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        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ 

           ΓΖΜΟ     ΑΛΜΩΠΗΑ                                                     

          ΣΜΖΜΑ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ                                 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
            ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΔΗΟ:ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Ππακηικό ηηρ ςνεδπίαζηρ απιθμ. 9/2016  ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ευήρ ηος  

Γήμος  Αλμυπίαρ 

 

Αξηζκ.  Απφθ.: 49/2016 ΘΔΜΑ 1o: Καθοπιζμόρ θέζευν για ηην άζκηζη ςπαίθπιος 

ζηάζιμος εμποπίος. 

             

          ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα 8 επηεμβπίος  2016, εκέξα 

Πέμπηη θαη ψξα 10.00΄  μ.μ. ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο  ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο, χζηεξα απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 

22219/02-09-2016, πνπ δφζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ 

ν.3852/10.  

 Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ επηά 

(7) κειψλ ήηαλ παξφληα έμη (6), δειαδή: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΔ   ΑΠΟΝΣΔ 

1. Μπίλνο Γεκήηξηνο (Γήκαξρνο σο 

Πξφεδξνο Δ.Π.Ε.) 

 1. Καιδεξεκηδή  Γέζπνηλα 

(Αληηπξφεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.) 

2. Γεσξγίνπ Υξήζηνο  (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)    

3. Βέζθνο Γεκήηξηνο (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)       

4.  Γφληζνο Υξήζηνο  (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)   (πνπ  δελ παξνπζηάζζεθε αλ θαη 

θιήζεθε λφκηκα) 

5. Κεηηθίδεο Ησάλλεο (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)    

6. Μπαγθή Αηθαηεξίλε  (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)    

  

           ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ.Ηληδεκπαηδάθε 

Γήκεηξα,   γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθψλ.  

           Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 1νζέκα, είπε ηα παξαθάησ: Απφ ην Σκήκα 

Σνπηθήο – Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ  Αικσπίαο εζηάιε πξνο ηελ Δπηηξνπή 

Πνηφηεηαο Εσήο ην αξηζκ. πξση. 21052/24-08-2016 έγγξαθφ ηνπο, ζην νπνίν αλαθέξνληαη 

ηα παξαθάησ:  

 «ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ θέζευν για ηην άζκηζη ςπαίθπιος ζηάζιμος εμποπίος  
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     Με ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.3463/2006, νξίδνληαη κεηαμχ άιισλ ηα εμήο:  

 «Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο, εθδίδνληαο 

ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε ηηο νπνίεο … ε) 

θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ηηο ζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη ε 

άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο, δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο 

ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ηα κέζα πξνβνιήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο …» 

   Με ηελ παξ.1γ ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.3852/2010, ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο 

πξνηείλεη ηηο ζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη ε άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. Οη απνθάζεηο 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο θνηλφηεηαο γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 

ιακβάλνληαη με ηην απόλςηη πλειοτηθία ηυν μελών ηος θαη απνζηέιινληαη ζηελ 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ηελ εηζήγεζή ηεο πξνο ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζρεηηθψλ ηνπηθψλ θαλνληζηηθψλ 

απνθάζεσλ. 

   Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ.3852/2010, ην ζπκβνχιην ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

πξνηείλεη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο ηηο ζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη ε άζθεζε ππαίζξηνπ 

ζηάζηκνπ εκπνξίνπ.  

   Με ην άξζξν 73 παξ. 1Β λ) ηνπ Ν. 3852/2010 ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο εηζεγείηαη ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην, ην ζρέδην θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3463/2006. 

   χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4264/2014 ππαίζξην εκπφξην είλαη ε άζθεζε 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε αθάιππην ρψξν, δεκφζην, ηδησηηθφ, δεκνηηθφ ή 

εθθιεζηαζηηθφ, ν νπνίνο δελ απνηειεί επαγγεικαηηθή ζηέγε.   

