν.  
3377/2005 όπως ισχύει, ήτοι:
(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε  
πολεμικά γεγονότα,
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με  
νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από  
την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο
(ζ)  Έλληνες  τσιγγάνοι  POM που έχουν  εγγραφεί  στα  δημοτολόγια  των οργανισμών  
τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

Το  Γραφείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  Αλιείας  και  Δασών  του  Δήμου  της,  με 
ανακοίνωση στα Δημοτικά Καταστήματα της  Έδρας και  των Δημοτικών Ενοτήτων,  
ενημέρωσε της δημότες του Δήμου της για της άδειες και της ημερομηνίες υποβολής  
αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Κατόπιν των ανωτέρω, υποβάλλουμε της φακέλους των ενδιαφερόμενων. 
Εμπρόθεσμα κατατέθηκε συνολικά μία αίτηση από τον παρακάτω ενδιαφερόμενο:
7) Μπαρούτζα  Χρήστο  του  Μαργαρίτη,  για  την  επαγγελματική  κατηγορία  

Οπωροκηπευτικά τύπου Α΄
Ο  ανωτέρω  πληροί  της  προϋποθέσεις  για  χορήγηση  αδείας,  σύμφωνα  με  τις  

διατάξεις του άρθρου 38, του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/27-10-2011, τ. Α’) και των  
παρ. 1 και 2, του άρθρου 1, του Π.Δ. 254/2005, της τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του  
άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ1-164/2011.

Κατά  την  έκδοση  της  σχετικής  άδειας  υπαιθρίου  εμπορίου,  ο  ενδιαφερόμενος  
καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία:
1)  βεβαίωση  της  οικείας  Δημόσιας  Οικονομικής  Υπηρεσίας  (ΤΗΣ)  περί  υποβολής  
δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με της νόμους 4045/ 1960 (47 Α)  
και 1642/ 1986 (125 Α),
2) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν,
3) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει  ότι  ο  
ενδιαφερόμενος  τηρεί  της  προϋποθέσεις  της  ισχύουσας  υγειονομικής  νομοθεσίας,  
εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών, 
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4) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του, και επιδεικνύει:
6) την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή  
του  προσώπου  που  αναπληρώνει  αυτόν  για  το  όχημα  που  τυχόν  πρόκειται  να  
χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,
7) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.
Για  την  υποβολή  δικαιολογητικών  από  της  ενδιαφερόμενους  για  τη  χορήγηση  της  
οριστικής  άδειας  ορίζεται  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  ημερομηνία  
έκδοσης της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων.
Για την έκδοση της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσμία επτά (7) ημερών  
από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση των  
αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών,
 το άρθρο 94 παρ. 6 στοιχείο 30 του Ν.3852/2010,
 το άρθρο 1 του Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 τις σχετικές διατάξεις των Ν. 3377/05 και του Π.Δ. 254/05,
 την ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β') και
 την υπ’ αριθμ. 5/2012 απόφασή του με τίτλο: «Καθορισμός ανώτατου αριθμού 

αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου,  του άρθρου 94 του Ν.3852/2010,  για το 
έτος 2012» 

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, για τρία (3) έτη, 
στον μόνο ενδιαφερόμενο που κατέθεσε έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και συγκεκριμένα στον Μπαρούτζα Χρήστο του Μαργαρίτη, για την επαγγελματική 
κατηγορία Οπωροκηπευτικά τύπου Α΄.

Β. Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει τα δικαιολογητικά της παρ.3 του άρθρου 1 του 
Ν.2323/95 εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της 
παρούσας, προκειμένου να του χορηγηθεί η οριστική άδεια.

Γ. Η  παρούσα  να  κοινοποιηθεί  στη  Γενική  Γραμματεία  Εμπορίου  και  στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 63/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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