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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πύλη, 6 Αυγούστου 2015

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 14770

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της αριθμ. 10/2015 τακτικής συνεδρίασης του ∆.Σ.
του ∆ήμου Πύλης
Αριθμός απόφασης 208/2015
Θ Ε Μ Α: Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Καταστήματος, σήμερα, στις
είκοσι εννιά (29) Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ.
14016/24-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του ∆ημοτικού
Συμβουλίου, στους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και στον κ.
∆ήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33)
μελών του ∆.Σ. βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γιαννοτάκης Αθανάσιος (Πρόεδρος)

1. Κατσίβελος Βύρων

2. Καλαμαράς Στέφανος

2. Καραΐσκου Γεωργία

3. Τόλιας Νικόλαος

3. Αναγνώστου Βασίλειος

4. Τζιορτζιώτης Γεώργιος

4. Νάκος Χρήστος

5. Ζιάκας Σταύρος

5. ∆ούλαλας Κωνσταντίνος

6. Μπόμπορας Παύλος

6. Παλλαντζάς Γεώργιος

7. Αλέκος Ευάγγελος

7. Μπόμπορας Αθανάσιος

8. Χαντζής Σωτήριος

8. Λέφας Παναγιώτης

9. Αγγέλης Σωτήριος

9. Κουφογάζος Κωνσταντίνος

10. Μπακάλης Χρήστος

10. Παναγιώτου Γεώργιος

11. Πλαστήρας Κωνσταντίνος
12. Τζάνης Βησσαρίων (Άρης)

που δεν παραβρέθηκαν αν και

13. Κωστάκης Αθανάσιος

κλήθηκαν νόμιμα

14. Οικονόμου Λαμπρινή (Ρούλα)
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15. Κρούπης Κωνσταντίνος
16. Μπαλατσούκας Κωνσταντίνος
17. Κουτσονάσιος Ιωάννης
18. Μπάκος Ευάγγελος
19. Μπακλαβάς Σπυρίδων
20. Καλαντζής ∆ημήτριος (Τάκης)
21. Σακελλάριος Πέτρος
22. Λαμπρογεώργος Ηλίας
23. Ζάχος Απόστολος
Σε σύνολο σαράντα τριών (43) Προέδρων/Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων
παραβρέθηκαν παρόντες δεκατέσσερις (14), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ελάτης: Χαμψάς Βασίλειος

Αγίου Βησσαρίωνα: Τριχιάς Γεώργιος

Παραποτάμου: Καλυβιώτης Παναγιώτης-Όθων

Γόμφων: Ποντίκας Αθανάσιος

Πηγής: Τζιμόπουλος Βασίλειος

∆ροσερού: Γεροβασίλη Βασιλική

Πιαλείας: Λεμονάς Νικόλαος

Ελευθεροχωρίου: Παπαγεωργίου Σπυρίδων

Πύλης: Πανάγου-Περγαντή Μαρίνα

Κοτρωνίου: Αναγνώστου Απόστολος

Ροποτού: Ρομπιές Γεώργιος

Λυγαριάς: Παπαϊωάννου-Τσιώκου Μαρία

Αρματολικού:Τεντολούρης Παναγιώτης

Μουριάς: Κανίστρας Κωνσταντίνος

Βαλκάνου: Λέφας Αθανάσιος

Μυροφύλλου: Ράπτης Γεώργιος

Βροντερού: Πάνος Κωνσταντίνος

Παλαιομοναστήρου: Μπουτζιώλης Θωμάς

Καλογήρων: Γεωργομάνος Ιωάννης

Στουρναραίικων: Λαμπρογεώργου Γεωργία

Νέας Πεύκης: Σακκομήτρος Κωνσταντίνος

Φήκης: Λιούτας Αθανάσιος

Παλαιοκαρυάς: Καψάλης Γεώργιος

Φιλύρας: Βαμπούλα Ευαγγελία

Παραμέρου: Αναγνώστου Ηλίας

Αγίου Νικολάου: Καλόγηρος Αχιλλεύς

Πύρρας: Γιώτας Απόστολος

Αγίου Προκοπίου: Αλέξης Γεώργιος
Αθαμανίας: Πολύμερος ∆ημήτριος
Βαθυρρεύματος: Κατσαρός Λεωνίδας
Γαρδικίου: Αλεξίου Αριστείδης
∆έσης: Μήτσιος Αναστάσιος
∆ροσοχωρίου: Ευαγγελόπουλος ∆ημήτριος
Κορυφής: Χονδρός Χαρίλαος
Λιβαδοχωρίου: Πολυγένης Γεώργιος
Μεσοχώρας: Σακκάς Αθανάσιος
Μοσχοφύτου: Κούτσικος Στυλιανός
Νεράιδας: Βλαχογιάννης Κυριάκος
Νεραϊδοχωρίου: Μαργαρίτης Απόστολος
Παχτουρίου: Μπόλλης Παναγιώτης
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Περτουλίου: Κουτσιανίτης Στέφανος
Πετροχωρίου: Οικονόμου Χριστίνα
Πολυνερίου: Βλαχοδήμος Παναγιώτης
που δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν
νόμιμα.