   Σν ππαίζξην ζηάζηκν εκπφξην δηεμάγεηαη ζε πιαηείεο ή άιινπο αλεμάξηεηνπο, ππαίζξηνπο 

ειεχζεξνπο, ηδησηηθνχο, δεκφζηνπο, δεκνηηθνχο ή εθθιεζηαζηηθνχο ρψξνπο. Σν Γεκφζην, νη 

δήκνη θαη νη εθθιεζηαζηηθέο αξρέο δελ επηηξέπεηαη λα εθκηζζψλνπλ ή λα παξαρσξνχλ θαηά 

ρξήζε ρψξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζε 

πξφζσπα πνπ δελ θαηέρνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα(παξ. 3 αξζ. 26 ηνπ λ. 4264/2014).  

 

   χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4264/2014 ππαίζξην ζηάζηκν εκπφξην είλαη 

ην ππαίζξην εκπφξην πνπ δελ απνηειεί πιαλφδην, θαζψο θαη απηφ πνπ αζθείηαη ζε ππαίζξηα 

νξγαλσκέλε αγνξά δειαδή ζε ζπγθεθξηκέλν θαη θαζνξηζκέλν ρψξν φπνπ δηελεξγνχληαη 

εκπνξνπαλεγχξεηο, δσνπαλεγχξεηο, ρξηζηνπγελληάηηθεο θαη παζραιηλέο αγνξέο, 

παξαδνζηαθέο παλεγχξεηο πνπ δηελεξγνχληαη κε ηελ επθαηξία επεηεηαθψλ ζξεζθεπηηθψλ 

ενξηψλ, θπξηαθάηηθεο εηδηθέο αγνξέο παιαηνπσιψλ θαη ζπλαθψλ επηηεδεπκάησλ.  

   ηελ έλλνηα ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή πξφρεηξσλ 

γεπκάησλ ζηνπο δηεξρφκελνπο, πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ είηε εληφο απηνθηλνχκελσλ 

ή ξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ (θαληίλεο), πνπ ζηαζκεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη γηα 

ρξφλν ίζν πξνο ηε ιεθζείζα άδεηα είηε ζε θνξεηέο εγθαηαζηάζεηο έςεζεο. (παξ. 2 άξζξν 

26 ηνπ λ. 4264/2014).  

   Δπίζεο ζην ππαίζξην ζηάζηκν εκπφξην επηηξέπεηαη θαη ε πψιεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

αβγψλ, κειηνχ, πνπιεξηθψλ, πξντφλησλ νηθνηερλίαο, αιηεπηηθψλ πξντφλησλ θηι. ηηο 

πεξηπηψζεηο θαηφρσλ άδεηαο άζθεζεο πιαλφδηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ παξαγσγνχ, πνπ 

είραλ εθδνζεί κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο (Π.Γ. 254/2005), παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ρνξήγεζεο άδεηαο θαηάιεςεο ρψξνπ γηα ηελ άζθεζε ζηάζηκεο δξαζηεξηφηεηαο, θαηφπηλ 
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αηηήζεσο ηνπο ζηνλ νηθείν Γήκν (αξηζκ. 34308/27-3-2015 δηεπθξηληζηηθή εγθχθιηνο  ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ).  

   Ο αξηζκφο ησλ αδεηψλ άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη ην χςνο θαη ν ηξφπνο 

είζπξαμεο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ ηέινπο αλά άδεηα θαη ζέζε θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (παξ. 3 

αξζξ. 22 ηνπ λ.4264/2014).  

   Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ηελ αξίζκ. 67/2016 απφθαζή ηνπ γλσκνδφηεζε πξνο ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ, ην χςνο θαη ηνλ ηξφπν είζπξαμεο ηνπ 

θαηαβαιιφκελνπ ηέινπο αλά άδεηα θαη ζέζε. ηε ζπλέρεηα ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο κε ηελ 

ππ΄αξηζκ. 279549/1608/4-7-2016 απφθαζή ηνπ, θαζφξηζε ηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ πνπ 

κπνξεί λα ρνξεγήζεη ν Γήκνο. πγθεθξηκέλα ελέθξηλε ηελ ρνξήγεζε ηξηψλ (3) αδεηψλ 

ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαη ηξηψλ (3) βξαρπρξφλησλ θαινθαηξηλψλ αδεηψλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ.  

