
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 της 20/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τέσσερις (24) του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα 

Τετάρτη 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. 
20/18.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, 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 δεν 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 18 Παρθενιώτης Νικόλαος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια 19 Λακρός Αλέξανδρος
3 Βορδός Χρήστος 20 Μπάτσιος Αστέριος
4 Σαράντη Μαρία 21 Δήμητσας Δημήτριος
5 Ζούνη Στέλλα 22 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Αβέρης Αθανάσιος 23 Ευαγγελινός Δημήτριος
7 Πλιάκος Αστέριος
8 Σοφοτάσιος Χρήστος
9 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
10 Κοντογιώργης Δημήτριος
11 Χλιούμης Ανδρέας
12 Δημητριάδης Χρήστος
13 Μπογδάνος Κων/νος
14 Σιμώνης Ιωάννης
15 Λαφαζάνης Βασίλειος
16 Καπλάνης Θωμάς
17 Γκλάβας Γεώργιος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Λιόντας Γεώργιος
2 Πύρρος Ιωάννης
3 Γκολόης Γεώργιος
4 Βαγιωνάς Αθανάσιος

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την τήρηση των 
πρακτικών. 
       Στη  συνεδρίαση κλήθηκαν  όλοι  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων  και  
παραβρέθηκε  ο  Πρόεδρος  της  Δ.Κ.  Ορμύλιας  κ.  Αναστάσιος  Σαραφίδης  και  ο  Πρόεδρος  της  Τ.Κ. 
Ταξιάρχη κ. Άγγελος Ζιούπος.

Αριθμός θέματος: 13ο κατεπείγον Χωροθέτηση – Ορισμός αδειών υπαίθριου στάσιμου 
και πλανόδιου εμπορίου για το 2013

Αριθμός Απόφασης : 412

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Ζαγγίλας  Δημήτριος, εισηγούμενος  το  13ο 

κατεπείγον  θέμα,   και  εφόσον  πήρε  την  διαβεβαίωση  από  το  σώμα  ότι  ομόφωνα  συμφωνούν  να 
συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο, τόνισε τα παρακάτω : «Σύμφωνα με την  παρ.1α του άρθρου 14 του 
Ν.4038/2012  (ΦΕΚ  14/02.02.2012  τεύχος  Α'):
"1. Ο ανώτατος αριθμός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων 
κάθε  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  θέματα  υπαίθριου  εμπορίου  και  λαϊκών  αγορών  καθορίζεται 
ετησίως  για  το  επόμενο  ημερολογιακό  έτος,  ως  εξής:
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α) Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Β', 
με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται 
μέχρι  την  30ή  Νοεμβρίου  του  προηγούμενου  έτους,  μετά  από  γνώμη  των  κατά  τόπον  αρμόδιων 
Δημοτικών Συμβουλίων της Περιφέρειάς του. Η γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων υποβάλλεται μέχρι 
την 31η Οκτωβρίου του ιδίου έτους.  Με την πάροδο άπρακτης  της  προθεσμίας  του προηγούμενου 
εδαφίου,  η  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  εκδίδεται  χωρίς  την 
οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Με την ίδια απόφαση ο καθοριζόμενος αριθμός των υπό χορήγηση αδειών 
κατανέμεται, ανά κατηγορία, στους οικείους Δήμους."
Σχετική και η εγκύκλιος του Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. Κ1 – 961/03.05.2012 Διευκρινήσεις για 
την  εφαρμογή  του  άρθρου  14  του  ν.  4038/2012.

Συνεπώς ο Δήμος  δεν  έχει  πλέον  την  αρμοδιότητα  της  τελικής  απόφασης  καθορισμού  του 
ανώτατου  αριθμού  των  αδειών,  όπως  ίσχυε  μέχρι  το  2011,  αλλά  παρέχει  γνώμη  προς  τον  Γενικό 
Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  προκειμένου  να  λάβει  αυτός  τη  σχετική  απόφαση .

