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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του ανώτατου αριθµού αδειών υπαίθριου στάσιµου- 
             πλανόδιου εµπορίου. 

  
    Από το πρακτικό της 12ης του έτους 2012,Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  
    Σήµερα στις 08 Οκτωβρίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:30 µ.µ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ.15387 /04.10.2012 
πρόσκληση του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου, 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από 
τα εννέα (9)  µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη : 
 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.- Κοτσαµπάς Θωµάς, ∆ήµαρχος-Πρόεδρος         1.- Κακαβάς Νικόλαος, Αντιπρόεδρος, 6ο Τακτικό Μέλος   
2.- Απολλωνάτος Ελευθέριος, 1ο Τακτικό Μέλος     2.- Κανέλλη Ζαχαρούλα, 3ο Τακτικό Μέλος   
3.- Γερασιµίδης Γεώργιος, 2ο Τακτικό Μέλος           3.- Κατσαµάκης Βασίλειος, 4ο Τακτικό Μέλος                            
4.- Ζορµπά Ανθή, 5ο Τακτικό Μέλος    
5.- Τσιάµης Γεώργιος, 7ο Τακτικό Μέλος                     
6.- Κάκαλης Παναγιώτης, 8ο Τακτικό Μέλος                                                                              
                                                                                                                                                                                          
    Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κακαλιά Ευστράτιο.                                                                       
 
    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος 
το όγδοο (8ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 

                                                                    

    Από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Υπηρεσίας (Τµήµα Εσόδων), µας διαβιβάστηκε η παρακάτω 
εισήγηση: 
 
  Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 Α’): 
«1. Ο ανώτατος αριθµός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων κάθε 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για θέµατα υπαίθριου εµπορίου και λαϊκών αγορών καθορίζεται ετησίως για το 
επόµενο ηµερολογιακό έτος, ως εξής: 
α) Για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου µε άδεια τύπου Β', µε 
απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, που εκδίδεται µέχρι 
την 30ή Νοεµβρίου του προηγούµενου έτους, µετά από γνώµη των κατά τόπον αρµόδιων ∆ηµοτικών 
Συµβουλίων της Περιφέρειάς του. Η γνώµη των ∆ηµοτικών Συµβουλίων υποβάλλεται µέχρι την 31η 
Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης εκδίδεται χωρίς την οριζόµενη σε αυτό 
γνώµη. Με την ίδια απόφαση ο καθοριζόµενος αριθµός των υπό χορήγηση αδειών κατανέµεται, ανά 
κατηγορία, στους οικείους ∆ήµους. 
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    Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.6, εδάφιο 30 του Ν 3852/2010 η αρµοδιότητα χορήγησης 
(µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου και ο καθορισµός 
του ανώτατου αριθµού των αδειών αυτών, µεταβιβάστηκε στους ∆ήµους.  
β) Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου µε άδεια τύπου Α' (πώληση πρωτογενών προϊόντων 
γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας) µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται µέχρι τη 15η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους, µετά 
από γνώµη του κατά τόπον αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, που εκδίδεται µέχρι 
τη 15η Νοεµβρίου του ίδιου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, 
η απόφαση των αρµόδιων Υπουργών εκδίδεται χωρίς την οριζόµενη σε αυτό γνώµη. Η γνώµη του Γενικού 
Γραµµατέα διατυπώνεται µετά την υποβολή σε αυτόν, µέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου ηµερολογιακού 
έτους, σχετικής γνώµης των κατά τόπον αρµόδιων ∆ηµοτικών Συµβουλίων. Με την πάροδο άπρακτης της 
προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η γνώµη του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
προς τους αρµόδιους Υπουργούς εκδίδεται χωρίς την οριζόµενη σε αυτό γνώµη. 
Οι χορηγούµενες ανά κατηγορία άδειες κατανέµονται στους ∆ήµους µε απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία εκδίδεται µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου του ιδίου 
έτους.» 
 
Συνεπώς ο ∆ήµος δεν έχει πλέον την αρµοδιότητα της τελικής απόφασης καθορισµού του ανώτατου 
αριθµού των αδειών, αλλά παρέχει γνώµη προς τα αρµόδια όργανα, δηλ. τα Υπουργεία Εσωτερικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 
ανάλογα µε τον τύπο της άδειας. 
 
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου διακρίνονται σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 1 του 
Ν.2323/95 σε άδεια τύπου Α’ η οποία ισχύει για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία 
περιλαµβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα και σε άδεια τύπου Β’ η 
οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια µόνο της αρµόδιας αρχής που τη 
χορηγεί. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις ανάγκες που υπάρχουν στο ∆ήµο µας παρακαλούµε για τον 
καθορισµό του αριθµού των αδειών υπαίθριου στάσιµου & πλανόδιου εµπορίου που θα χορηγηθούν για το 
έτος 2013. 
 
1. ΣΤΑΣΙΜΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Για το  υπαίθριο στάσιµο εµπόριο του ∆ήµου µας  που αφορά  το έτος 2013  προτείνεται:       
    

Α)  Η  καθιέρωση  για πώληση παραδοσιακών ειδών : 
• πέντε (5) αδειών,  στον χώρο εκτός του Θεάτρου Πέτρας , εκ των οποίων η µία (1) ανανεώνεται  ως 

το 2015.  
• τεσσάρων (4) αδειών ,  στην πλατεία  του Αγ. ∆ηµητρίου, εκ των οποίων ανανεώνεται 1 (µία)  ως το 

2014,  
• µιας (1) άδειας στη πλατεία Ηρώ, 
• µιας (1) άδειας , στην πλατεία Αγ. Τριάδος ,    
• µιας (1) άδειας  στη  πλατεία Θέτιδος, 
• µιας (1) άδειας στο χώρο που βρίσκεται κοντά στο άλσος του Αγ. ∆ηµητρίου στα γήπεδα τένις 

   
       Ως  παραδοσιακά είδη  θεωρούµε τα είδη τροφίµων και ποτών που αναφέρονται στο αρθ. 49 της 
υγειονοµικής διάταξης 8577/83  ( καλαµπόκι,  κάστανο, µαλλί της γριάς, κουλούρι, ξηροί καρποί, 
τυποποιηµένα προϊόντα σοκολατοποιίας, καραµελλοποιίας, µπισκοτοποιίας, κ.λ.π.). 
 
    Η διάρκεια κάθε άδειας έχει ισχύ 3 (τριών) ετών.   
 
    Οι διαστάσεις των πάγκων  είναι  4 Χ 1=4 τ.µ. 
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   Β) Η χορήγηση  2 (δύο) αδειών  καντίνας για το χώρο εκτός του Θεάτρου Πέτρας µε διάρκεια  
        ισχύος 3 (τριών) ετών. 
 
   Γ) Η διεξαγωγή των  θρησκευτικών πανηγυριών  ως εξής: 

� Το πανηγύρι στις  Αγ. Γλυκερίας,επί  στις οδού ∆ωδεκανήσου  αρχίζοντας από τη γωνία στις οδού  
Μ. Μπότσαρη   µέχρι τη γωνία στις οδού  Αγ. Ιωάννη.  Για το πανηγύρι αυτό προτείνεται να 
παραχωρηθούν  200 θέσεις  στάσιµων πωλητών.   

� Το πανηγύρι του Αγ. ∆ηµητρίου,επί στις οδού ∆ωδεκανήσου αρχίζοντας από τη γωνία στις  οδού 
Χάλκης,  µέχρι τη γωνία στις οδού  Αγ. Ιωάννη. Προτείνεται να παραχωρηθούν   250 θέσεις 
στάσιµων πωλητών. 

� Το πανηγύρι στις Αγ. Τριάδος επί στις  οδού  Αγ. Τριάδος, αρχίζοντας  από τη γωνία στις οδού  
Σουλίου, µέχρι τη γωνία στις οδού Παπαδιαµάντη . Προτείνεται να παραχωρηθούν  70 θέσεις 
στάσιµων πωλητών. 

� Το πανηγύρι στις Κοιµήσεως στις Θεοτόκου επί στις οδού Πίνδου, αρχίζοντας από τη γωνία στις  
οδού Περικλέους µέχρι τη γωνία στις οδού  Ρ. Φεραίου. Προτείνεται να παραχωρηθούν  40 θέσεις 
στάσιµων πωλητών. 

 
       Η διάρκεια λειτουργίας του κάθε θρησκευτικού πανηγυριού καθορίζεται σε  3  ηµέρες, εκ των οποίων, 

η πρώτη ηµέρα είναι µόνο για την τοποθέτηση του πάγκου, ενώ η παραµονή και ανήµερα στις εορτής 
για τη διεξαγωγή του πανηγυριού. 

 
       Σε κάθε πανηγύρι ο κάθε πωλητής δικαιούται να λάβει µέχρι  δύο (2) θέσεις (8 τ.µ.) .  
 
       Τα καταστήµατα που βρίσκονται στις οδούς που λειτουργεί το κάθε πανηγύρι, εφόσον επιθυµούν να  

τοποθετήσουν πάγκο  µέχρι  8τ.µ, θα πρέπει να κάνουν αίτηση και να καταβάλλουν το αντίστοιχο 
τέλος.  