Σν δε χςνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο ησλ αδεηψλ - ζέζεσλ ζα γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 47/2015 απφθαζε ηνπ Γ.. Αικσπίαο κε ζέκα «Δπηβνιή ηέινπο 

ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ».  

   Οη ζέζεηο άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη εθηφο (αξζ. 27 

ηνπ λ. 4264/2014):  

α) ησλ δεκνηηθψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ θαη 

β) πεξηνρψλ πνπ γεηηληάδνπλ ή επξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ νξγαλσκέλεο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, κπξνζηά απφ ηελ είζνδν εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη εηζφδνπο 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κνπζείσλ, κλεκείσλ θαη εθθιεζηψλ. 

Ζ απφζηαζε ησλ ζέζεσλ άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ απφ ηα άθξα ησλ 

δεκνηηθψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηαθνζίσλ (300) 

κέηξσλ, ζηνπο δήκνπο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο θαη ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 

πελήληα ρηιηάδεο (50.000) θαηνίθνπο. 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε αλσηέξσ απφζηαζε δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 

εθαηφλ πελήληα (150) κέηξσλ. 

 Οη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο επηηξέπεηαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη κφλν ζε ζέζεηο – 

ζεκεία πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί θαη νξηνζεηεζεί απφ ηνλ Γήκν πνπ ηνπο έρεη ρνξεγήζεη ηελ 

άδεηα.  

   Με βάζε ηα παξαπάλσ ην Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ κε ην αξηζκ. πξση. 11291/12-5-2016 έγγξαθφ ηνπ πξνο ηα Σνπηθά 

πκβνχιηα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, δήηεζε λα νξίζνπλ ζέζεηο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ 

ζηελ πεξηθέξεηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη λα απνζηείινπλ γλσκνδνηηθέο απνθάζεηο ζηελ 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο.  

   Με ηην απιθμ. 43/2016 απόθαζή ηος, ηο ςμβούλιο ηηρ Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ 

Απιδαίαρ ειζηγήθηκε ηιρ εξήρ θέζειρ για ηην άζκηζη ςπαίθπιος ζηάζιμος εμποπίος:  

 

1. ηελ Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ:  

- Μία ζέζε δίπια ζην πεξίπηεξν  

- Μία ζέζε κπξνζηά ζην άγαικα απέλαληη απφ ην Α΄ Γπκλάζην  

2. Μπξνζηά ζηελ εθθιεζία Αγίσλ Νηθάλδξνπ θαη Ησαλληθείνπ 

  - Μία ζέζε θνληά ζηνλ ηειεθσληθφ ζάιακν  

  - Μία ζέζε απέλαληη απφ ηελ εθθιεζία κπξνζηά ζηελ αιάλα  

ΑΔΑ: 7ΣΔ6ΩΨΩ-3ΗΨ



[4] 

 

3. ηελ νδφ Αζαλαζίνπ Γηάθνπ  

  - Μία ζέζε απέλαληη απφ ην πεξίπηεξν κπξνζηά ζηελ αιάλα  

  - Μία ζέζε αλάκεζα ζηα νχπεξ Μάξθεη Μαζνχηε θαη Αξβαληηίδε  

4. ην Ξεληηίδεην, κία ζέζε ζην ζηελφ δίπια ζην Ξεληηηδείν κε ηελ πξφζνςε ηνπ νρήκαηνο 

ζηελ Λεσθφξν Αλνίμεσο   

5. ην πξαθηνξείν ΚΣΔΛ  

  - Μία ζέζε κεηαμχ ηνπ ΚΣΔΛ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ 

  - Μία ζέζε θνληά ζην πεξίπηεξν  

6. ην Γαζάθη κία ζέζε επί ηεο Καπεηάλ Γαξέθη (ζην δξφκν πξνο σζάλδξα) εθαηφλ 

πελήληα (150) κέηξα απφ ηελ Λατθή Αγνξά Αξηδαίαο  

7. ηελ νδφ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, κία ζέζε ζην ζηαπξνδξφκη γηα σζάλδξα  

