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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  
Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                        Απόσπασµα 
   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                 από το πρακτικό της  15 - 10 - 2012 
Τηλ. :   2313 313689-690                  συνεδρίασης του ∆.Σ. 
                       

Αριθµός  Απόφασης : 335/2012 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση προς τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας- 

Θράκης, για τον καθορισµό του ανώτατου αριθµού αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου για 
το έτος 2013.  

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 15η του µήνα Οκτωβρίου του 
έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 21η συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 15070/11-10-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το 
σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς 
Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πατσιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής 
Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου 
∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Μπουντούρη Παρασκευή, Σιώπης Κωνσταντίνος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, 
Σαπρανίδου Σωτηρία. 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 
κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά δεν  
παρέστησαν.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο  θέµα της ηµερησίας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος Καζαντζίδης 
Γ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι σχετικά µε το θέµα και έχοντας υπόψη:  

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.6, εδάφιο 30 Ν 3852/2010 όπου η αρµοδιότητα χορήγησης 
(µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου και ο καθορισµός του 
ανώτατου αριθµού των αδειών αυτών, µεταβιβάστηκε στους ∆ήµους.  

2. - Tις σχετικές διατάξεις των Ν.2323/95, Ν. 3377/05 και του Π.∆. 254/05 περί ρυθµίσεων του 
υπαίθριου εµπορίου και λοιπών διατάξεων. 

3. - Tην ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β'). 

4.- Tην παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 Α’) σύµφωνα µε την οποία: 

Ο ανώτατος αριθµός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων 
κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για θέµατα υπαίθριου εµπορίου 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 
∆ιοίκησης, που εκδίδεται µέχρι την 30ή Νοεµβρίου του προηγούµενου έτους, µετά από γνώµη 
των κατά τόπον αρµόδιων ∆ηµοτικών Συµβουλίων της Περιφέρειάς του. Η γνώµη των ∆ηµοτικών 
Συµβουλίων υποβάλλεται µέχρι την 31η Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της 
προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης εκδίδεται χωρίς την οριζόµενη σε αυτό γνώµη. Με την ίδια απόφαση ο καθοριζόµενος 
αριθµός των υπό χορήγηση αδειών κατανέµεται, ανά κατηγορία, στους οικείους ∆ήµους. 

β) Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου µε άδεια τύπου Α' (πώληση πρωτογενών 
προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας) µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται µέχρι τη 15η ∆εκεµβρίου του 
προηγούµενου έτους, µετά από γνώµη του κατά τόπον αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, που εκδίδεται µέχρι τη 15η Νοεµβρίου του ίδιου έτους.  

Με την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η απόφαση των αρµόδιων 
Υπουργών εκδίδεται χωρίς την οριζόµενη σε αυτό γνώµη.  

Η γνώµη του Γενικού Γραµµατέα διατυπώνεται µετά την υποβολή σε αυτόν, µέχρι την 31η 
Οκτωβρίου εκάστου ηµερολογιακού έτους, σχετικής γνώµης των κατά τόπον αρµόδιων ∆ηµοτικών 
Συµβουλίων. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η γνώµη του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης προς τους αρµόδιους Υπουργούς εκδίδεται χωρίς 
την οριζόµενη σε αυτό γνώµη. 

Οι χορηγούµενες ανά κατηγορία άδειες κατανέµονται στους ∆ήµους µε απόφαση του κατά τόπον 
αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία εκδίδεται µέχρι την 31 
∆εκεµβρίου του ιδίου έτους. 

Συνεπώς ο ∆ήµος και συγκεκριµένα τα κατά τόπο αρµόδια ∆ηµοτικά Συµβούλια, δεν έχουν πλέον 
την αρµοδιότητα της τελικής απόφασης καθορισµού του ανώτατου αριθµού των αδειών, αλλά, 
υποβάλλουν τη γνώµη τους ,προς τα αρµόδια όργανα, δηλ. τον Γενικό Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ανάλογα µε τον τύπο της άδειας και τα Υπουργεία Εσωτερικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας . 

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου διακρίνονται σύµφωνα µε την παρ.3 του 
άρθρου 1 του Ν.2323/95 σε άδεια τύπου Α’ η οποία ισχύει για την πώληση πρωτογενών 
προϊόντων γης (στα οποία περιλαµβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη 
χώρα και σε άδεια τύπου Β’ η οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων στην 
περιφέρεια µόνο της αρµόδιας αρχής που τη χορηγεί. 

∆ικαίωµα απόκτησης άδειας υπαίθριου εµπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) ∆εν συνδέονται οι ίδιοι µε οργανωµένη οµοειδή ή παρεµφερή επιχείρηση, σχετική µε το 
αντικείµενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους. 

β) Το ετήσιο συνολικό ατοµικό εισόδηµα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό µισθωτών - 
συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήµατος (α΄ κλίµακα της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του ν. 2238/1994). 

Η προϋπόθεση του ατοµικού εισοδήµατος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων µε τρία (3) 
τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται µε την προσκόµιση σχετικών 
βεβαιώσεων των αρµόδιων Υπηρεσιών (∆ήµων - Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας 
Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων. (άρθρο 1παρ.1 Π∆ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 11 
του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχοςΒ'). 