Παρόντος του ∆ημάρχου, κ. Μαράβα Κωνσταντίνου.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήμου, κ. Μαρκαντά Φανή, για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 11ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
είπε ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α') υπαίθριο εμπόριο είναι η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας
σε ακάλυπτο χώρο, δημόσιο, ιδιωτικό, δημοτικό ή εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν αποτελεί
επαγγελματική στέγη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α') υπαίθριο στάσιμο εμπόριο είναι το υπαίθριο εμπόριο που δεν
αποτελεί πλανόδιο εμπόριο, καθώς και αυτό που ασκείται σε υπαίθρια οργανωμένη
αγορά.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α’)

στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

περιλαμβάνεται και η παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που
παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων
(καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα
άδεια είτε σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης. «Οι άδειες αυτές ισχύουν εντός της
Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο δήμος που τις χορήγησε. Η παρούσα ρύθμιση
καταλαμβάνει αυτοδικαίως και τις ισχύουσες άδειες.»
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α’):
«Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται 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.»

ΑΔΑ: ΒΧ7ΑΩ14-8Ο9

Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
ορίζονται τα εξής:
«Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου 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 τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους
του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες
(50.000) κατοίκους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των
εκατόν πενήντα (150) μέτρων.
Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσειςσημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το ∆ήμο που τους έχει χορηγήσει την
άδεια».
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α΄):
3. Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο
τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται με
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του οικείου ∆ημοτικού
Συμβουλίου.
4.Οι μεν άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου του οικείου ∆ήμου, οι δε άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και ισχύουν
εντός της οικείας Περιφέρειας. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι
προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1ε και 2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 του
Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων:
1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους
εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με
τις οποίες:
ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται
η

άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή

κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας
διαφήμισης.
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2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά
συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο
δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. v της παρ. 1β του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η
επιτροπή ποιότητας ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών
αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ. ενώ κατά την παρ. 2α του άρθρου 84 του
Ν.3852/2010 το συμβούλιο τοπικής κοινότητας προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής
α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις θέσεις που επιτρέπεται η
άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στην
περιφέρειά του,
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο, με την αριθμ. 127/2015 απόφασή του, πρότεινε προς τον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας τον αριθμό των επαγγελματικών αδειών υπαίθριου
εμπορίου, ήτοι 3 επαγγελματικών αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και 56
επαγγελματικών αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 12063/18-5-2015 πρόσκληση του ∆ήμου Πύλης προς
τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για υποβολή προτάσεων για καθορισμό
θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου υπέβαλαν τις προτάσεις τους οι παρακάτω:
Το Τοπικό Συμβούλιο Πηγής που με την αριθμ. 6/2015 απόφασή του, εισηγήθηκε
ομόφωνα τον ορισμό μιας θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για φρούταοπωρολαχανικά στη θέση Καραβόπορο (έναντι Χατζέλα σε απόσταση 25 μέτρων από
το οδόστρωμα).
Το Τοπικό Συμβούλιο ∆ροσερού που με την αριθμ. 3/2015 απόφασή του, εισηγήθηκε
ομόφωνα τον ορισμό μιας θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για φρούτα –
οπωρολαχανικά στη θέση Υδραγωγείο έναντι οικοπέδου Αλεξάνδρας Γεροβασίλη.
Το Τοπικό Συμβούλιο Ελάτης που με την αριθμ. 5/2015 απόφασή του, εισηγείται
ομόφωνα τον ορισμό πέντε θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τοπικά
παραδοσιακά προϊόντα στη θέση Τοπική Αγορά Ελάτης και τεσσάρων θέσεων
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για είδη λαϊκής τέχνης στη θέση Τοπική Αγορά Ελάτης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μας υπέβαλε την αριθμ. 38/2015 απόφασή της σχετικά με
τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η οποία έχει ως εξής:

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με τον
ορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου λέγοντας ότι:
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α’) το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή
άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή
εκκλησιαστικούς χώρους. Το Δημόσιο, οι Δήμου και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν
επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται
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για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν
τη σχετική ειδική άδεια.
Με το άρθρο 27 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
ορίζονται τα εξής:
Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:
α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών 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
το άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των
τριακοσίων (300) μέτρων στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με
πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η
ανωτέρω απόφαση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150)
μέτρων. Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε
θέσεις σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από τον Δήμο που τους έχει
χορηγήσει την άδεια
Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος της ΕΠΟΙΖΩ έδωσε το λόγο στους
παριστάμενους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Προκειμένου να τοποθετηθούν:
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πηγής κατέθεσε το απόσπασμα της υπ. αριθμ. 6/2015
συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Πηγής με το οποίο το τοπικό συμβούλιο
εισηγείται ομόφωνα για τον ορισμό μιας (1) θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
για ΦΡΟΥΤΑ – ΟΠΟΡΩΛΑΧΑΝΙΚΑ στη θέση Καραβόπορο (έναντι Χατζέλα σε
απόσταση 25 μέτρων από το οδόστρωμα)
Η Πρόεδρος της Τ.Κ. Δροσερού κατέθεσε το απόσπασμα της υπ. αριθμ. 3/2015
συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Δροσερού με το οποίο το τοπικό συμβούλιο
εισηγείται ομόφωνα για τον ορισμό μιας (1) θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
για ΦΡΟΥΤΑ – ΟΠΟΡΩΛΑΧΑΝΙΚΑ στη θέση Υδραγωγείο έναντι οικοπέδου
Αλεξάνδρας Γεροβασίλη
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ελάτης κατέθεσε το απόσπασμα της υπ. αριθμ. 5/2015
συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Ελάτης με το οποίο το τοπικό συμβούλιο
εισηγείται ομόφωνα για τον ορισμό πέντε (5) θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
για Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα στη θέση Τοπική Αγορά Ελάτης καθώς και
τεσσάρων (4) θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για Είδη Λαϊκής Τέχνης στη
θέση Τοπική Αγορά Ελάτης
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΕΠΟΙΖΩ είπε ότι η απόφαση της
ΕΠΟΙΖΩ είναι εισηγητικού περιεχομένου καθώς η διαδικασία, όπως ορίζεται από
την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4264/2014 ορίζει ότι οι θέσεις άσκησης
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου καθώς και το τίμημα θα καθοριστούν με απόφαση
του Περιφερειάρχη κατόπιν πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Πύλης.
Κατόπιν ο πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Στη συνέχεια η ΕΠΟΙΖΩ αφού συζήτησε το θέμα και αφού έλαβε υπόψη τις
προτάσεις των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, τις διατάξεις του άρθρου 73
του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.
4264/2014
Αποφασίζει
ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης των
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καθορισμό των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ως εξής:
Περιγραφή θέσης
α/α
θέσης
1η
Τοπική Κοινότητα Πηγής: ΦΡΟΥΤΑ – ΟΠΟΡΩΛΑΧΑΝΙΚΑ στη θέση
Καραβόπορο (έναντι Χατζέλα σε απόσταση 25 μέτρων από το οδόστρωμα)
2η
Τοπική Κοινότητα Δροσερού: ΦΡΟΥΤΑ – ΟΠΟΡΩΛΑΧΑΝΙΚΑ στη
θέση Υδραγωγείο έναντι οικοπέδου Αλεξάνδρας Γεροβασίλη
3η
Τοπική Κοινότητα Ελάτης: Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα στη θέση
Τοπική Αγορά Ελάτης
4η
Τοπική Κοινότητα Ελάτης: Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα στη θέση
Τοπική Αγορά Ελάτης
5η
Τοπική Κοινότητα Ελάτης: Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα στη θέση
Τοπική Αγορά Ελάτης
6η
Τοπική Κοινότητα Ελάτης: Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα στη θέση
Τοπική Αγορά Ελάτης
7η
Τοπική Κοινότητα Ελάτης: Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα στη θέση
Τοπική Αγορά Ελάτης
8η
Τοπική Κοινότητα Ελάτης: Είδη Λαϊκής Τέχνης στη θέση Τοπική Αγορά
Ελάτης
η
9
Τοπική Κοινότητα Ελάτης: Είδη Λαϊκής Τέχνης στη θέση Τοπική Αγορά
Ελάτης
η
10
Τοπική Κοινότητα Ελάτης: Είδη Λαϊκής Τέχνης στη θέση Τοπική Αγορά
Ελάτης
η
11
Τοπική Κοινότητα Ελάτης: Είδη Λαϊκής Τέχνης στη θέση Τοπική Αγορά
Ελάτης
Το Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Τρικάλων με το αριθμ. πρωτ. 1020/16233/2-β΄/4-62015 έγγραφό του μας ενημερώνει ότι η υπηρεσία είναι σύμφωνη μόνο στην
περίπτωση που υπάρχει απόσταση (25) μέτρων από το οδόστρωμα για την
εγκατάσταση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη θέση Καραβόπορο (έναντι Χατζέλα)
ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν συνηγορεί.
Το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης με το αριθμ. πρωτ. 1016/49/391-α/3-7-2015 έγγραφό του
μας ενημερώνει ότι ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησε στο ∆ημοτικό ∆ιαμέρισμα
Ελάτης Τρικάλων θέση περιφραγμένος χώρος με κιόσκια συνηγορεί στην έκδοση 9
αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για πώληση διαφόρων ειδών.
Όσον αφορά τη θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Τοπική Κοινότητα ∆ροσερού
ο ∆ήμος απέστειλε προς το Α.Τ. Περιφέρειας Τρικάλων το αριθμ. 12773/30-6-2015
έγγραφό του για τη σχετική γνωμοδότηση χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει απάντηση.
Προτείνεται ο καθορισμός των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με την
εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις Τοπικές Κοινότητες Πηγής και Ελάτης
ενώ όσον αφορά τον καθορισμό της θέσης στην Τοπική Κοινότητα ∆ροσερού δεν
μπορεί να ληφθεί σχετική απόφαση χωρίς τη γνωμοδότηση της αρμόδιας αστυνομικής
αρχής.
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη:
Την εισήγηση του Προέδρου,
Την αριθμ. 127/2015 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου,
Την αριθμ. 38/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
Την αριθμ. 6/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Πηγής, την αριθμ. 3/2015
απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου ∆ροσερού, την αριθμ. 5/2015 απόφαση του
Τοπικού Συμβουλίου Ελάτης,
Το αριθμ. πρωτ. 1020/16233/2-β΄/4-6-2015 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος
Περιφέρειας Θεσσαλίας,
Το αριθμ. πρωτ. 1016/49/391-α/3-7-2015 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης,
Το αριθμ. πρωτ. 12773/30-6-2015 έγγραφο του ∆ήμου Πύλης,
Τις διατάξεις των παρ. 1 και 7 του άρθρου 2, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 27 και της
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'),
Τις διατάξεις των παρ. 1ε και 2 του άρθρου 79 και του άρθρου 284 του Ν. 3463/2006
του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων,
Τις διατάξεις της παρ. 1Β ν) του άρθρου 73, της παρ. 8 του άρθρου 67, της παρ. 3 του
άρθρου 80, της παρ. 2α του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 12 του ΚΟΚ,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (ομόφωνα)
1) Εγκρίνει τον καθορισμό των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο
∆ήμο Πύλης, ως εξής:

Περιγραφή θέσης
α/α
θέσης
1η
Τοπική Κοινότητα Πηγής: ΦΡΟΥΤΑ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ στη θέση
Καραβόπορο (έναντι Χατζέλα σε απόσταση 25 μέτρων από το οδόστρωμα)
η
2
Τοπική Κοινότητα Ελάτης: Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα στη θέση
Τοπική Αγορά Ελάτης
3η
Τοπική Κοινότητα Ελάτης: Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα στη θέση
Τοπική Αγορά Ελάτης
4η
Τοπική Κοινότητα Ελάτης: Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα στη θέση
Τοπική Αγορά Ελάτης
5η
Τοπική Κοινότητα Ελάτης: Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα στη θέση
Τοπική Αγορά Ελάτης
6η
Τοπική Κοινότητα Ελάτης: Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα στη θέση
Τοπική Αγορά Ελάτης
7η
Τοπική Κοινότητα Ελάτης: Είδη Λαϊκής Τέχνης στη θέση Τοπική Αγορά
Ελάτης
8η
Τοπική Κοινότητα Ελάτης: Είδη Λαϊκής Τέχνης στη θέση Τοπική Αγορά
Ελάτης
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9η
10η

Τοπική Κοινότητα Ελάτης: Είδη Λαϊκής Τέχνης στη θέση Τοπική Αγορά
Ελάτης
Τοπική Κοινότητα Ελάτης: Είδη Λαϊκής Τέχνης στη θέση Τοπική Αγορά
Ελάτης

για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της, στο
δημοτικό κατάστημα του ∆ήμου και να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο του
δημοτικού καταστήματος που είναι προσιτός στο κοινό, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114), στην ιστοσελίδα του
δήμου και περίληψη αυτής, σε μια εβδομαδιαία ή ημερήσια τοπική εφημερίδα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 208/2015
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γιαννοτάκης Αθανάσιος
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος

