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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

85/2016 

από το πρακτικό της 8
ης

/ 27.05.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 10
ο
:  Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - καντίνες για το έτος 2016. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 27 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή 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 4419/23.05.2016 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
1
 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Μάρκου Σωτήριος 11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Μπεϊνάς Αντώνιος 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σιμούλης Θωμάς  

18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
2
 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αράπης Χρήστος 25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

26. Κούκας Γεώργιος 27. Μασούρας Γεώργιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε από την αίθουσα στη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
2 Απουσίαζε από την αίθουσα στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος. 

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: Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής), 

Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Νικόλαος Κοσμάς (Ελάφου), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), 

Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας) και 

Νικόλαος Σαμαράς (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

Δημήτριος Παπακώστας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 10
ο
:  Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - καντίνες για το έτος 2016. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Βασίλειος Σμυρλής, αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και 

το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') οι άδειες άσκησης 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οικείου Δήμου. Οι 

άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία άδεια για 

κάθε φυσικό πρόσωπο.  

 

Η διάρκεια της άδειας είναι σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 

τεύχος Α') αόριστη.  

 

Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 26 του 

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

 

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’ αριθ. 33/2016 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’ αριθ.955/01-03-16 

απόφαση του καθόρισε τον ανώτατο αριθμό αδειών σε πέντε (5) που είναι δυνατό να χορηγηθούν από το Δήμο 

μας καθώς και το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση. 

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 51/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Αγιάς, (ΑΔΑ: ΩΩΘ0Ω6Ι-4ΣΟ) «Περί  

καθορισμού θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016» και την εγκριτική απόφαση ελέγχου 

νομιμότητας με αρ. πρωτ. 5703/65105/28-4-16 του Γ. Γ. Απ. Δ/σης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας 

(ΑΔΑ:Ω0ΩΚΟΡ10-02Κ) αποφασίσθηκε να χορηγηθούν τέσσερις (4) θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – 

καντινών  για το 2016 αορίστου διάρκειας, ως εξής:  
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1. Μία θέση στην τοποθεσία «Βρύση Παλιουριάς» Τ.Κ. Μελιβοίας  

2. Μία θέση στην τοποθεσία «Φυσικό Σπίτι Κουτσουπιάς» Τ.Κ. Μελιβοίας  

3. Μία θέση στην  ΕΠ.ΟΔΟ Λάρισας – Αγιάς σε ιδιωτικό χώρο στην ΤΚ Δήμητρας εφόσον τηρηθούν οι 

διατάξεις του ΚΟΚ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1016/49/245-β έγγραφο του ΑΤ ΑΓΙΑΣ   

4. Μία θέση στην τοποθεσία «Aκτή Παπακώστα» Τ.Κ. Σκήτης. 

 

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται σύμφωνα με 

την παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι 

άνεργα (βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ) 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. 

 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 22 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.  

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. 

Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σύμφωνα με την παρ.1 του 

άρθρου 23 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') στην αρμόδια αρχή αίτηση υπό την μορφή 

υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη 

διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. 

Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες με 

τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι άνεργος και ανήκει σε μία από τις κατηγορίες 

της παραγράφου 1 του άρθρου 22. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω κατατέθηκαν οι εξής αιτήσεις –υπεύθυνες δηλώσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 3840/10-5-16 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ΜΑΤΣΙΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του 

Αθανασίου (ΑΦΜ: 124564000) για την θέση στην τοποθεσία «Aκτή Παπακώστα» Τ.Κ. Σκήτης 
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2. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 4210/19-5-16 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

του Κων/νου (ΑΦΜ: 029813960) για την θέση στην τοποθεσία «Aκτή Παπακώστα» Τ.Κ. Σκήτης.  

Κατόπιν εξέτασης των προσκομισθέντων δικαιολογητικών κρίνεται δικαιούχος ο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου για την θέση στην τοποθεσία «Aκτή Παπακώστα» Τ.Κ. Σκήτης λόγω του 

κριτηρίου της πολυτεκνικής ιδιότητας και επιλαχών για την ίδια θέση κρίνεται ο κ. ΜΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

του Αθανασίου 

 

Η οριστική χορήγηση της άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - καντίνας θα δοθεί εφόσον μέσα σε διάστημα 

δύο μηνών  την έγκριση της παρούσας από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- 

άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α' 47) και 1642/1986 (Α' 125), 

β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν, 

γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις 

προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών, 

δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του. 