Γίνεται δηλ. µεταφορά της αρµοδιότητας καθορισµού του ανώτατου αριθµού αδειών υπαίθριου 
εµπορίου  από  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  στην  Αποκεντρωµένη  Διοίκηση,  ενώ  προβλέπεται 
γνωµοδότηση των κατά τόπον αρµόδιων δηµοτικών συµβουλίων για τον αριθµό των ανά κατηγορία 
χορηγούµενων αδειών.

Τονίζεται  ότι,  σύμφωνα  με  το  άρ.1  παρ.7  του  Ν.2323/95:   «Οι  χώροι  άσκησης  υπαίθριου  
στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός: α)του ιστορικού, εμπορικού και τουριστικού κέντρου των  
πόλεων,  β)  των  δημοτικών και  λαϊκών αγορών και  σε  απόσταση  που  καθορίζεται  από τα  δημοτικά  
συμβούλια,  ώστε να μη θίγονται  καταστήματα ομοειδών ειδών,  με εξαίρεση τις  περιπτώσεις άσκησης  
παραδοσιακών δραστηριοτήτων και γ) περιοχών που γειτνιάζουν ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από  
οργανωμένες  ξενοδοχειακές  μονάδες  και  εισόδους  αρχαιολογικών  χώρων,  μουσείων,  μνημείων  και  
εκκλησιών.»

Οι   νέες  θέσεις  που  ζητείται  να  εγκριθούν,  μετά  από  τις  προτάσεις  των  Τοπικών  και 
Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πολυγύρου, είναι οι ακόλουθες:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ:
1. Στη θέση «Λούκι» στον Πολύγυρο μία (1) θέση για Ψυχαγωγικές και λοιπές δραστηριότητες
2. Από EUROMARKET έως και το περίπτερο της πλατείας ‘Εξι Βρύσεων στον Πολύγυρο εκτός της 
περιόδου της Αποκριάς, πέντε (5) θέσεις για παραδοσιακά προϊόντα
3. Στο πάρκινγκ της Νομαρχίας στον Πολύγυρο για την περίοδο της Αποκριάς, δύο (2) θέσεις  μόνο για 
«Ποπ κορν και μαλλί της γριάς»
4. Στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στον Πολύγυρο, για την περίοδο της Αποκριάς, δύο (2) θέσεις μόνο 
για «Ποπ κορν και μαλλί της γριάς»
5.Στην Γερακινή από τα Μηκύβερνα  μέχρι και Ψακούδια, πέντε (5) θέσεις μόνο για «Καλαμπόκι, Ποπ 
κορν και μαλλί της γριάς»
6.  Στην  είσοδο  του  Ανοικτού  Θεάτρου  Πολυγύρου,  μόνο  κατά  την  περίοδο  των  εκδηλώσεων  του 
Ανοικτού Θεάτρου, μία (1) θέση μόνο για «Καλαμπόκι, Ποπ κορν και μαλλί της γριάς»
7. Στον προαύλιο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου Καλυβών μία (1) θέση για καντίνα
8. Στη θέση «Καλόγερου Λάκκος» στο Τρίκορφο μία (1) θέση για καντίνα
9.Στη θέση «Σαλίγκαρος» στον Πολύγυρο μία (1) θέση για καντίνα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ:
10.Εντός της ιδιοκτησίας Μαρδά Χρήστου (διασταύρωση Ορμύλιας) μία (1) θέση για την τοποθέτηση 
καντίνας
11.Στη διασταύρωση Ορμύλιας (Αρχαία Σερμύλη) μία (1) θέση για την τοποθέτηση καντίνας
12. Περιμετρικά του πάρκου Ορμύλιας τέσσερις (4) θέσεις για πώληση αγροτικών προϊόντων
13.Στον Οικισμό Ψακουδίων κατά μήκος του παραλιακού δρόμου που ξεκινά από τη διασταύρωση προς 
το Δημοτικό αναψυκτήριο και καταλήγει στο Δημοτικό πάρκο τρεις (3) θέσεις για τοποθέτηση πάγκων 
για διάφορα προϊόντα
14.Στον Οικισμό Βατοπεδίου στο νότιο πάρκο μία (1) θέση για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση 
«ποπ-κορν και μαλλί της γριας».
15.Στη Θέση «Αλατόμπαρα» Βατοπεδίου μία (1) θέση για καντίνα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
16. Στις δυο εισόδους της Γαλάτιστας (στους κόμβους εκατέρωθεν) για δύο (2) θέσεις καντίνας
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17. Στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων μία (1) θέση για καντίνα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΝΩΝ
18. στην πλατεία στη θέση του πρώην περιπτέρου μία (1) θέση
19. στη Θέση «Γήπεδο» μία (1) θέση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΝΘΟΥ
20.Στον χώρο που βρίσκεται στην περιοχή «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» της Τοπικής Κοινότητας Ολύνθου, για τις  
ημέρες των εκδηλώσεων της Γιορτής της Ελιάς, του Αγ.Γεωργίου και του Αγ.Αθανασίου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
21.Εντός της ιδιοκτησίας Γεωργακούδη Τριανταφυλλιάς στη θέση «Γέφυρα» μία (1) θέση για πώληση 
μελιού.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΥΒΩΝ:
22. Στην παραλία Καλυβών στην περιοχή Ανεμόμυλου, μία θέση για ΚΑΝΤΙΝΑ

