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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 22/2015 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης

ΘΕΜΑ:

«Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για υπαίθριο εµπόριο προϊόντων
από παραγωγό»

Στη θέρµη, σήµερα, την 7η Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 20:00 στο κτίριο του
∆ηµαρχείου Θέρµης συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας θέρµης
του ∆ήµου θέρµης, ύστερα από την υπ’ αρ. 34609/3-9-2015 πρόσκληση, που δηµοσιεύθηκε
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Θέρµης και που επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε το
άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα οκτώ (8) µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βογιατζής Σωτήριος
2. Καζίλης Βασίλειος
3. Πάσχου Μαρία
4. Τριανταφυλλίδης Παύλος
5. Ρικούδης Απόστολος
6. ∆ήµου Ηλίας
7. Γιαβρίδου Ιωάννα
8. Πασπαλά Νικολέτα

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γιαννακούλας Απόστολος
2. Ντίντας Γεώργιος
3. Πιστέλας Ευστ.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
υπάλληλο του ∆ήµου Ραµπίδου Μελποµένη.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εισηγούµενος το 3ο θέµα ηµερήσιας διάταξης είπε ότι
σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 1α του Ν 3852/2010 το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου
επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, η λειτουργία εµποροπανηγύρεων,
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εµπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις
του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαµβάνονται µε την
απόλυτη πλειοψηφία των µελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητα ζωής
προκειµένου να διαµορφώσει στην εισήγησή της προς το δηµοτικό συµβούλιο για την έκδοση
των προβλεπόµενων τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συµβουλίου το υπ. αριθµ. 29100/24-72015 έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του

∆ήµου Θέρµης µε το οποίο διαβιβάζονται προς την ∆ηµοτική Κοινότητα θέρµης η από 227-2015 αίτηση του κ. Παρούση Αθανασίου, για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου
χώρου ως θέση στάσιµου εµπορίου για πώληση προϊόντων (βερίκοκα, ελιές ) βάση της υπ.
αρ. 29/2013 άδειας υπαίθριου παραγωγού, σε θέση στην οδό ( Αθανασίου ∆ιάκου έξω από
την Τράπεζα Αττικής, στη ∆Κ Θέρµης, για κάθε Σάββατο κατά τη διάρκεια όλου του έτους.
Σύµφωνα µε τον Ν 4264/2014 :
«11. Χώροι άσκησης υπαίθριου εµπορίου
Το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους,
ελεύθερους, ιδιωτικούς, δηµόσιους, δηµοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους.
Το ∆ηµόσιο, οι δήµοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται 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. (παρ.3 άρθρο 26 Ν.4264/14
(ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α')
12. Οριοθέτηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου
Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:
α) των δηµοτικών και λαϊκών αγορών και
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε µικρή απόσταση από οργανωµένες
ξενοδοχειακές µονάδες, µπροστά από την είσοδο εµπορικών καταστηµάτων και εισόδους
αρχαιολογικών χώρων, µουσείων, µνηµείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου από τα άκρα των δηµοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται
να είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) µέτρων, στους δήµους του λεκανοπεδίου Αττικής και
σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των
εκατόν πενήντα (150) µέτρων.
Επισηµαίνεται ότι ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να χορηγεί άδεια κατάληψης χώρου σε
κάθε αιτηθέντα αλλά εξετάζει το κάθε αίτηµα χωριστά λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές
ανάγκες και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των δηµοτών και ανάπτυξη του στεγασµένου εµπορίου
και της γεωγραφίας του ∆ήµου. ( Κ1-1936/27.3.2015 Υπ.Οικ.Υποδ. Ναυτ. Και Τουρισµού )
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε την µη ικανοποίηση του σχετικού αιτήµατος
καθώς δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και συγκεκριµένα η αιτούµενη θέση άσκησης
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 150 µέτρων από
εκκλησία, κάλεσε δε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης ύστερα από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων
και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου Θέρµης και τις διατάξεις του άρθρου 83
παράγραφος 1α του Ν 3852/2010 και του Ν. 4264/2014

Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι οµόφωνα
Υπέρ της µη έγκρισης χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για υπαίθριο
στάσιµο εµπόριο προϊόντων από παραγωγό στον κο Παρούση Αθανάσιο, σε θέση στην οδό
Αθανασίου ∆ιάκου έξω από την Τράπεζα Αττικής, στη ∆Κ Θέρµης, για κάθε Σάββατο κατά
τη διάρκεια όλου του έτους, καθώς δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και
συγκεκριµένα η αιτούµενη θέση άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου βρίσκεται σε
απόσταση µικρότερη των 150 µέτρων από εκκλησία
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 92/2015.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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