8. ηελ Κεληξηθή Πιαηεία, κία ζέζε δίπια ζην δαραξνπιαζηείν Εηιή, κπξνζηά ζηελ αιάλα  

 

   Με ηην απίθμ. 1/2016 απόθαζη ηηρ, η Σοπική Κοινόηηηα Ατάλος ειζηγήθηκε ηιρ 

εξήρ θέζειρ:  

 

1. Ορηψ (8) ζέζεηο κεηά ην θσηεηλφ ζεκαηνδφηε ζην ηέινο ηεο θνηλφηεηαο  

Δπίζεο πξφηεηλε λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ απφ θαηνίθνπο ηεο 

Σ.Κ. Αςάινπ  θαη ν ρψξνο λα δηαζηξσζεί κε ραιίθη θαη λα θαζαξηζηεί.  

 

 

   Με ηην απιθμ. 1/2016 απόθαζή ηηρ, η Σοπική Κοινόηηηα Όπμαρ, ειζηγήθηκε ηιρ 

εξήρ θέζειρ:  

 

1.  Γχν (2) ζέζεηο ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία  

 

   Με ηην απίθμ. 1/2016 απόθαζή ηηρ, η Σοπική Κοινόηηηα Πιπεπιάρ ειζηγήθηκε ηιρ 

εξήρ θέζειρ:  
 

1. Σξεηο (3) ζέζεηο ζηνπο ρψξνπο απέλαληη απφ ηελ Κεληξηθή Πιαηεία  

2. Σξείο (3) ζέζεηο απέλαληη απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ Πηπεξηάο ζηνλ ρψξν πνπ έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο αλαςπθηήξην  

 

   Με ηην απιθμ. 3/2016 απόθαζή ηηρ, η Σοπική Κοινόηηηα Δξαπλαηάνος ειζηγήθηκε 

ηιρ εξήρ θέζειρ:  
 

1. Μία (1) ζέζε επί ηεο επαξρηαθήο νδνχ Δμαπιαηάλνπ – Φνχζηαλεο θαη ζηελ ηνπνζεζία 

πεξίπνπ 30 κέηξσλ απφ ην Γπκλάζην – Λχθεην Δμαπιαηάλνπ 

2. Μία (1) ζέζε ζηελ επαξρηαθή νδφ Αξηδαίαο – Δμαπιαηάλνπ θαη απέλαληη απφ ην 

θνηλνηηθφ γπκλαζηήξην Δμαπιαηάλνπ   

 

   Με ηην απίθμ. 2/2016 απόθαζή ηηρ, η Σοπική Κοινόηηηα Θεοδυπακείος ειζηγήθηκε 

ηιρ εξήρ θέζειρ: 
 

1. Γχν (2) ζέζεηο ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία  

Δπίζεο πξφηεηλε  κηα (1) ζέζε εμ απηψλ λα δνζεί ζε ζηάζηκν κηθξνπσιεηή θαη κία  (1) 

ζέζε ζε παξαγσγνχο γηα θαηάιεςε ρψξνπ.   
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   Με ηην απίθμ. 1/2016 απόθαζή ηηρ, η Σοπική Κοινόηηηα Ξιθιανήρ ειζηγήθηκε ηιρ 

εξήρ θέζειρ:  

 
1. Μία (1) ζέζε ζηελ δηαζηαχξσζε Αξηδαίαο – Υξπζήο (παξαπιεχξσο γεσξγηθνχ 

ζπλεηαηξηζκνχ)  

2. Μία (1) ζέζε ζηελ δηαζηαχξσζε Ξηθηαλήο – Θεζζαινλίθεο (παιηά επαξρηαθή νδφ, 

ηνπνζεζία Μίζνπθ)  

 

   ηε ζπλέρεηα κε ην αξηζκ. πξση. 19650/4-8-2016 έγγξαθφ ηνπ, ην Γξαθείν 

Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ δήηεζε απφ ην Α.Σ. Αξηδαίαο 

λα γλσκνδνηήζεη σο πξνο ηηο ζέζεηο πνπ φξηζαλ ηα Σνπηθά πκβνχιηα,  ψζηε νη αλσηέξσ 

ζέζεηο λα κελ παξεκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία θαη γεληθφηεξα λα γίλεηε νκαιή άζθεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο.   

