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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

62/2016 

από το πρακτικό της 6
ης

/ 26.04.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 2
ο
 :  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 22 του ν.4264/2014. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 26 Απριλίου 2016, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 3365/22.04.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Καλαγιάς Γρηγόριος 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κούκας Γεώργιος 9. Μάρκου Σωτήριος 

10. Μασούρας Γεώργιος 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Ριζούλης Στέφανος 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Σμυρλής Βασίλειος 15. Σουλιώτης Θεόδωρος 

16. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

17. Αναστασίου Ιωάννης 18. Αράπης Χρήστος 

19. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 20. Ζιούλη Αναστασία 

21. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 22. Μπάτσικας Βασίλειος 

23. Μπεϊνάς Αντώνιος 24. Ολύμπιος Αθανάσιος 

25. Σιμούλης Θωμάς 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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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: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής), 

Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου), 

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

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός. 

 

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 2
ο
 :  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 22 του ν.4264/2014. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 

έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Με τις διατάξεις της την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α΄) περί 

«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι: «2.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. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι 

μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται 

κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια 

φορά κάθε χρόνο. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού 

Συμβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της προηγούμενης παραγράφου 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».  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σας καλώ να προσδιορίσουμε το χρονικό διάστημα και τον τόπο της 

κλήρωσης που τυχόν θα προκύψει από την αξιολόγηση των αιτήσεων για την χορήγηση άδειας υπαίθριου  

στάσιμου εμπορίου (καντίνας) για το 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 51/2016 (ΑΔΑ:ΩΩΘ0Ω6Ι-4ΣΟ) 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, περί Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο 

Αγιάς για το έτος 2016, και συγκεκριμένα σας καλώ να εισηγηθούμε στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για 

την συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014, προτείνοντας η 

κλήρωση να διεξαχθεί εντός του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Μαΐου 2016 στο πρώην κοινοτικό 

κατάστημα της ΤΚ Μεταξοχωρίου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Βασίλειου Λέτσιου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 4264/2014 (Α΄118): «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 

εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», 

- την υπ’ αριθμ. 51/2016 (ΑΔΑ:ΩΩΘ0Ω6Ι-4ΣΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Αγιάς για το έτος 2016»  

και μετά από συζήτηση 
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Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Προτείνουμε στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής της παρ. 2 του 

άρθρου 22 του ν. 4264/2014 στο Δήμο Αγιάς. 

 

Β. Προσδιορίσουμε ότι η κλήρωση που τυχόν θα προκύψει από την αξιολόγηση των αιτήσεων για την 

χορήγηση άδειας υπαίθριου  στάσιμου εμπορίου (καντίνας) για το 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

51/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: «Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο 

Αγιάς για το έτος 2016» (ΑΔΑ:ΩΩΘ0Ω6Ι-4ΣΟ), θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της τριμελούς επιτροπής του 

άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 4264/2014 και θα διεξαχθεί εντός του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Μαΐου 2016 

στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων που στεγάζεται στο πρώην 

κοινοτικό κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Μεταξοχωρίου. 

 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων για 

τις περαιτέρω ενέργειες.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 62/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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