
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό  4/21-3-2018 Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινότητας Πλαγιαρίου  Δήμου Θέρμης.

 ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 5/2018

ΘΕΜΑ:  Καθορισμός  θέσεων  για  την  άσκηση  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου

σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία.

Στη Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου σήμερα την 21η Μαρτίου 2018 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 18.30 πμ,  συνήλθε το Τ.Σ  της Δημοτικής Κοινότητας, σε 

συνεδρίαση ύστερα από την υπ ΄αριθμ. 9262/14-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου Αργυρίου Μωραΐτη, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος  και δημοσιεύθηκε στο 

Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Τ.Σ. διαπίστωσε ότι από τα

πέντε (5) μέλη του Τοπικού  Συμβουλίου ήταν:

1.  Μωραΐτης Αργύριος   παρών
2.  Γιαλαμά Σοφία   παρούσα
3.   Κουλέτας Νικόλαος   παρών
4.  Στάθης Τοπαλίδης Ζήσης   παρών
5.  Γουλάρας Ιωάννης   παρών

Στη  συνεδρίαση  παρέστη  και  η  Παπαμιχαήλ  Χρυσούλα,  υπάλληλος  του  Δήμου

Θέρμης, για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.

2405/12-12-2017 Απόφαση Δημάρχου Θέρμης).

Ο  Πρόεδρος  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Πλαγιαρίου  μετά  τη  διαπίστωση  της

απαρτίας και  εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του

Συμβουλίου τα εξής: 

Σύμφωνα  με  την  παρ.  1γ  του  άρθρου  83  του  Ν.3852/2010,  το  συμβούλιο  της

Δημοτικής 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 Δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές,

λαμβάνονται  με  απόλυτη  πλειοψηφία  των  μελών  του  και  αποστέλλονται  στην

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έκδοση  των  προβλεπόμενων  σχετικών  τοπικών



κανονιστικών αποφάσεων.  Στη συνέχεια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

ύστερα από προκήρυξη, χορηγούνται οι αντίστοιχες άδειες.

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  και  το  έγγραφο  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τοπικής

Οικονομικής  Ανάπτυξης  του  Δήμου  Θέρμης  πρέπει  να  αποφασίσουμε  για  τον

καθορισμός νέων θέσεων άσκησης υπαίθριου εμπορίου ανά είδος αδειών. 

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει  την λήψη απόφασης για καθορισμό  θέσεων άσκησης υπαίθριου εμπορίου

δραστηριοποίησης  παραγωγών  για  την  πώληση  προϊόντων  στα  εξής  σημεία  της

Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου:

1. 2 θέσεις στην οδό Σταδίου πριν τη συμβολή της με την οδό Μιαούλη

       2.    2 θέσεις στο υπ΄ αριθμ. 995 αγροτεμάχιο της Δ.Κ. Πλαγιαρίου ( στο τρίγωνο

                 μπροστά στα υλικά οικοδομών Κουτσάκη)

       3.    2 θέσεις επί της οδού 28ης Οκτωβρίου μπροστά από το κιόσκι του κεντρικού

              πάρκου Πλαγιαρίου (εκτός Σαββάτου, ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς)

Επίσης προτείνει, σε κάθε ένα από τα τρία παραπάνω σημεία, οι θέσεις να δοθούν σε

2 παραγωγούς διαφορετικών προϊόντων.

Για  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  (θέσεις  για  επαγγελματίες  πωλητές,  εκδηλώσεις,

βραχυχρόνιες  άδειες,  θέσεις  για  διάθεση  καλλιτεχνημάτων)  το  συμβούλιο  της

Δημοτικής Κοινότητας δεν προτείνει τον ορισμό θέσεων.

                     Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2018

Αφού συντάχθηκε και  αναγνώστηκε  το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κάτωθι:

      Ο Πρόεδρος                                                              Τα μέλη

Μωραΐτης Αργύριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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