
 
 

 

 
 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                                                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 17/27-07-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 
 

Αριθµ. Απόφ. 306 /2016      ΘΕΜΑ :  «Έγκριση πρακτικού 
διενέργειας κλήρωσης 
(συµπληρωµατικής) για τη χορήγηση 
άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου 
εµπορίου». 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 27η-7-2016 ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ. 
25776/22-07-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η οποία 
επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 95 
και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα 
23 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος  1 Ακριτίδου Μαρία 

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

2 Βογιατζής ∆ηµήτριος 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Ζελιλίδης ∆αµιανός 

4 Αποστόλου Στυλιανός 5 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

5 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Κεφαλάς Ανέστης 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Μπίκος Κωνσταντίνος 

7 Γκιζάρης Στέργιος 8 Αγοραστούδη Ευγενία προσήλθε στο 3ο 
θέµα εκτός ηµερησίας 

8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 9 Μουστάκας Βασίλειος προσήλθε στο 3ο 
θέµα εκτός ηµερησίας 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 10 Χρυσοχόου Παύλος 

10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Κοντοπίδης Γεώργιος   

12 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

13 Λαγός Νικόλαος   

14 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

15 Πονερίδης Παναγιώτης    

16 Πράτανος Απόστολος     

17 Σαµαράς Σωκράτης   

18 Σαραφιανός Χρήστος    

19 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    
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20 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

 21 Τσολάκης Απόστολος   

22 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα    

23 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 4ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι το υπαίθριο στάσιµο 
εµπόριο διεξάγεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/ τεύχος 
Α’/15-05-2014) 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.  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τεύχος Α/15-05-2014) :  
«1. Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιµου ή πλανόδιου εµπορίου 
δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα 
τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος. Η άδεια αυτή 
χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και µε βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που 
ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 
(α) µέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) 
και σε τυφλούς, 
(β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και 
σε γονείς µε τρία τέκνα, 
(γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 
1370/1944 (Α΄ 82), 
(δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων µε αναπηρία και σε γονείς 
που προστατεύουν άτοµα µε νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική 
παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, 
(ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς 
παλιννοστούντες, 
(στ) µέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pοµά που έχουν εγγραφεί στα 
δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, 
(ζ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες 
και άτοµα υπό απεξάρτηση. 
2. Στην περίπτωση που αποµένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται µε κλήρωση µεταξύ 
αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισµό κάθε 
συγκεκριµένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης 
υπαίθριου στάσιµου ή πλανόδιου εµπορίου. Αν δεν εξαντλείται ο αριθµός των προς διάθεση 
αδειών, οι άδειες που µένουν αδιάθετες χορηγούνται µε κλήρωση κατά το επόµενο έτος. Αν ο 
αριθµός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόµου είναι µικρότερος από 
τον αριθµό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση  
µόνο για τη συγκεκριµένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δηµόσια 
µια φορά κάθε χρόνο.  ... 
 
4. Οι µεν άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου χορηγούνται µε απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου του οικείου ∆ήµου, ... Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εµπορίου είναι 
προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες και αντιστοιχεί µία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο. 
5. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως µόλις εκλείψει ο λόγος για 
τον οποίο χορηγήθηκε. …». 
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Με τη διαδικασία χορήγησης αδειών του προηγούµενου έτους χορηγήθηκε µία άδεια 
στον Χρυσοχόου Γεώργιο  Οι υπόλοιποι δικαιούχοι που κληρώθηκαν δεν κατέθεσαν 
εµπρόθεσµα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν θα δικαιούνται πλέον άδεια. 

 
Εποµένως  υπήρχαν  αδιάθετες  16  άδειες Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου για το 2016  
 
Στην περίπτωση που αποµένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται µε κλήρωση µεταξύ 
αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. 
 Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισµό κάθε συγκεκριµένης θέσης όπου 
πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου ή 
πλανόδιου εµπορίου.  
Αν δεν εξαντλείται ο αριθµός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που µένουν αδιάθετες 
χορηγούνται µε κλήρωση κατά το επόµενο έτος.  
Αν ο αριθµός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόµου είναι µικρότερος 
από τον αριθµό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται 
κλήρωση µόνο για τη συγκεκριµένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται 
δηµόσια µια φορά κάθε χρόνο.  

 
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 Αγίου Αντωνίου στον 
οικισµό Μονοπήγαδου στην ανατολική πλευρά της εισόδου 
 
Αδάµος ∆ηµήτριος στη θέση που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου στη νότια 
είσοδο της Κοινότητας στη θέση Φράγµα τεµάχιο 1357, 
 
Επίσης άδεια δόθηκε  στον κ. Γεροθανάση  Λεωνίδα για τον ιδιόκτητο χώρο στο αγροτεµάχιο 
6748 στη ∆ηµ. Κ/τα Βασιλικών. 
 
