
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ογδόη (28
η
) του μηνός Απριλίου του έτους 2017, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 6/24.4.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία 

Σαράντη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Αναστάσιος Αναστάσιος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Παπούλιος Παπούλιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ματθαίου Αθανάσιος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Χριστιανού Αγγελική 

7 Ματέας Γεώργιος 21   

8 Σαράντη Μαρία 22   

9 Δημητριάδης Χρήστος 23   

10 Ζαβράκογλου Άγγελος 24   

11 Κυριάκου Ιφιγένεια 25   

12 Λιόντας  Γεώργιος 26   

13 Σιδέρης Νικόλαος    

14 Κανταράς Κανταράς    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Δέας Παύλος 

5 Γκλάβας  Γεώργιος 

6 Ξάκης Ιωάννης 

7 Ζιούπου  Άννα 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης,  ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος 

Κλαμούρης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης 

Αριθμός θέματος : 13
ο 

 Χωροθέτηση – ορισμός αδειών υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου για το 2017  

Αριθμός Απόφασης : 139  

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εισηγούμενη το 13
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Ματέα, ο οποίος  

ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 

118/15.5.2014 τεύχος Α!) «το υπαίθριο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους 

υπαίθριους, ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. 
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Το Δημόσιο, 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.  

Με το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.5.2014 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 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 (50.000) χιλιάδες 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 θέσεις-

σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια. 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1Βν του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του 

Κ.Δ.Κ.  

Τα Συμβούλια Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας με τις αποφάσεις τους πρότειναν τις 

θέσεις όπου μπορεί να ασκηθεί υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα. 

Οι νέες θέσεις που ζητούνται να εγκριθούν, μετά από τις προτάσεις των Τοπικών και 

Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πολυγύρου, και με δεδομένο ότι οι προτάσεις για νέες 

θέσεις καντινών δεν μπορούν να προσδιοριστούν για το 2017 αφού από τη δημοσίευση του 

Ν.4403/16 (ημερ.δημοσ.07/07/2016) η έκδοση νέων αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, 

πλανόδιου ή στάσιμου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα, με εξαίρεση τις άδειες 

που δίδονται με την παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4246/2014 (Α! 118), καθώς και κάθε προς το 

σκοπό αυτόν σχετική προπαρασκευαστική ενέργεια, αναστέλλεται έως τις 30.6.2017, ενώ 

επίσης δεν ορίζονται με την παρούσα απόφαση βραχυχρόνιες άδειες, είναι οι ακόλουθες: 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

1. Περιμετρικά του πάρκου Ορμύλιας τέσσερις (4) θέσεις για την πώληση αγροτικών 

προϊόντων 

2. Στη θέση ΝΗΣΙ και επί του επαρχιακού δρόμου Ν.Μουδανιών-Σιθωνίας, σε αγροτεμάχιο 

ιδιοκτησίας Παπαβασιλείου Σουσάνας μία (1) θέση για την πώληση αγροτικών προϊόντων 

3. Στον οικισμό Ψακουδίων, στην ιδιοκτησία της Καρπέτη Μαίρης, για την πώληση 

αγροτικών προϊόντων 

4. Εκτός οικισμού Ορμύλιας, στη θέση «ΝΕΑ ΣΕΡΜΥΛΗ» που βρίσκεται στην 

διασταύρωση Ορμύλιας και επί του επαρχιακού δρόμου Μ.Νουδανιών – Σιθωνίας, μία (1) 

θέση σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Τσιπέλη Δημητρίου του Λεμονή, για πώληση 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 

Το καταβαλλόμενο τέλος σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν. 4246/2014 προτείνεται για 

την τελική απόφαση του Περιφερειάρχη, στα 80 ευρώ ανά άδεια και να εισπράττεται κατά την 

Β! φάση κατάθεσης των δικαιολογητικών των υποψηφίων. 

Κατόπιν τούτων, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου να προτείνει στον οικείο 

Περιφερειάρχη σύμφωνα με τον Ν. 4264/2014, άρθρο 22, παρ. 3: 

Α) τον αριθμό αδειών που πρόκειται να χορηγηθούν 

Β) τη χωροθέτηση – προσδιορισμό των αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

Γ) το καταβαλλόμενο τέλος ανά άδεια και τον τρόπο είσπραξής του 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
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Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 

118/15.5.2014 τεύχος Α!), τις αποφάσεις των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου 

Πολυγύρου, την υπ’ αριθ. 6/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μετά από 

διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τις νέες θέσεις στις οποίες μπορεί να ασκηθεί υπαίθρια στάσιμη εμπορική 

δραστηριότητα και είναι οι ακόλουθες: 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

 

1. Περιμετρικά του πάρκου Ορμύλιας τέσσερις (4) θέσεις για την πώληση αγροτικών 

προϊόντων 

2. Στη θέση ΝΗΣΙ και επί του επαρχιακού δρόμου Ν.Μουδανιών-Σιθωνίας, σε αγροτεμάχιο 

ιδιοκτησίας Παπαβασιλείου Σουσάνας μία (1) θέση για την πώληση αγροτικών προϊόντων 

3. Στον οικισμό Ψακουδίων, στην ιδιοκτησία της Καρπέτη Μαίρης, για την πώληση 

αγροτικών προϊόντων 

4. Εκτός οικισμού Ορμύλιας, στη θέση «ΝΕΑ ΣΕΡΜΥΛΗ» που βρίσκεται στην 

διασταύρωση Ορμύλιας και επί του επαρχιακού δρόμου Μ.Νουδανιών – Σιθωνίας, μία (1) 

θέση σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Τσιπέλη Δημητρίου του Λεμονή, για πώληση 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 

Το καταβαλλόμενο τέλος σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν. 4246/2014 

προτείνεται για την τελική απόφαση του Περιφερειάρχη, στα 80 ευρώ ανά άδεια και να 

εισπράττεται κατά την Β! φάση κατάθεσης των δικαιολογητικών των υποψηφίων. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 139/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 2-5-2017 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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