
 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 28/23-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 

Αριθµ. Απόφ. 450/2016      ΘΕΜΑ :  «Κατάργηση θέσεων άσκησης 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο 

Θέρµης». 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 23η-11-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 18:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από 
την υπ αριθµ. 39978/18-11-2016 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 21 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

   Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 
(προσήλθε κατά τη διάρκεια των 
ενηµερώσεων που έλαβαν χώρα µετά 
τη συζήτηση των θεµάτων της 
ηµερησίας διατάξεως) 

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

1.  Γκουστίλης Θεόδωρος (προσήλθε κατά 
τη συζήτηση του 3ου θέµατος) 

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

2. Λαγός Νικόλαος (προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 1ου θέµατος) 

3.  Αναγνώστου Πασχάλης 3. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 
(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου 
θέµατος). 

4. Αποστόλου Στυλιανός 4. Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 
(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου 
θέµατος) 

5.  Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5. Κεφαλάς Ανέστης (προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 5ου θέµατος)  

6. Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6.  Βογιατζής ∆ηµήτριος 

7.  Γκιζάρης Στέργιος 7. Τιτέλης Κωνσταντίνος  

8. Ζελιλίδης ∆αµιανός 8. Κοντοπίδης Γεώργιος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 9. Αγοραστούδη Ευγενία 

10 Καρκατζίνος Νικόλαος 10. Πονερίδης Παναγιώτης 

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 11. Σφονδύλας ∆ηµήτριος 

12 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 12 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

13 Λιάντας ∆ηµήτριος   

14 Μουστάκας Βασίλειος   

15 Μπίκος Κωνσταντίνος   
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16 Πράτανος Απόστολος   

17 Σαµαράς Σωκράτης   

18 Σαραφιανός Χρήστος   

19 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

20 Τσολάκης Απόστολος   

21 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πριτζάκη Αικατερίνη υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Λόγω απουσίας του ∆ηµάρχου έως το 3ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα τον αναπλήρωσε ο 
Αντιδήµαρχος κος Τσολάκης Απόστολος και έπειτα ο Αντιδήµαρχος κος Γκουστίλης 
Θεόδωρος σύµφωνα µε την αριθ. 2635/39670/2014 απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: Ω9ΕΡΩΡΣ-
8ΑΣ) 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 7ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα  έθεσε υπόψη την από από  
25-10-2016 εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, µε την 
οποία η υπηρεσία εισηγείται την κατάργηση θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου 
στο ∆ήµο Θέρµης.  

Συγκεκριµένα 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: 
 
1.Σαράφης Αθανάσιος στη θέση που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγ.Αντωνίου στον 
οικισµό Μονοπήγαδου στην ανατολική πλευρά της εισόδου 
 
2.Αδάµος ∆ηµήτριος στη θέση που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγ.Αντωνίου στη νότια 
είσοδο της Κοινότητας στη θέση Φράγµα τεµάχιο 1357 
 
3.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: 
 
1.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. 
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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. 
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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, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 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 

 
Οι θέσεις που διατηρούνται είναι οι εξής: 

 

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.  
 

 

Με την αριθ. 50/2016 απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου γνωµοδότησε 
και εισηγήθηκε θετικά για την κατάργηση των ανωτέρω θέσεων.  

 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, την υπ΄αριθµ. 50/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ., τις αποφάσεις των 
συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων  καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3316/2005, Ν. 
3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 
                                                                                                                                                                                
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       οµόφωνα 

 
Την κατάργηση  δύο (2) θέσεων της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου για την άσκηση 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και µίας (1) θέσης στην Τοπική Κοινότητα Σουρωτής λόγω 
µηδενικού ενδιαφέροντος καθώς και µίας (1) ιδιωτικής θέσης στο υπ αριθµ. 6748 
αγροτεµάχιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών λόγω παραίτησης του ιδιοκτήτη, ως 
εξής: 
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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: 

 

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 αύξοντα αριθµό 450/2016. 
 
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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