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Από το πρακτικό της αριθµ. 19/2016

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 50/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Υπαίθριο Στάσιµο Εµπόριο – Κατάργηση θέσεων

Στη Θέρµη   και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 11η Νοεµβρίου 2016  ηµέρα της εβδοµάδας

Παρασκευή   και  ώρα  13:00 συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση   η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  του  ∆ήµου

Θέρµης  µετά από  την  αριθµ.  38386/07-11-2016  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  6 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος 1.Ιωσηφίδης Ιωάννης

2.Τιτέλης Κωνσταντίνος 2.Καρκατζούνης Θεοφάνης

3.Σαµαράς Σωκράτης 3.Ζελιλίδης ∆αµιανός

4.Σαραφιανός  Χρήστος

5.Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα

6.Κουγιουµτζίδης Σταύρος

Στη  συνεδρίαση  παρέστη  και  η  υπάλληλος  του  ∆ήµου,  Πριτζάκη  Αικατερίνη,  για  την  τήρηση  των

πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος  το 2ο

θέµα  ηµερήσιας  διάταξης είπε ότι  σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 79 περ.  δ1 του

Ν.3463/2006  «καθορίζουν  όρους  και  προϋποθέσεις  για  τη  χρήση  και

λειτουργία……………………..γενικά των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων». 

Το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο διεξάγεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ

118/15.05.2014  τεύχος  Α')  σε  πλατείες  ή  άλλους  ανεξάρτητους,  υπαίθριους,  ελεύθερους,  ιδιωτικούς,

δηµόσιους, δηµοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. 

Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α' “Ο αριθµός των

αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόµενου

τέλους ανά άδεια και θέση καθορίστηκαν µε την απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, µετά από πρόταση

του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου”.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 25-10-2016 εισήγηση του Αυτοτελούς

Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Ο αριθµός των αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου, καθορίστηκαν σε δεκαεπτά (17) µε την απόφαση

Γ/ΕΞ/4424-1/15.6.2015  του  οικείου  Περιφερειάρχη,  µετά  από  πρόταση  του  οικείου  ∆ηµοτικού

Συµβουλίου σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') 

Με  τη  διαδικασία  χορήγησης  αδειών  του  2015 χορηγήθηκε  µία  άδεια  στον  Χρυσοχόου  Γεώργιο.  Οι

υπόλοιποι  δικαιούχοι που κληρώθηκαν δεν κατέθεσαν εµπρόθεσµα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εποµένως υπήρχαν αδιάθετες   16   άδειες Υπαιθρίου Στάσιµου Εµπορίου για το έτος   2016.



Ακολούθως µε την υπ΄ αριθµ.258/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε το από 13-05-

2016  πρακτικό  της  επιτροπής,  που  συστήθηκε  µε  την  υπ΄αριθµ.1244/2015  απόφαση  της

Αντιπεριφερειάρχη  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης,  σύµφωνα µε  το  οποίο  κληρώθηκαν  και

τοποθετήθηκαν οι δικαιούχοι στις θέσεις ως εξής:

• Σαράφης Αθανάσιος στη  θέση  που  βρίσκεται  στην  Τοπική Κοινότητα Αγ.Αντωνίου στον  οικισµό

Μονοπήγαδου στην ανατολική πλευρά της εισόδου

• Αδάµος ∆ηµήτριος στη θέση που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγ.Αντωνίου στη νότια είσοδο

της Κοινότητας στη θέση Φράγµα τεµάχιο 1357

• Επίσης δόθηκε άδεια στον κ. Γεροθανάση Λεωνίδα για τον ιδιόκτητο χώρο στο αγροτεµάχιο 6748

στη ∆ηµ .Κ/τα Βασιλικών.

Οµοίως µε την ίδια απόφαση έγινε αποδεκτή η αίτηση του κ. Παπαδόπουλου Σταύρου για συµµετοχή σε

κλήρωση. Με τη υπ’ αριθµ.306/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε το   από 08-07-

2016  πρακτικό  διενέργειας  κλήρωσης  (συµπληρωµατικής)  σύµφωνα  µε  το  οποίο  κληρώθηκε  και

τοποθετήθηκε  στην παρακάτω θέση στάσιµου εµπορίου:

• Παπαδόπουλος Σταύρος στη θέση που βρίσκεται στη διασταύρωση οδού Ν. Ρυσίου µε δρόµο προς

το Χωριό της Ειρήνης (περιοχή Ποτίστρα) αρ.1086 αγροκτήµατος Καρδίας.

Οι προαναφερόµενοι δικαιούχοι δεν προσκόµισαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εµπρόθεσµα και

δεν δικαιούνται πλέον άδεια.

Με το άρθρο 22 παρ 2  του Ν.4264/14  ορίζεται ότι «Αν δεν εξαντλείται ο αριθµός των προς διάθεση

αδειών, οι άδειες που µένουν αδιάθετες χορηγούνται µε κλήρωση κατά το επόµενο έτος.

Οι θέσεις οι οποίες έχουν οριστεί µε τις αρ 334/2015 και 35/2016 και είναι προς διάθεση είναι οι 

παρακάτω :

∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης

1.  µία (1) θέση στην γωνία της οδού Θεσσαλονίκης

– Μηχανιώνας, στροφή Νέου Ρυσίου (αγρ/χιο 328

Ν Ρυσίου)

κενή. 

Η  θέση ελευθερώθηκε µετά  από  παραίτηση του

Κουτρούλη Χρ. που είχε κληρωθεί το 2015

∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας

2. µία (1) θέση στη διασταύρωση οδού Ν. Ρυσίου µε

δρόµο προς το Χωριό της Ειρήνης (περιοχή

Ποτίστρα) αριθµ. 1086ε αγροκτήµατος  Καρδίας

κενή. 

Προϋπόθεση  να  διαµορφωθεί  από  τον

ενδιαφερόµενο εντός του τεµαχίου χώρος στον οποίο

θα  τοποθετηθεί  η  καντίνα  και  θα  σταθµεύουν  τα

οχήµατα  κατά  την  συναλλαγή  τους  µε  αυτήν,

προκειµένου να µην καταλαµβάνεται η οδός. 

Η θέση ελευθερώθηκε  µετά  από  παραίτηση του

Παπαδόπουλου Στ.



∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών

3. µία (1) θέση στην Τοπική Κοινότητα Σουρωτής

στη θέση Πουρνάρα

κενή.  

4. µία (1) θέση στην Τοπική Κοινότητα Αγίου

Αντωνίου στη νότια είσοδο της Κοινότητας στη

θέση Φράγµα τεµάχιο1357

κενή. 

Η θέση ελευθερώθηκε  µετά  από  παραίτηση του

Αδάµου ∆ηµ.

5. 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. 

Προϋπόθεση  η  απόσταση  της  θέσης  να  είναι

µεγαλύτερη  από  αυτή  των  150  µέτρων  από  την

είσοδο των νεκροταφείων.

Η θέση ελευθερώθηκε  µετά  από  παραίτηση του

Σαράφη Αθαν. 

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

µπροστά στο γήπεδο της ∆ηµοτικής Κοινότητας

Βασιλικών

κενή. 

7. µία  (1)  θέση  στο  υπ  αρ  6748 αγροτεµάχιο  στη

∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών 

Ιδιωτικός χώρος 

ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

Η θέση ελευθερώθηκε µετά από παραίτηση του

Η  Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου µε τη αρ.12/2016 απόφαση της προτείνει την κατάργηση των (2) δύο

θέσεων  στάσιµου  εµπορίου.  Ακολούθως,  η  Τοπική  Κοινότητα Σουρωτής  µε  την  αρ.9/2016 απόφαση  της

προτείνει την κατάργηση της θέσης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου  λόγω µηδενικού ενδιαφέροντος.

Οι  παραπάνω  θέσεις  κληρώνονται  προκειµένου  να  επιλεγεί  ο  ενδιαφερόµενος  δικαιούχος.  Στη  φετινή

κλήρωση όπως και σε προηγούµενες κληρώθηκαν οι συγκεκριµένες θέσεις και δεν έγιναν αποδεκτές γιατί

είναι µηδενικού ενδιαφέροντος (δεν έχουν οικονοµικό αποτέλεσµα).