Οι ίδιες διατάξεις ορίζουν ότι πριν της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (μετά την απόφαση 
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και πριν τις 28 Φεβρουαρίου 2013 ) πρέπει να ληφθεί υπόψη 
η γνώμη Επιτροπής που αποτελείται από εκπροσώπους του οικείου επιμελητηρίου, της ομοσπονδίας 
επαγγελματιών  –  βιοτεχνών  της  περιοχής,  του  αντιπροσωπευτικότερου  σωματείου  μικροπωλητών 
(εφόσον υπάρχει),  της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες,  της Τροχαίας και  της 
αρμόδιας εφορείας Αρχαιοτήτων. 

Πριν από την παραπάνω ημερομηνία θα πρέπει να γνωμοδοτήσει και η Επιτροπή Ποιότητας  
Ζωής του Δήμου Πολυγύρου.

Επίσης προτείνονται για άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου:
- δύο θέσεις για άδειες Α΄ τύπου , οι οποίες ισχύουν για την πώληση πρωτογενών προϊόντων 

γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας σε όλη την 
χώρα

- δύο θέσεις για άδειες τύπου Β΄, οι οποίες ισχύουν για την πώληση των λοιπών προϊόντων 
στην περιφέρεια μόνο της περιφέρειας που ανήκει ο Δήμος Πολυγύρου (παρ. 3 του άρθρου 
1 του Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α΄).
Κατόπιν τούτων, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει:

Α) για τον  αριθμό αδειών που πρόκειται να χορηγηθούν 
Β) για τη χωροθέτηση – προσδιορισμό των αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 
Γ) για τον καθορισμό του αριθμού νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου».

