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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 18ης/ 13-11-2013
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 2ο :

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και
στάσιμου εμπορίου για το 2014.

Στην Αγιά, σήμερα 13 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.),
στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16919/911-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος1
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Μπελιάς Αντώνιος
14. Πατσάς Κυριάκος
15. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
20. Βόγιας Δημήτριος
21. Ξαφάρας Χρήστος
22. Μαρούδας Ρίζος
23. Μαυρογιάννης Αντώνιος
24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
25. Σιμούλης Θωμάς
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία
(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) και
Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Παπακώστας Δημήτριος
και Γκασδράνης Θεόδωρος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός
γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της
συνεδρίασης.
Θέμα 2ο :

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και
στάσιμου εμπορίου για το 2014.

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών κος Δημήτριος Παπακώστας, ,
που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.6, εδάφιο 30 του Ν 3852/2010 η
αρμοδιότητα χορήγησης (με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) άδειας άσκησης
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών
αυτών, μεταβιβάστηκε στους Δήμους.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 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:
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.
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 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, μετά από γνώμη του κατά
τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 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
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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 Δημοτικών Συμβουλίων. Με την πάροδο άπρακτης
της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η γνώμη του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς τους αρμόδιους Υπουργούς εκδίδεται χωρίς την
οριζόμενη σε αυτό γνώμη.
Οι χορηγούμενες ανά κατηγορία άδειες κατανέμονται στους Δήμους με απόφαση του
κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία
εκδίδεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.»
Συνεπώς ο Δήμος δεν έχει πλέον την αρμοδιότητα της τελικής απόφασης καθορισμού
του ανώτατου αριθμού των αδειών, αλλά παρέχει γνώμη προς τα αρμόδια όργανα,
δηλ. τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανάλογα με τον τύπο της
άδειας.
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.
Το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου μας προτείνει σχετικά με τον ανώτατο
αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου στο Δήμο
Αγιάς για το έτος 2014, τα εξής:
α) Μία (1) 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
β) Μία (1) άδεια τύπου Β΄, η οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων
στην περιφέρεια μόνο της αρμόδιας αρχής που τη χορηγεί
γ) Έξι (6) άδειες για στάσιμες κινητές καντίνες σε συγκεκριμένες θέσεις (μη σταθερά
συνδεδεμένες με το έδαφος)
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιφέρεια
του Δήμου μας σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού
των αδειών υπαίθριου εμπορίου που θα χορηγηθούν για το έτος 2014 στο Δήμο
Αγιάς.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών,
- την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 Α’),
- τις σχετικές διατάξεις των Ν.2323/95, Ν. 3377/05 και του Π.Δ. 254/05,
- την ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β'),
- την διευκρινιστική εγκύκλιο Κ1-961/3-5-2012,
- τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιφέρεια του Δήμου Αγιάς,
- τις παρατηρήσεις των δημοτικών συμβούλων
και μετά από συζήτηση
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Γνωμοδοτεί προς την Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τον ανώτατο αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου
πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014 στο Δήμο Αγιάς ως εξής:
α) Πέντε (5) 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
β) Πέντε (5) άδεια τύπου Β΄, η οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων
στην περιφέρεια μόνο της αρμόδιας αρχής που τη χορηγεί
γ) Επτά (7) άδειες για στάσιμες κινητές καντίνες σε συγκεκριμένες θέσεις (μη
σταθερά συνδεδεμένες με το έδαφος).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 205/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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