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καλείσθε να αποφασίσετε για την κατάργηση των παρακάτω θέσεων.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

1. µία  (1) θέση  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγίου  Αντωνίου

στη  νότια  είσοδο  της  Κοινότητας  στη  θέση  Φράγµα

τεµάχιο1357

2. µία  (1) θέση  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγίου  Αντωνίου

στον οικισµό Μονοπήγαδου στην ανατολική πλευρά της

εισόδου  του  οικισµού  στη  θέση  απέναντι  από  τα

νεκροταφεία

3. µία  (1)  θέση  στην  Τοπική  Κοινότητα  Σουρωτής  στη



θέση Πουρνάρα

4. µία (1) θέση στο υπ αρ 6748 αγροτεµάχιο στη ∆ηµοτική

Κοινότητα Βασιλικών 

    Ιδιωτικός χώρος 

  αρ.αποφ.35/2016

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ

1.  µία  (1) θέση  στην  γωνία  της  οδού  Θεσσαλονίκης  –

Μηχανιώνας,  στροφή  Νέου  Ρυσίου  (αγρ/χιο  328  Ν

Ρυσίου) ∆.Κ.Θέρµης

κενή. 

2 µία  (1)  θέση  στη  διασταύρωση  οδού  Ν.  Ρυσίου  µε

δρόµο προς το Χωριό της Ειρήνης (περιοχή Ποτίστρα)

αριθµ. 1086ε αγροκτήµατος  Καρδίας

κενή. 

3 µία  (1)  θέση  στη  ∆ηµοτική  Κοινότητα  Βασιλικών

µπροστά  στο  γήπεδο  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας

Βασιλικών

κενή. 

». 

Κατόπιν  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  της  Επιτροπής  τις  αριθµ.  12/2016  και  09/2016  αποφάσεις  των

Συµβουλίων της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου και της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής αντίστοιχα,

σύµφωνα µε τις οποίες το Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου αποφασίζει οµόφωνα την

κατάργηση δύο θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και η Τοπική Κοινότητα Σουρωτής

την κατάργηση µίας θέσης λόγω µηδενικού ενδιαφέροντος.

Κατόπιν  των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η  Επιτροπή  µετά από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  παραπάνω  εισήγηση   της

αρµόδιας  Υπηρεσίας,  τα  συνηµµένα  σ΄  αυτήν  σχετικά  έγγραφα,  τις  αριθµ.  12/2016  και  09/2016

αποφάσεις  των  Συµβουλίου   της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Αντωνίου  και  της  Τοπικής  Κοινότητας

Σουρωτής  αντίστοιχα   και  τις  σχετικές  διατάξεις  του  άρθρ.73  του  Ν.3852/2010  περί  εισηγητικών

αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                                  ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Και  εισηγείται  στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  την  κατάργηση   δύο  θέσεων  της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου

Αντωνίου για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και µία θέση στην Τοπική Κοινότητα Σουρωτής

λόγω  µηδενικού  ενδιαφέροντος  καθώς  και  µία  ιδιωτική  θέση  στο  υπ  αριθµ.  6748  αγροτεµάχιο  της

∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών λόγω παραίτησης του ιδιοκτήτη, ως εξής:

1. µία (1) θέση στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου στη νότια

είσοδο της Κοινότητας στη θέση Φράγµα τεµάχιο1357

2. µία  (1)  θέση  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγίου  Αντωνίου  στον

οικισµό Μονοπήγαδου στην ανατολική πλευρά της εισόδου του

οικισµού στη θέση απέναντι από τα νεκροταφεία

3. µία  (1)  θέση  στην  Τοπική  Κοινότητα  Σουρωτής  στη  θέση

Πουρνάρα

4. µία  (1)  θέση  στο  υπ  αρ  6748  αγροτεµάχιο  στη  ∆ηµοτική

Κοινότητα Βασιλικών 

    Ιδιωτικός χώρος 

  αρ.αποφ.35/2016



Σηµειωτέον ότι οι θέσεις που διατηρούνται είναι οι εξής:

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ

1.  µία  (1)  θέση  στην  γωνία  της  οδού  Θεσσαλονίκης  –

Μηχανιώνας,  στροφή  Νέου  Ρυσίου  (αγρ/χιο  328  Ν  Ρυσίου)

∆.Κ.Θέρµης

κενή. 

2 µία (1) θέση στη διασταύρωση οδού Ν. Ρυσίου µε δρόµο προς

το  Χωριό  της  Ειρήνης  (περιοχή  Ποτίστρα)  αριθµ.  1086ε

αγροκτήµατος  Καρδίας

κενή. 

3 µία (1) θέση στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών µπροστά στο

γήπεδο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών

κενή. 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 50/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα

                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                     ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

                                                                                                                                                                               