Με την ίδια απόφαση έγινε αποδεκτή η αίτηση του Κ. Παπαδόπουλου Σταύρου για συµµετοχή 
σε κλήρωση για τη χορήγηση άδειας  άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (Καντίνα) και 
προτάθηκε ως τόπος για την διαδικασία της κλήρωσης, κατ' εφαρµογή του Ν. 4264/2014, αρθρ. 
22, παρ.2.,  για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου εµπορίου το Κτίριο της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
που βρίσκεται επί του 2ου χλµ Θέρµης – Τριαδίου (στάση Σπίθα) της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Θέρµης, ως χρόνος κλήρωσης η 20η Ιουλίου  2016 και ώρα 10:00 και ως διαδικασία κλήρωσης 
η δηµόσια διενέργειά της µε επιλογή συγκεκριµένου κλήρου. 
 

Με την από 05-07-2016 ανακοίνωση της Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης ορίστηκε ως 
ηµέρα διενέργειας της κλήρωσης η Παρασκευή 08 Ιουλίου  2016 ώρα 11.30 π.µ. στο κτίριο της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας που βρίσκεται επί του 2ου χλµ Θέρµης – Τριαδίου (στάση Σπίθα) της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης. 

 
 

Οι θέσεις οι οποίες έχουν οριστεί µε τις αρ.334/2015 και 35/2016 και είναι προς διάθεση 
είναι οι παρακάτω : 
 
∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης 

 μία (1) θέση στην γωνία της οδού Θεσσαλονίκης – 

Μηχανιώνας, στροφή Νέου Ρυσίου (αγρ/χιο 328 Ν 

Ρυσίου) 

 

ΚΕΝΗ 

Η θέση ελευθερώθηκε μετά από 

παραίτηση του Κουτρούλη Χρ. Που είχε 

κληρωθεί το 2015 
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Δημοτική Ενότητα Μίκρας 

 

 

2 

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

δρόμο προς το Χωριό της Ειρήνης (περιοχή Ποτίστρα) 

ΑΡ 1086
ε
 αγροκτήματος  Καρδίας 

 

ΚΕΝΗ 

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. 

 

  
  

 

 

 

 

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών 

  

 

3 

μία (1) θέση στην Τοπική Κοινότητα Σουρωτής στη 

θέση Πουρνάρα 

ΚΕΝΗ 

 

 

 

4 

μία (1) θέση στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου 

στη νότια είσοδο της Κοινότητας στη θέση Φράγμα 

τεμάχιο1357 

 

ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΚΛΗΡΩΣΗ 13
ΗΣ

 Μαΐου 2016) 

 

 

 

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 

 

ΣΑΡΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

(ΚΛΗΡΩΣΗ 13
ΗΣ

 Μαΐου 2016) 

Προϋπόθεση η απόσταση της θέσης να είναι 

μεγαλύτερη από αυτή των 150 μέτρων  από 

την είσοδο των νεκροταφείων 

  
 

 

6 

μία (1) θέση στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών 

μπροστά στο γήπεδο της Δημοτικής Κοινότητας 

Βασιλικών 

 

 

ΚΕΝΗ 

 

 

 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου το από 08-07-2016 πρακτικό 
κλήρωσης (συµπληρωµατικής), το οποίο διαβιβάστηκε µε το από 18-07-2016 έγγραφο του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου, σύµφωνα µε το οποίο ο 
ενδιαφερόµενος Παπαδόπουλος Σταύρος έχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
 
Το αποτέλεσµα λοιπόν της κλήρωσης έχει ως εξής: 
 
Για τον Παπαδόπουλο Σταύρο κληρώθηκε η θέση στη διασταύρωση οδού Ν.Ρυσίου µε δρόµο 
προς το Χωριό της Ειρήνης (περιοχή Ποτίστρα) αρ. 1086 αγροκτήµατος Καρδίας. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της προέδρου, το πρακτικό της επιτροπής καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 
4264/2014, του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) καθώς και του Ν. 3852/2010   
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       οµόφωνα 

 
 
Εγκρίνει το από 08-07-2016 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης (συµπληρωµατικής) για τη 
χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου της επιτροπής, που συστήθηκε µε την 
υπ αριθµ. 1244/2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
σύµφωνα µε το οποίο κληρώθηκε και τοποθετείται ο δικαιούχος Παπαδόπουλος Σταύρος στη 
θέση  που βρίσκεται στη διασταύρωση οδού Ν.Ρυσίου µε δρόµο προς το Χωριό της Ειρήνης 
(περιοχή Ποτίστρα) αρ. 1086 αγροκτήµατος Καρδίας. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 306/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

            
   Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
     

      ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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