Στο σημείο αυτό ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ανδρέας Χλιούμης μειοψήφησε διότι θεώρησε 
ότι λείπει η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Το Συμβούλιο  αφού  άκουσε την  εισήγηση έλαβε  υπόψη την  παρ.1α  του άρθρου 14 του 
Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/02.02.2012 τεύχος Α')  , την εγκύκλιο του   Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. Κ1 –   
961/03.05.2012 Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 4038/2012 και μετά από 
διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κ α τ ά   π  λε  ι ο ψ η φ ία   
Οι  νέες θέσεις που προτείνονται από το Δημοτικό συμβούλιο στον Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να εγκριθούν, είναι οι ακόλουθες:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ:
1. Στη θέση «Λούκι» στον Πολύγυρο μία (1) θέση για Ψυχαγωγικές και λοιπές δραστηριότητες
2. Από EUROMARKET έως και το περίπτερο της πλατείας ‘Εξι Βρύσεων στον Πολύγυρο εκτός της 
περιόδου της Αποκριάς, πέντε (5) θέσεις για παραδοσιακά προϊόντα
3. Στο πάρκινγκ της Νομαρχίας στον Πολύγυρο για την περίοδο της Αποκριάς, δύο (2) θέσεις  μόνο για 
«Ποπ κορν και μαλλί της γριάς»
4. Στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στον Πολύγυρο, για την περίοδο της Αποκριάς, δύο (2) θέσεις μόνο 
για «Ποπ κορν και μαλλί της γριάς»
5.Στην Γερακινή από τα Μηκύβερνα  μέχρι και Ψακούδια, πέντε (5) θέσεις μόνο για «Καλαμπόκι, Ποπ 
κορν και μαλλί της γριάς»
6.  Στην  είσοδο  του  Ανοικτού  Θεάτρου  Πολυγύρου,  μόνο  κατά  την  περίοδο  των  εκδηλώσεων  του 
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Ανοικτού Θεάτρου, μία (1) θέση μόνο για «Καλαμπόκι, Ποπ κορν και μαλλί της γριάς»
7. Στον προαύλιο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου Καλυβών μία (1) θέση για καντίνα
8. Στη θέση «Καλόγερου Λάκκος» στο Τρίκορφο μία (1) θέση για καντίνα
9.Στη θέση «Σαλίγκαρος» στον Πολύγυρο μία (1) θέση για καντίνα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ:

10.Εντός της ιδιοκτησίας Μαρδά Χρήστου (διασταύρωση Ορμύλιας) μία (1) θέση για την τοποθέτηση 
καντίνας
11.Στη διασταύρωση Ορμύλιας (Αρχαία Σερμύλη) μία (1) θέση για την τοποθέτηση καντίνας
12. Περιμετρικά του πάρκου Ορμύλιας τέσσερις (4) θέσεις για πώληση αγροτικών προϊόντων
13.Στον Οικισμό Ψακουδίων κατά μήκος του παραλιακού δρόμου που ξεκινά από τη διασταύρωση προς 
το Δημοτικό αναψυκτήριο και καταλήγει στο Δημοτικό πάρκο τρεις (3) θέσεις για τοποθέτηση πάγκων 
για διάφορα προϊόντα
14.Στον Οικισμό Βατοπεδίου στο νότιο πάρκο μία (1) θέση για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση 
«ποπ-κορν και μαλλί της γριας».
15.Στη Θέση «Αλατόμπαρα» Βατοπεδίου μία (1) θέση για καντίνα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
16. Στις δυο εισόδους της Γαλάτιστας (στους κόμβους εκατέρωθεν) για δύο (2) θέσεις καντίνας
17. Στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων μία (1) θέση για καντίνα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΝΩΝ
18. στην πλατεία στη θέση του πρώην περιπτέρου μία (1) θέση
19. στη Θέση «Γήπεδο» μία (1) θέση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΝΘΟΥ
20.Στον χώρο που βρίσκεται στην περιοχή «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» της Τοπικής Κοινότητας Ολύνθου, για τις  
ημέρες των εκδηλώσεων της Γιορτής της Ελιάς, του Αγ.Γεωργίου και του Αγ.Αθανασίου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
21.Εντός της ιδιοκτησίας Γεωργακούδη Τριανταφυλλιάς στη θέση «Γέφυρα» μία (1) θέση για πώληση 
μελιού.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΥΒΩΝ:
22. Στην παραλία Καλυβών στην περιοχή Ανεμόμυλου, μία θέση για ΚΑΝΤΙΝΑ

Επίσης προτείνονται για άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου:
- δύο θέσεις για άδειες Α΄ τύπου , οι οποίες ισχύουν για την πώληση πρωτογενών προϊόντων 

γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας σε όλη την 
χώρα

- δύο θέσεις για άδειες τύπου Β΄, οι οποίες ισχύουν για την πώληση των λοιπών προϊόντων 
στην περιφέρεια μόνο της περιφέρειας που ανήκει ο Δήμος Πολυγύρου (παρ. 3 του άρθρου 1 του 
Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α΄).

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 412/2012

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 25-10-2012

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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