    Με ην αξηζκ. πξση. 1016/46/136-α/23-08-2016 έγγξαθφ ηνπ, ην Α.Σ. Αξηδαίαο 

ζπλεγφξεζε ζεηηθά σο πξνο ηηο ζέζεηο πνπ φξηζαλ ηα Σνπηθά πκβνχιηα, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ζα παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή θπθινθνξία νρεκάησλ, πεδψλ θαη 

Α.Μ.Δ.Α. θαη φηη ζα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4264/2014.   

   Δπίζεο κε ην αξηζκ. πξση. 19669/4-8-2016 έγγξαθν ηνπ, ην Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ 

δήηεζε απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ λα γλσκνδνηήζεη εάλ νη ζέζεηο 

πνπ φξηζαλ ηα Σνπηθά πκβνχιηα  ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ.  

   Ζ Σερληθή Τπεξεζία κε ην αξηζκ. 19986/9-8-2016 έγγξαθφ ηεο απάληεζε φηη ην Σκήκα 

Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο κπνξεί λα θάλεη κφλν ηνπ ηνλ έιεγρν ζρεηηθά κε ηηο 

ζέζεηο, εάλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο. Σν Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο  δελ έρεη ηηο 

γλψζεηο νχηε ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα λα θάλεη ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν (πρ δελ έρεη 

γλψζε ησλ ρψξσλ πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλνη σο αξραηνινγηθνί, αλ πξφθεηηαη γηα 

θνηλφρξεζην ρψξν, ηηο απνζηάζεηο θηι).  Γηα ην ιφγν απηφ ην Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ 

δήηεζε εθ λένπ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία λα γλσκνδνηήζεη. Δπεηδή ε Σερληθή Τπεξεζία 

έσο ζήκεξα δελ έρεη απαληήζεη ζην παξαπάλσ έγγξαθν, ε γλσκνδφηεζε ηεο ζα ζηαιεί 

απεπζείαο ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο.  

   ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε:  

α) Όηη ν Πεξηθεξεηάξρεο ελέθξηλε ηελ ρνξήγεζε ηξηψλ (3) αδεηψλ  ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ 

εκπνξίνπ θαη ηξηψλ (3) βξαρπρξφλησλ θαινθαηξηλψλ αδεηψλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ  

β) Σν άξζξν 53 ηνπ λ. 4403/7-7-2016 πνπ  αληηθαηέζηεζε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 

4264/2014 ζχκθσλα κε ην νπνίν θαη΄ εμαίξεζε, θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν  κπνξεί λα 

δίδνληαη κηα θνξά ην ρξφλν, άδεηεο παξαζθεπήο θαη δηάζεζεο πξφρεηξσλ γεπκάησλ ζε 

αδεηνχρνπο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 25 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 26 κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θηλεηή 

θαληίλα κε δηάξθεηα ηζρχνο κέρξη ηέζζεξηο (4) κήλεο  θαη γηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε.  

γ) Σν παξάξηεκα  Η πνπ πξνζηέζεθε ζηνλ λ. 4264/2014, ζχκθσλα κε ην νπνίν απφ ηελ 

δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4403/7-7-2016, ε έθδνζε λέσλ αδεηψλ άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, 

πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ, κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θηλεηή θαληίλα, με εξαίπεζη ηιρ 

άδειερ πος δίδονηαι ζύμθυνα με ηην παπ. 1 ηος άπθπος 29 ηος ν. 4264/2014, θαζψο θαη 

θάζε πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ ζρεηηθή πξνπαξαζθεπαζηηθή ελέξγεηα, αλαζηέιιεηαη έσο ηηο 

30/06/2017.    

