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Αριθµ.Απόφασης 144/2014    
Αριθ. Πρακτικού:   17/2014 
 
 
 
 

      

                  Θέµα: Έκφραση σύµφωνης γνώµης για τον «Καθορισµό   

                    Θέσεων στάσιµου υπαίθριου εµπορίου για το έτος 2015» 
 
 
 

 

 

 
Σήµερα 08/10/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00µµ στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, 
µετά από την Α.Π: 13908/03-10-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα 
από τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:      

 
Παρόντες: 
1. Κόπτη Ελένη 
2. Γεννηµατάς Ιωάννης                        7.Καλαΐτζίδης Σαµψών 
3. Ματακίδου Μάρθα                           8.Καρµίρης Κωνσταντίνoς 
4. Τσοντάκη Μαρίνα                             9.Μιχαηλίδου Σοφία  
5. Ιακωβίδου Ελένη                              10.Τσιορβαλάς Συµεών                                                   
6. Βενετικίδης Ιωάννης           
 
Απόντες: 
1.Ταµβάκης Ιωάννης    
                         
              
Η Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Κουκουτέγου Κλεαρέττη κλάδου ∆Ε 
∆ιοικητικού.           
                                  
Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου ότι: 

Σύµφωνα µε την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 ή την παρ.2 του άρθρου 84 του 
Ν.3852/2010 το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας προτείνει τις θέσεις που επιτρέπεται 
η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. Οι αποφάσεις του συµβουλίου της δηµοτικής ή τοπικής 
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 118/15.05.2014 τεύχος Α’): 
«Το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, 
ελεύθερους, ιδιωτικούς, δηµόσιους, δηµοτικούς 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.» 
 
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». 
 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούµε για την λήψη σχετικής αποφάσεως, για τον 

καθορισµό ή όχι νέων συγκεκριµένων θέσεων άσκησης στάσιµου υπαίθριου εµπορίου, οι οποίες 

αντιστοιχούν σε ισάριθµες άδειες στάσιµου εµπορίου, που θα χορηγηθούν για το επόµενο 

ηµερολογιακό έτος 2015. Εφόσον η εισήγηση σας είναι θετική, παρακαλούµε να µας 

γνωστοποιήσετε τον ανώτατο αριθµό των θέσεων στάσιµου εµπορίου και το ακριβές σηµείο 

τοποθέτησης αυτών εντός των διοικητικών ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Aµπελοκήπων.  

   

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και 
αποδεχόµενο πλήρως την  ανωτέρω εισήγηση  
                                                    

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Γνωµοδοτεί αρνητικά σχετικά µε τον καθορισµό αριθµού αδειών στάσιµου υπαίθριου εµπορίου, που 
θα χορηγηθούν το επόµενο ηµερολογιακό έτος 2015 στον ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης, διότι θα 
λειτουργήσουν ανταγωνιστικά προς τα υπάρχοντα καταστήµατα µε αποτέλεσµα να παραβλάπτονται 
ουσιαστικά τα συµφέροντα των καταστηµαταρχών της περιοχής. 
 
Η κ. Ιακωβίδου Ελένη ψήφισε µε επιφύλαξη και δήλωσε ναι εφ’ όσον  αφορά ειδική πληθυσµιακή 
οµάδα (ΑΜΕΑ, Πολύτεκνους κτλ.), είναι αυστηρά περιορισµένος ο αριθµός και µετά από ενδελεχή 
έλεγχο των δικαιολογητικών και τήρηση των κανόνων και περιορισµών (συγκεκριµένος χώρος και 
συγκεκριµένα είδη προς πώληση) και εφ όσον δεν τηρούνται τα παραπάνω άµεση ανάκληση της 
άδειας.     
 
 
 



 

 

Η απόφαση αυτή θα χρησιµεύσει ως εισήγηση για την λήψη της τελικής απόφασης από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο.   
 
 
    
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 144/2014 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι,  09/10/2014         
                                                                                   
 
 
 
 
 
                                                                                            Η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
                                      
                      
 
 
 
 
                                                                                                               Κόπτη Ελένη 