γ) ∆εν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δηµοτικής αγοράς. (άρθρο 7 παρ.1 Π∆ 254/05). 
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Από τις χορηγούµενες σε ανέργους άδειες ικανοποιούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα 
πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών: 

α. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό 
(67%) και τυφλοί, β. µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, 
καθώς και γονείς µε τρία τέκνα, 

γ. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύµατα ειρηνικής περιόδου του 
ν.1370/1944 (Α' 82), 

δ. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτοµα µε αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), 
εφόσον δεν οφείλεται σε πολεµικά γεγονότα, 

ε. µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων µε ειδικές ανάγκες και γονείς 
που προστατεύουν άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές 
ανάγκες εξάρτησης, 

στ. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς 
παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και τον Πόντο, 

ζ. µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα 
δηµοτολόγια u964 των oργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, 

η. µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και 
άτοµα υπό απεξάρτηση, εφόσον πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση 
µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που υπάρχουν στην 
περιφέρεια του ∆ήµου µας παρακαλούµε να γνωµοδοτήσετε προς τον Γενικό Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σχετικά µε τον καθορισµό του ανώτατου αριθµού ανά κατηγορία, των 
αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου που δύναται να χορηγηθούν στο ηµερολογιακό έτος 2013. 

Άδειες υπαίθριου στάσιµου εµπορίου:  

∆εν υπάρχει η δυνατότητα καθορισµού, νέου αριθµού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιµου 
εµπορίου, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα οριοθέτησης νέων συγκεκριµένων θέσεων 
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου µας για την άσκηση υπαίθριας στάσιµης εµπορικής 
δραστηριότητας. 

(Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.5 & παρ.6 του Ν.2323/1995 όπως είχε τροποποιηθεί µε το 
Ν.3190/03 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3377/05 η άσκηση του υπαίθριου στάσιµου 
εµπορίου επιτρέπεται σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήµους, στο χώρο 
της δικαιοδοσίας τους. Συνεπώς οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου συνιστούν 
παράλληλα και άδεια χρήσης συγκεκριµένης θέσης/χώρου. Με την υπ΄αριθ. απόφαση 406/2011 
του ∆.Σ. Αµπελοκήπων Μενεµένης καθορίστηκαν και οριοθετήθηκαν συγκεκριµένες θέσεις 
άσκησης στάσιµου υπαίθριου εµπορίου και οι οποίες παραµένουν ως έχουν.Στα όρια του ∆ήµου 
µας δεν µπορούν να δηµιουργηθούν νέες θέσεις που να πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου όπως λόγοι ασφαλείας, κυκλοφορίας πεζών κλπ. ως εκ τούτου δεν 
δύναται να καθορίσουµε νέες άδειες άσκησης υπαίθριας στάσιµης εµπορικής δραστηριότητας). 

Εισηγούµαστε :  

Την Γνωµοδότηση προς τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σχετικά µε τον 
καθορισµό του ανώτατου αριθµού αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου ,ανά κατηγορία, που θα 
χορηγηθούν στο έτος 2013, στο ∆ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης ως εξής: 

1) Άδειες υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου τύπου Α΄: 
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Για πώληση προϊόντων γης και άνθη έξι (6) άδειες 

Για πώληση προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας τέσσερις (4) άδειες 

2) Άδειες υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου τύπου Β΄: 

Για πώληση ειδών µπιζού – καλλυντικών δύο (2) άδειες. 

Για πώληση ειδών λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνικής δηµιουργίας µία (1) άδεια. 

Για πώληση καλαµποκιού ,µαλλί της γριάς µία (1) άδεια 

Για πώληση ειδών κουλουροποϊίας, συσκευασµένων αρτοσκευµασµάτων  

(κουλούρια, σταφιδόψωµα κ.λ.π.) δύο (2) άδειες 

3) Άδειες υπαίθριου στάσιµου εµπορίου:  

∆εν υπάρχει η δυνατότητα καθορισµού, νέου αριθµού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιµου 
εµπορίου, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα οριοθέτησης νέων συγκεκριµένων θέσεων 
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου µας για την άσκηση υπαίθριας στάσιµης εµπορικής 
δραστηριότητας (σύµφωνα µε την σχετική αιτιολόγηση που παρατίθεται στο εισηγητικό µέρος του 
θέµατος) και έτσι δεν υποβάλλεται σχετικό αίτηµα. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                      Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 25 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Βαλάνος 
Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου 
Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πατσιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα 
Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, 
Παπαδήµας Αναστάσιος), κατά 4 (Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός 
Ιωάννης, Βούζας Ηλίας). 
 

Α) Kαι γνωµοδοτεί προς τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-- Θράκης, 
σχετικά µε τον καθορισµό του ανώτατου αριθµού αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου ,ανά 
κατηγορία, που θα χορηγηθούν στο έτος 2013, στο ∆ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης ως εξής: 

1) Άδειες υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου τύπου Α΄: 

Για πώληση προϊόντων γης και άνθη έξι (6) άδειες 

Για πώληση προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας τέσσερις (4) άδειες 

2) Άδειες υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου τύπου Β΄: 

Για πώληση ειδών µπιζού – καλλυντικών δύο (2) άδειες. 

Για πώληση ειδών λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνικής δηµιουργίας µία (1) άδεια. 
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Για πώληση καλαµποκιού ,µαλλί της γριάς µία (1) άδεια 

Για πώληση ειδών κουλουροποϊίας, συσκευασµένων αρτοσκευµασµάτων  

(κουλούρια, σταφιδόψωµα κ.λ.π.) δύο (2) άδειες 

3) Άδειες υπαίθριου στάσιµου εµπορίου:  

∆εν υπάρχει η δυνατότητα καθορισµού, νέου αριθµού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιµου 
εµπορίου, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα οριοθέτησης νέων συγκεκριµένων θέσεων 
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου µας για την άσκηση υπαίθριας στάσιµης εµπορικής 
δραστηριότητας (σύµφωνα µε την σχετική αιτιολόγηση που παρατίθεται στο εισηγητικό µέρος του 
θέµατος) και έτσι δεν υποβάλλεται σχετικό αίτηµα. 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 335/2012 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

     Ο πρόεδρος                                                      Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα                                                 
                                                                   
                                                                     Αµπελόκηποι 16 - 10 -2012  
                                          
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος  