β) Σν γεγνλφο φηη δεκφηεο ηνπ δήκνπ καο έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ έθδνζε 

άδεηαο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαζψο θαη γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ θαηάιεςεο ρψξνπ, 

εηζεγνχκαζηε: 
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1) Ζ ζέζε πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Αξηδαίαο ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία 

δίπια ζην δαραξνπιαζηείν Εηιή, κπξνζηά ζηελ αιάλα λα απνξξηθζεί, δηφηη ζχκθσλα κε ην 

άξζξ. 27 ηνπ λ. 4264/2014 ε απφζηαζε ησλ ζέζεσλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ απφ ηα 

άθξα ησλ δεκνηηθψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ εθαηφλ 

πελήληα (150) κέηξσλ.  

2) Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ηξηψλ (3) αδεηψλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ πνπ καο ελέθξηλε 

ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο, λα νξίζεηε κία (1) ζέζε γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4264/2014 (νπσξνθεπεπηηθψλ νζπξίσλ θηι.), 

κία (1) ζέζε  γηα πψιεζε πξντφλησλ νηθνηερλίαο καξκειάδεο, κέιη, ηαρίλη θηι, κία (1) ζέζε 

γηα πψιεζε εηδψλ ιατθήο ηέρλεο - θνζκεκάησλ. Μνινλφηη δεκφηεο ηνπ δήκνπ καο έρνπλ 

εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζηκεο θηλεηήο θαληίλαο, εηζεγνχκαζηε 

λα κελ νξίζεηε αληίζηνηρε άδεηα πξνο ρνξήγεζε, ζε εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ (γ) ζρεηηθνχ, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ρνξήγεζε λέσλ αδεηψλ θηλεηήο θαληίλαο αλαζηέιιεηαη  έσο ηηο 

30/06/2017.  

3) Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ηξηψλ (3) βξαρπρξφλησλ θαινθαηξηλψλ αδεηψλ ππαίζξηνπ 

εκπνξίνπ (παξ. 1 αξζ. 29 ηνπ λ. 4264/2014), απηέο λα δνζνχλ ζε αδεηνχρνπο ππαίζξηνπ 

εκπνξίνπ πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θηλεηή θαληίλα  γηα ηελ 

παξαζθεπή θαη δηάζεζε πξφρεηξσλ γεπκάησλ.  

   Οη ππφινηπεο ζέζεηο λα δνζνχλ ζε παξαγσγνχο πνπ έρνπλ εθνδηαζζεί κε ζρεηηθή άδεηα 

απφ ηηο Γηεπζχλζεηο – Σκήκαηα Δκπνξίνπ, γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηαο ζηάζηκεο 

δξαζηεξηφηεηαο.   

   Ωο εθ ηνχηνπ παξαθαινχκε φπσο θαζνξίζεηε ηνπο ρψξνπο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ 

ζχκθσλα κε ηα σο άλσ νξηδφκελα ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ηνπο ρψξνπο φπνπ ζα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ νη λένη θάηνρνη ησλ αδεηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ 2 θαη 3.  

   χκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 1 Β v) ηνπ λ. 3852/2010 ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο 

εηζεγείηαη ην αλσηέξσ ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  Ζ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί κε απφιπηε πιεηνςεθία (άξζξ 79 ηνπ λ. 3463/2006).     

 

 ύμθυνα με ηο άπθπο 73 παπ. 1 Β v) ηος ν. 3852/2010 η Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Ευήρ 

ειζηγείηαι ηο ανυηέπυ θέμα ζηο Γημοηικό ςμβούλιο.  Ζ απόθαζη ηος Γημοηικού 

ςμβοςλίος θα ππέπει να ληθθεί με απόλςηη πλειοτηθία (άπθπ 79 ηος ν. 3463/2006)».
            