ε) Δημοτική ενημερότητα 

στ) Καταβολή τέλους του χώρου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 955/01-03-16 απόφαση του Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας  

 

Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του 

ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 

για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων 

- ποτών. 

 

Εάν εντός διμήνου δεν προσκομιστούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά από τον δικαιούχο ειδοποιείται εγγράφως 

ο επόμενος στην σειρά κατάταξης για να προσκομίσει μέσα στο ίδιο χρονικό περιθώριο (δύο μηνών) τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

- τα άρθρα 22, 23 και 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') 

- την υπ’ αριθ. 955/01-03-16(ΑΔΑ: 6ΑΝΨ7ΛΡ-ΒΡ6)  απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας σχετικά 

με τον αριθμό των αδειών  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το 2016 στο Δήμο Αγιάς 

- την υπ. αριθ. 51/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Αγιάς, (ΑΔΑ: ΩΩΘ0Ω6Ι-4ΣΟ) «Περί  καθορισμού 

θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016» και την εγκριτική απόφαση ελέγχου 

νομιμότητας με αρ. πρωτ. 5703/65105/28-4-16 του Γ. Γ. Απ. Δ/σης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας 

(ΑΔΑ:Ω0ΩΚΟΡ10-02Κ) 

- τις διατάξεις της Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β’) 

- τους φακέλους των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 

Εισηγούμαστε να :  

1. Εγκρίνουμε την χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – καντίνα , στους κάτωθι 

ενδιαφερόμενους:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΘΕΣΗ / ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1.  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του 

Κων/νου (ΑΦΜ: 029813960) 

θέση «Ακτή Παπακώστα» Τ.Κ. Σκήτης / 

καντίνα (υπαίθρια τρόφιμα και ποτά) 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ 

με επιλαχών τον κ. ΜΑΤΣΙΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ του Αθανασίου 

2. Εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο να εκδώσει την σχετική άδεια εφόσον προσκομισθούν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δύο μηνών από την λήψη της παρούσας. 

3. H άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη και αντιστοιχεί μία άδεια για 

κάθε φυσικό πρόσωπο.  (παρ. 4 άρθρο 22 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') 

4. Η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε.» 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Βασίλειου Σμυρλή, αρμόδιου Δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και το 

συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 

- τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 και 7, του άρθρου 22 παρ.1, 2, 3 και 4, του άρθρου 26 παρ.2 και 3, του 

άρθρου 27 και του άρθρου 29 παρ.1του ν.4264/2014 (Α΄118): «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 

εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»,  

- 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’ αριθ. 33/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: «Γνωμοδότηση για τον αριθμό αδειών 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Αγιάς για το έτος 2016», 

- 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», που ελέγχθηκε και 

κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 5703/65105/28.04.2016 (ΑΔΑ: Ω0ΩΚΟΡ10-02Κ) απόφαση του Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθ. την υπ’ αριθ. 7/2016 (ΑΔΑ: 6Γ61Ω6Ι-ΚΒΝ) απόφασή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 

«Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου «καντίνα» σε συγκεκριμένο χώρο για το έτος 2016», 

- την έγγραφη εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε τη χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – καντίνα, στον παρακάτω 

ενδιαφερόμενο: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΘΕΣΗ / ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του 

Κων/νου (ΑΦΜ: 029813960) 

θέση «Ακτή Παπακώστα» Τ.Κ. Σκήτης 

/ καντίνα (υπαίθρια τρόφιμα και ποτά) 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ 

με επιλαχών τον κ. ΜΑΤΣΙΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ του Αθανασίου. 

 

Β. Εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο να εκδώσει την σχετική άδεια εφόσον προσκομισθούν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δύο μηνών από την λήψη της παρούσας. 

 

Γ. H άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη και αντιστοιχεί μία 

άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο. (άρθρο 22 παρ.4 του ν.4264/14 (Α'118). 

 

Δ.  Η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. 

 

Ε. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για τα περαιτέρω. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 85/2016. 

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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