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Από το πρακτικό της 5/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  δεκάτη ενάτη (19) Μαϊου 2016 και ώρα 12.00 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 5/2016  πρόσκληση του Προέδρου που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
 Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγµατοποιήθηκε από τον Α! 
Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο Βορδό, λόγω απουσίας του ∆ηµάρχου κ.Αστερίου 
Ζωγράφου. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά  τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα, τα παρακάτω 
επτά  (7) µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Βορδός Χρήστος                                        

2. Σαράντη Μαρία    

3. Σιδέρης Νικόλαος 

4. Φυλαχτός Χρήστος 

5. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

6.  Πάνος Ιωακείµ 

7. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
Αριθµός θέµατος:1  «Χωροθέτηση – ορισµός αδειών υπαίθριου στάσιµου 

εµπορίου για το 2016» 
 

Αριθµός απόφασης:21  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χρήστος Βορδός, 

εισηγούµενος το 1   θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάνω: 
Σύµφωνα µε την 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 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.» 
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Με το άρθρο 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 
θέσεις-σηµεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το ∆ήµο που τους έχει 
χορηγήσει την άδεια. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1Β ν) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του 
άρθρου 79 του Κ.∆.Κ. 

Η µοναδική θέση που ζητείται να εγκριθεί, (ως προς το χώρο τοποθέτησης της 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ) µετά από τις προτάσεις των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του 
∆ήµου Πολυγύρου, είναι η ακόλουθη: 

  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΝΘΟΥ 
 

Στη θέση «ΤΟΥΜΠΑ» µία (1) θέση (προϋπάρχουσα) για ΚΑΝΤΙΝΑ, σε 
ιδιόκτητο ακίνητο, ιδιοκτησίας Αναγνωστόπουλου Σεραφείµ. 

 
Το καταβαλλόµενο τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.425/2014 

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 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου, 
καλείται να προτείνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πολυγύρου: 

* τον αριθµό αδειών που πρόκειται να χορηγηθούν 
* τη χωροθέτηση – προσδιορισµό των αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου 
* το καταβαλλόµενο τέλος ανά άδεια και τον τρόπο είσπραξής του 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 

έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω και µετά από διαλογική συζήτηση 
 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 

 
 Εισηγείται και προτείνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Πολυγύρου, 
όσον αφορά την χωροθέτηση-ορισµό αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για το 
έτος 2016, τα παρακάτω: 
 

• Την έγκριση µιας θέσης άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στην 
Τοπική Κοινότητα Ολύνθου στη θέση «ΤΟΥΜΠΑ»  για «ΚΑΝΤΙΝΑ», ως 
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προς τον τόπο τοποθέτησής της, που θα γίνει σε ιδιόκτητο χώρο, 
ιδιοκτησίας Σεραφείµ Αναγνωστόπουλου. 
Η άδεια θα δοθεί, εφόσον για την νέα θέση προσκοµισθεί έγκριση της 

Τροχαίας στην οποία προηγουµένως θα έχει σταλεί τοπογραφικό, µε τις 
ακριβείς συντεταγµένες της καντίνας. 
• Το καταβαλλόµενο τέλος, στο ποσό των ογδόντα (80) ευρώ, το οποίο θα 

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

Σε περίπτωση νέων αιτηµάτων, θα επανέλθουµε µε νέα απόφασή µας.-   
 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η        
 
                

    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 19η  

Μαϊου 2016 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

     κ.α.α. 

 

           

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 

                 ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
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