Καηφπηλ ν Πξφεδξνο, θάιεζε ηελ επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, 

έρνληαο ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο – Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ  

Αικσπίαο,   ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73   ηνπ Ν.3852/2010  θαη ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο ησλ 

Σνπηθψλ – Γεκνηηθψλ  Κνηλνηήησλ,  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α 

 
 Δηζεγείηαη  πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηνλ καθοπιζμό θέζευν για ηην 

άζκηζη ςπαίθπιος ζηάζιμος εμποπίος, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή 

δηέιεπζε νρεκάησλ θαη πεδψλ, σο εμήο:  

                                                                                                   

 Γημοηική Κοινόηηηα Απιδαίαρ  

 

1. ηελ Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ:  

- Μία ζέζε δίπια ζην πεξίπηεξν  
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- Μία ζέζε κπξνζηά ζην άγαικα απέλαληη απφ ην Α΄ Γπκλάζην  

2. Μπξνζηά ζηελ εθθιεζία Αγίσλ Νηθάλδξνπ θαη Ησαλληθείνπ 

  - Μία ζέζε θνληά ζηνλ ηειεθσληθφ ζάιακν  

  - Μία ζέζε απέλαληη απφ ηελ εθθιεζία κπξνζηά ζηελ αιάλα  

3. ηελ νδφ Αζαλαζίνπ Γηάθνπ  

  - Μία ζέζε απέλαληη απφ ην πεξίπηεξν κπξνζηά ζηελ αιάλα  

  - Μία ζέζε αλάκεζα ζηα νχπεξ Μάξθεη Μαζνχηε θαη Αξβαληηίδε  

4. ην Ξεληηίδεην, κία ζέζε ζην ζηελφ δίπια ζην Ξεληηηδείν κε ηελ πξφζνςε ηνπ νρήκαηνο 

ζηελ Λεσθφξν Αλνίμεσο   

5. ην πξαθηνξείν ΚΣΔΛ  

  - Μία ζέζε κεηαμχ ηνπ ΚΣΔΛ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ 

  - Μία ζέζε θνληά ζην πεξίπηεξν  

6. ην Γαζάθη κία ζέζε επί ηεο Καπεηάλ Γαξέθη (ζην δξφκν πξνο σζάλδξα) εθαηφλ 

πελήληα (150) κέηξα απφ ηελ Λατθή Αγνξά Αξηδαίαο  

7. ηελ νδφ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, κία ζέζε ζην ζηαπξνδξφκη γηα σζάλδξα  

Σοπική Κοινόηηηα Ατάλος  

1. Ορηψ (8) ζέζεηο κεηά ην θσηεηλφ ζεκαηνδφηε ζην ηέινο ηεο θνηλφηεηαο  

Δπίζεο πξφηεηλε λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ απφ θαηνίθνπο ηεο 

Σ.Κ. Αςάινπ  θαη ν ρψξνο λα δηαζηξσζεί κε ραιίθη θαη λα θαζαξηζηεί  

  

Σοπική Κοινόηηηα Όπμαρ  
1.  Γχν (2) ζέζεηο ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία.  

 

Σοπική Κοινόηηηα Πιπεπιάρ  
1. Σξεηο (3) ζέζεηο ζηνπο ρψξνπο απέλαληη απφ ηελ Κεληξηθή Πιαηεία  

2. Σξείο (3) ζέζεηο απέλαληη απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ Πηπεξηάο ζηνλ ρψξν πνπ έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο αλαςπθηήξην  

  

 

Σοπική Κοινόηηηα Δξαπλαηάνος  
1. Μία (1) ζέζε επί ηεο επαξρηαθήο νδνχ Δμαπιαηάλνπ – Φνχζηαλεο θαη ζηελ ηνπνζεζία 

πεξίπνπ 30 κέηξσλ απφ ην Γπκλάζην – Λχθεην Δμαπιαηάλνπ 

2. Μία (1) ζέζε ζηελ επαξρηαθή νδφ Αξηδαίαο – Δμαπιαηάλνπ θαη απέλαληη απφ ην 

θνηλνηηθφ γπκλαζηήξην Δμαπιαηάλνπ   

Σοπική Κοινόηηηα Θεοδυπακείος  
1. Γχν (2) ζέζεηο ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία  

Δπίζεο πξφηεηλε  κηα (1) ζέζε εμ απηψλ λα δνζεί ζε ζηάζηκν κηθξνπσιεηή θαη κία  (1) ζέζε 

ζε παξαγσγνχο γηα θαηάιεςε ρψξνπ.   

