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ΘΕΜΑ : Χωροθέτηση νέων θέσεων στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου
Στην Ορμύλια σήμερα,

στις 10 Οκτωβρίου

2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα

13:00μ.μ στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου
συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

Ορμύλιας του

Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την 18182/6-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο

πέντε (5) μελών βρέθηκαν

παρόντα τέσσερα (4) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σαραφίδης Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τσινάς Ιωακείμ

2. Τσιπέλης Δημήτριος
3. Γουργούρης Βασίλειος
4. Γεωργούδης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης και η κα Ζαββού Μαρία, υπάλληλος του
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του

συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Πολυγύρου κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, εισηγούμενος το 2ο

θέμα της ημερήσιας

διάταξης «Χωροθέτηση νέων θέσεων στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου», είπε τα
εξής:
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Σύμφωνα με την παρ.1Γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 το συμβούλιο της
δημοτικής κοινότητας προτείνει τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις
περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την 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.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τεύχος
Α’):
Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους,
υπαίθριους, ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς
χώρους.
Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δε 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 Ά) 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 θέσεις –
σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει
την άδεια.
Με βάσει τα παραπάνω προτείνω οι θέσεις στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα να
καθοριστούν ως εξής:
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1. Περιμετρικά του πάρκου Ορμύλιας, τέσσερις (4) θέσεις για πώληση
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.
2.Στον οικισμό Ψακουδίων:
•

τρεις (3) θέσεις κατά μήκος του παραλιακού δρόμου που ξεκινά από τη

διασταύρωση προς το δημοτικό αναψυκτήριο και καταλήγει στο δημοτικό πάρκο για
την τοποθέτηση πάγκων όπου θα πωλούνται διάφορα προϊόντα.
•

Δύο (2) θέσεις για τοποθέτηση καντίνας: μία(1) έμπροσθεν του καταστήματος

Γιοματάρη Ελευθερίου και μία(1) ανατολικά του καταστήματος

Γιοματάρη

Ελευθερίου.
3. Στην τοποθεσία ‘ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΑΚΚΟΣ’: μία(1) θέση για την τοποθέτηση
καντίνας και συγκεκριμένα πλησίον της θέσης του αιγιαλού που νοικιάζεται από την
Γκαρλή Κυράνω.
4. Στον οικισμό Βατοπεδίου: δύο(2) θέσεις για τοποθέτηση πάγκων για πώληση
‘ΠΟΠ ΚΟΡΝ’ και ‘ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ’, μία κοντά στην Εκκλησία και μία στο
νότιο πάρκο.
5. Μία (1)θέση στην τοποθεσία ‘ΑΛΑΤΟΜΠΑΡΑ’ Βατοπεδίου για τοποθέτηση
καντίνας.
Για τους παραπάνω λόγους σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του
•

Την παρ 3 του άρθρου 26 και το άρθρο 27 του Ν.4264/14(ΦΕΚ118/15-5-

2014 τεύχος Α’)
•

Την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010
ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τον καθορισμό νέων θέσεων άσκησης
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα ως εξής:
1. Περιμετρικά του πάρκου Ορμύλιας, τέσσερις (4) θέσεις για πώληση
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.
2.Στον οικισμό Ψακουδίων:
•

τρεις (3) θέσεις κατά μήκος του παραλιακού δρόμου που ξεκινά από τη

διασταύρωση προς το δημοτικό αναψυκτήριο και καταλήγει στο δημοτικό πάρκο για
την τοποθέτηση πάγκων όπου θα πωλούνται διάφορα προϊόντα.
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•

Δύο (2) θέσεις για τοποθέτηση καντίνας: μία(1) έμπροσθεν του καταστήματος

Γιοματάρη Ελευθερίου και μία(1) ανατολικά του καταστήματος

Γιοματάρη

Ελευθερίου.
3. Στην τοποθεσία ‘ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΑΚΚΟΣ’: μία(1) θέση για την τοποθέτηση
καντίνας και συγκεκριμένα πλησίον της θέσης του αιγιαλού που νοικιάζεται από την
Γκαρλή Κυράνω.
4. Στον οικισμό Βατοπεδίου: δύο(2) θέσεις για τοποθέτηση πάγκων για πώληση
‘ΠΟΠ ΚΟΡΝ’ και ‘ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ’, μία κοντά στην Εκκλησία και μία στο
νότιο πάρκο.
5. Μία (1)θέση στην τοποθεσία ‘ΑΛΑΤΟΜΠΑΡΑ’ Βατοπεδίου για τοποθέτηση
καντίνας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό

51/2014

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

