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A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθµ.25/2013 
 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης 

Αριθµ. Απόφασης 75/2013 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

  Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό θέσεων υπαίθριου στάσιµου 
εµπορίου για το έτος 2014 στον ∆ήµο Θέρµης 
 

  Στη Θέρµη  και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, σήµερα στις  16 
Οκτωβρίου  2013   ηµέρα   της   εβδοµάδας    Τετάρτη    και ώρα 12.30 συνήλθε σε 
τακτική  συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης, µετά από την 
αριθµ.42539/11-10-2013  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που 
επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 
του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και 
αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών 
βρέθηκαν παρόντα  9 µέλη ,ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Σαµαράς Σωκράτης (πρόεδρος)  
Αποστόλου Στυλιανός                Ουδείς 
 Γακούδη Βασιλική  
 Καρκατζίνος Νικόλαος  
Παπαφιλίππου Νικόλαος  
 Σαµαράς Νικηφόρος  
Στάθης Kων/νος  
Χρυσοχόου Παύλος  
 Χίνη ∆ήµητρα  

 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου , Τσανούκα Πηνελόπη, για την 
τήρηση των πρακτικών . 
     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη  και εισηγούµενος  το 1ο  θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’) 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. … 
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. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 § 6. του Ν. 3377/2005 «Με αποφάσεις του 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, κατά περίπτωση, που λαµβάνονται µέχρι την 
31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόµενο έτος, καθορίζεται ο ανώτατος 
αριθµός των αδειών, κατά κατηγορία επαγγελµάτων, που πρόκειται να χορηγηθούν 
το επόµενο έτος και προσδιορίζονται ισάριθµες, συγκεκριµένες θέσεις για την 
άσκηση των υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων. Η απόσταση µεταξύ 
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των θέσεων του προηγούµενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των … 
πενήντα (50) µέτρων, σε πόλεις µε µικρότερο πληθυσµό, σε κωµοπόλεις και χωριά. 
Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου 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 … εκατόν 
πενήντα (150) µέτρων. 
 
Οι όροι της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τη χορήγηση άδειας άσκησης 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε ιδιωτικούς χώρους». 
 
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της § 8 του ίδιου άρθρου «Οι αποφάσεις που 
λαµβάνονται κατά την παράγραφο 6, όταν πρόκειται για δήµους µε πληθυσµό πάνω 
από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) κατοίκους ή για πρωτεύουσες νοµών, εκδίδονται 
ύστερα από γνώµη επιτροπής, που συγκροτείται µε απόφαση του οικείου δηµάρχου 
και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του δήµου, ως πρόεδρο, και από έναν 
εκπρόσωπο των παρακάτω φορέων, που ορίζεται από αυτούς:  
α) του οικείου επιµελητηρίου,  
β) του εµπορικού συλλόγου,  
γ) της οµοσπονδίας επαγγελµατιών - βιοτεχνών της περιοχής,  
δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωµατείου µικροπωλητών, που καθορίζεται µε 
απόφαση του αρµόδιου δηµοτικού συµβουλίου, το οποίο ορίζει, ως εκπρόσωπό του, 
πρόσωπο το οποίο δραστηριοποιείται στη συγκεκριµένη περιοχή,  
ε) της εθνικής συνοµοσπονδίας ατόµων µε ειδικές ανάγκες,  
στ) των αρµόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, όταν πρόκειται 
για παρακείµενους αρχαιολογικούς χώρους και  
ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας.    
Η γνώµη της επιτροπής του προηγούµενου εδαφίου παρέχεται µέχρι την 30ή 
Νοεµβρίου κάθε έτους και ισχύει για το επόµενο έτος».    
   Για να λάβει απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να υπάρξει σχετική 
εισήγηση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από γνωµοδοτήσεις των 
Συµβουλίων ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρ.73 του Ν.3852/2010. 
    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου σχετική εισήγηση του 
αρµόδιου τµήµατος της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου µε συνηµµένα  
το από 07-10-2013 πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 
3377/2005 και τις αποφάσεις των  Συµβουλίων των  ∆ηµοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων εκείνων που γνωµοδότησαν σχετικά εντός της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
που είχε τεθεί  από το Τµήµα που ήταν η 30η –9-2013 . 
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή  να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
H Επιτροπή Ποιότητας Ζωής   ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και της αρµόδιας Υπηρεσίας µε συνηµµένες 
τις γνωµοδοτήσεις των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που έλαβαν σχετικές 
αποφάσεις ,  το από 7-10-2013 πρακτικό της Επιτροπής του Ν. 3377/2005 , τις 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 
 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 
 
 
 

  Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο : 
1. Την έγκριση του από 07-10-2013 πρακτικού της επιτροπής της παρ. 8 του 

άρθρου 1 του Ν. 3377/2005 για τον προσδιορισµό θέσεων άσκησης 
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υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στον ∆ήµο Θέρµης για το έτος 2014, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης απόφασης. 

 
 
2. Τον  καθορισµό για το έτος 2014   των  θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων 
στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων ως εξής :  
 
Α. για καντίνες  
∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης 
1. µία (1) θέση στην συνδετήρια οδό των δύο 

Αεροδροµίων στην περιοχή υδατόπυργου 
«Φοιρού Σιδερά», πλησίον κέντρου διασκέδασης 
«Αστέρας Παλλάς» 

Σε χρήση 

2. µία (1) θέση στο παλαιό κεραµοποιείο 
Καλλιπολίτη «Κεραµουργεία Σέδες» στη 
συνδετήρια οδό αεροδροµίων στα  

σε χρήση 

3. µία (1) θέση στην συνδετήρια οδό των δύο 
Αεροδροµίων στην είσοδο προς Κέντρο 
∆ιασκέδασης «FOCUS» 

Προτείνεται η κατάργησή 
της  

4. µία (1) θέση µπροστά από το εργοστάσιο «MULTI 
– FOAM» επί της οδού Θέρµης - Πανοράµατος 

σε χρήση 

5. µία (1) θέση µπροστά από το εργοστάσιο 
«ΝΙΚΑΣ» επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – 
Πολυγύρου 

κενή 

6. µία (1) θέση µπροστά από την «ΕΤΕΘ» επί της 
οδού Θέρµης – Θεσσαλονίκης 

σε χρήση 

7. µία (1) θέση επί της συνδετήριας οδού Λεωφόρου 
Αεροδροµίου και Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - 
Μουδανιών απέναντι από το εργοστάσιο 
ΑΕΡΟΚΛΙΜΑ (δίπλα στην µάντρα Γιουρούκη) 

κενή 

8. µία (1) θέση πλησίον του Regency Casino, 
έµπροσθεν κέντρου διασκέδασης «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 

σε χρήση 

9. µία (1) θέση επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – 
Πολυγύρου ανάµεσα στα εργοστάσια Cotton 
Fields και Coca Cola 

σε χρήση 

10. µία (1) θέση επί της οδού προς το Βιολογικό 
Σταθµό Θέρµης, έξω από το εργοστάσιο Polyplast 
(απέναντι από το µαρµαράδικο) 

σε χρήση 

11. µία (1) θέση επί της οδού Θέρµης – Χαριλάου, 
µπροστά από το αλσύλιο του Αγ. Τρύφωνα 

σε χρήση 

12. µία (1) θέση επί της οδού Καπετάν Χάψα, 
µπροστά από το θερµοκήπιο του ∆ήµου 

σε χρήση 

13. µία (1) θέση στην γωνία της οδού Θεσσαλονίκης – 
Μηχανιώνας, στροφή Νέου Ρυσίου 

σε χρήση 

14. µία (1) θέση επί της οδού Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών µπροστά από την ΤΟΥΟΤΑ 
Αλεξανδρίδης 
 

κενή 

15. µία (1) θέση στην περιοχή «ΦΛΟΚΑ» Νέου 
Ρυσίου στην πλευρά του δρόµου πριν τον κόµβο 
βγαίνοντας από το Νέο Ρύσιο αριστερά  

σε χρήση 
 
 
 
 
 

16. µία (1) θέση στο υπ αριθµ. 713 κοινόχρηστο 
αγροτεµάχιο ιδιοκτησίας ∆ήµου Θέρµης, πλησίον 
κέντρου διασκέδασης «ΡΟ∆ΟΝ» 
 
 
 
 

σε χρήση 
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17. µίας (1) θέσης στη ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης σε 
ιδιόκτητο χώρο στο υπ αριθµ. 707 αγροτεµάχιο 
επί της οδού Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, πριν 
τη διασταύρωση µε Καζίνο 

Κενή 
ιδιόκτητη 

18. µίας (1) θέσης στη ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης 
στην παράπλευρη οδό της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών στη θέση µπροστά στη µάντρα 
φορτηγών Καρακώττα 

κενή 

19. Μία θέση στην Τοπική Κοινότητα Ταγαράδων σε 
ιδιόκτητο χώρο του υπ.αριθµ.344 αγροτεµαχίου 
επί της 8ης οδού 

Κενή 
Ιδιόκτητη (νέα θέση)  

 
∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας 
1. µία (1) θέση στη διασταύρωση οδού Ν. Ρυσίου µε 

δρόµο προς το Χωριό της Ειρήνης (περιοχή 
Ποτίστρα) 

κενή 

2. µία (1) θέση στην αερογέφυρα Καρδίας στο 
δρόµο προς ΧΥΤΑ 

σε χρήση 

3. µία (1) θέση στον παράπλευρο δρόµο από Κάτω 
Σχολάρι προς Μεσηµέρι στο φανάρι Μεσηµερίου 

κενή 

4. µία (1) θέση στη ∆ηµοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου 
στο δρόµο Πλαγιαρίου – Επανοµής (υπ αριθµ. 
995 αγροτεµάχιο στο τρίγωνο µπροστά στα υλικά 
οικοδοµών Κουτσάκη) 

Σε χρήση 

5. µία (1) θέση στην Τοπική Κοινότητα Καρδίας µετά 
την αερογέφυρα του Νέου Ρυσίου στο δρόµο των 
Ταγαράδων, υπ αριθµ. 945 αγροτεµάχιο 

Προτείνεται η κατάργησή 
της  

6. Μία θέση στην Τοπική Κοινότητα Καρδίας  σε 
ενοικιαζόµενο ιδιωτικό χώρο στο αγροτεµάχιο 
951,στη διασταύρωση της οδού Θεσσαλονίκης-
Μηχανιώνας και οδού Ν.Ρυσίου στο 2ο φανάρι 
απέναντι από το αεροδρόµιο  

ΝΕΑ ΘΕΣΗ 

 
∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών 
1. µία (1) θέση στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών 

στο υπ αριθµ. 1181 ενοικιαζόµενο αγροτεµάχιο 
πλησίον της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου 

σε χρήση 

2. µία (1) θέση στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών 
στη θέση έναντι καφετέριας Σακελαρίου 

κενή 

3. µία (1) θέση στην Τοπική Κοινότητα Αγίας 
Παρασκευής στη βορειοδυτική είσοδο στη θέση 
Μπάρα 

κενή 

4. µία (1) θέση στην Τοπική Κοινότητα Σουρωτής στη 
θέση Πουρνάρα 

κενή 

5. µία (1) θέση στην Τοπική Κοινότητα Αγίου 
Αντωνίου στη θέση Αγ. Βαρβάρα 

κενή 

6. µία (1) θέση στην Τοπική Κοινότητα Αγίου 
Αντωνίου στη νότια είσοδο της Κοινότητας στη 
θέση Φράγµα 

κενή 

7. µία (1) θέση στην Τοπική Κοινότητα Αγίου 
Αντωνίου στον οικισµό Μονοπήγαδου στην 
ανατολική πλευρά της εισόδου του οικισµού στη 
θέση απέναντι από τα νεκροταφεία 

κενή 

8. µία (1) θέση στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών 
µπροστά στο γήπεδο της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Βασιλικών 

κενή 

9. µία (1) θέση στην Τοπική Κοινότητα Περιστεράς 
στο χώρο γύρω από το ∆ηµοτικό Κατάσταση και 
έξω από το σχολείο 

κενή 

10. µία (1) θέση στην Τοπική Κοινότητα Σουρωτής  
στην είσοδο του οικισµού από Βασιλικά 

ΝΕΑ ΘΕΣΗ 
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Β. για λοιπές δραστηριότητες υπαίθριου στάσιµου εµπορίου  
∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης 
1. µία (1) θέση στην οδό Αγίου Νικολάου του 

οικισµού Θέρµης για πώληση οπωρολαχανικών 
σε χρήση 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α:75/2013 
 

    Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
 
    Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:                                           

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασµα 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 
                                                  ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 