Σοπική Κοινόηηηα Ξιθιανήρ  
1. Μία (1) ζέζε ζηελ δηαζηαχξσζε Αξηδαίαο – Υξπζήο (παξαπιεχξσο γεσξγηθνχ 

ζπλεηαηξηζκνχ)  

2. Μία (1) ζέζε ζηελ δηαζηαχξσζε Ξηθηαλήο – Θεζζαινλίθεο (παιηά επαξρηαθή νδφ, 

ηνπνζεζία Μίζνπθ)  

      

  Γεδνκέλνπ φηη:  

1)Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ελέθξηλε ηελ ρνξήγεζε ηξηψλ (3) αδεηψλ  ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ 

εκπνξίνπ θαη ηξηψλ (3) βξαρπρξφλησλ θαινθαηξηλψλ αδεηψλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ , 
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2) Γεκφηεο ηνπ δήκνπ καο έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ππαίζξηνπ 

ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαζψο θαη γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ θαηάιεςεο ρψξνπ. Οξίδεη: 

 

Α)Για ηιρ ηπείρ άδειερ ςπαίθπιος ζηάζιμος εμποπίος πος ενέκπινε ο 

Ανηιπεπιθεπειάπσηρ αςηέρ να ηοποθεηηθούν ζηιρ εξήρ θέζειρ:  

 

  -  Μία (1) θέζη ςπαίθπιος ζηάζιμος εμποπίος  ζηη Σ.Κ Πιπεπιάρ.    

  -  Μία (1) θέζη ςπαίθπιος ζηάζιμος εμποπίος  ζηη Σ.Κ Άταλορ.    

  -  Μία (1) θέζη ςπαίθπιος ζηάζιμος εμποπίος  ζηη Σ.Κ Δξαπλάηανορ.    

 

 Β) Για ηιρ ηπείρ καλοκαιπινέρ βπασςσπόνιερ άδειερ ςπαίθπιος εμποπίος πος ενέκπινε ο 

Ανηιπεπιθεπειάπσηρ αςηέρ να ηοποθεηηθούν ζηιρ  εξήρ θέζειρ: 

- Μία (1) θέζη  κινηηήρ κανηίναρ  ζηην Σ.Κ  Πιπεπιάρ, απένανηι από ηον ζςνεηαιπιζμό      

Πιπεπιάρ ζηον σώπο πος έσει σαπακηηπιζηεί υρ ανατςκηήπιο. 

 - Μία (1) θέζη κινηηήρ κανηίναρ  ζηην Σ.Κ Ατάλος, μεηά ηο θυηεινό ζημαηοδόηη ζηο 

ηέλορ ηηρ Σοπικήρ Κοινόηηηαρ.  

- Μία (1) θέζη κινηηήρ κανηίναρ  ζηην Σ.Κ Φούζηανηρ. 

          

 

 

          Οι ςπόλοιπερ θέζειρ να δοθούν ζε παπαγυγούρ πος έσοςν εθοδιαζθεί με ζσεηική 

άδεια από ηιρ Γιεςθύνζειρ – Σμήμαηα εμποπίος, για ηην άζκηζη ςπαίθπιαρ ζηάζιμηρ 

δπαζηηπιόηηηαρ.  

 

 

          Ζ απόθαζη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος θα ππέπει να ληθθεί με απόλςηη 

πλειοτηθία  ηος ζςνόλος ηυν μελών ηος (άπθπο  79  ν. 3463/2006).                 
 

 

 
                              Η απόθαζη αςηή πήπε αύξ. απιθμ. 49/2016 
...................................................................................................……………………… 

Αθού ηελείωζαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύνεηαι η ζςνεδπίαζη. 
 Για αςηό ζςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι όπωρ παπακάηω: 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΑ  ΜΔΛΖ 
(Α κ ο λ ο σ θ ο ύ ν     Τ π ο γ ρ α φ έ ς) 

 
ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 

 Αριδαία 9-9-2016 
   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 

 

 

 

       ΜΠΗΝΟ  Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
       ΓΖΜΑΡΥΟ  ΑΛΜΩΠΗΑ 

ΑΔΑ: 7ΣΔ6ΩΨΩ-3ΗΨ
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