        Επιτρέπεται σε κάθε πανηγύρι  να λαµβάνουν µέρος µέχρι 2 καντίνες. 
 
      Τα είδη µε τα οποία οι επαγγελµατίες θα λαµβάνουν µέρος στα πανηγύρια είναι τα ακόλουθα: 

 
ΤΕΧΝΗΤΑ& ΑΠΟΞΗΡ-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ Β΄ 

∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΑΣΗΜΙΚΑ ΦΟ-ΜΠΙΖΟΥ            Β΄ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΒΙΒΛΙΑ                                      Β΄ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ                           Β΄ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΕΙ∆Η   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ            Β΄ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΕΙ∆Η ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ           Β΄ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΕΙ∆Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΥΑΛΙΚΑ & 
ΕΙ∆Η ΜΠΑΝΙΟΥ                       Β΄ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ  ΕΙ∆Η           Β΄ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ & ΙΧΘΥΩΝ  
                                                  Β. ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝ∆ΥΣΗΣ             Β΄ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ- ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ  Β΄ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ                         Β΄ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΚΑΝΤΙΝΑ                                    ΜΕΧΡΙ  2 
ΚΑΣΕΤΕΣ –CD                          Β΄ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΧΑΛΙΑ                                       Β΄ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η                            Β΄ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΕΙ∆Η   

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΟΥΝΙΕΣ 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ                              Β΄ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
ΨΙΛΙΚΑ                                    Β΄ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ 
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2. ΠΛΑΝΟ∆ΙΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  
 
    Όπως ενηµερωθήκαµε -προφορικά- από τη Περιφέρεια Αττικής (Τµήµα Εµπορίου) υπάρχουν 12-15  
άδειες από το έτος 2010, οι οποίες είναι προς ανανέωση. 
    Από αυτές οι τύπου Α΄ είναι ελάχιστες, ενώ οι περισσότερες είναι τύπου Β'. 
    Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει αίτηση κανενός πλανόδιου πωλητή για ανανέωση της αδείας του. 
 
   Προτείνεται  :  
    α) ανανέωση των  υπαρχουσών  αδειών ,στη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου µας . 
     
    β)  Πλανόδιο Εµπόριο τύπου Α΄ 
         Η καθιέρωση για την πώληση σε όλη τη χώρα πρωτογενών προϊόντων: 

� 3 (τριών)  αδειών  για πώληση  νωπών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας 
� 4 (τεσσάρων) αδειών για την πώληση ανθέων 

 
          γ)   Πλανόδιο Εµπόριο τύπου Β΄ 

  Η καθιέρωση για την πώληση λοιπών προϊόντων στη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµους µας: 
� 3 (τριών) αδειών για πώληση λευκών ειδών. 
� 5 (τριών) αδειών για πώληση ενδυµάτων -υποδηµάτων. 
� 3 (τριών) αδειών για πώληση οικιακών ειδών. 
� 2 (δύο) καντινών 

 
             Η διάρκεια ισχύος  κάθε άδειας είναι για 3 (τρία ) έτη.  

      Παρακαλούµε να αποφασίσετε  σχετικά.     
     
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται στην επιτροπή τον καθορισµό του ανώτατου αριθµό αδειών 
υπαίθριου στάσιµου - πλανόδιου εµπορίου και τη χρονική διάρκειας τους, τους χώρους λειτουργίας και τα 
είδη που θα πωλούνται σε αυτές για το έτος 2013, όπως ακριβώς αυτές καθορίζονται και αναλυτικά 
προσδιορίζονται και περιγράφονται στην εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, 
1.- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 ια & του άρθρου 94 παρ.6, εδάφιο 30 του Ν 3852/2010.  
2.- τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 Α’) 
3.- τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 
4.- την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
5.- την εισήγηση του Προέδρου της 
    και ύστερα από διαλογική συζήτηση,                                  
                   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α.- Καθορίζει τον ανώτατο αριθµό αδειών υπαίθριου στάσιµου - πλανόδιου εµπορίου και τη χρονική  
      διάρκειας τους, τους χώρους λειτουργίας και τα είδη που θα πωλούνται σε αυτές για το έτος 2013,  
      όπως ακριβώς αυτές καθορίζονται και αναλυτικά προσδιορίζονται και περιγράφονται στην εισήγηση της  
      παρούσης. 
 
Β.- Εισηγείται το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για συζήτηση και λήψη της σχετικής απόφασης.  
      σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 ια του Ν. 3852/2010. 
  
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 108/2012. 

 

Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                         Ακριβές απόσπασµα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Απολλωνάτος Ε., Γερασιµίδης Γ.,             ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                    
Ζορµπά Α., Τσιάµης Γ., 
Κάκαλης Π.                                                                                                                                                           
            ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 
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