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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 8ης/ 28-8-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 3ο:

Ανανέωσης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου της
Αποστολίδου Μαρίας για την επιχείρηση: «Επιχείρηση μαζικής
εστίασης με παρασκευή και προσφορά πρόχειρου γεύματος
(Ρυμουλκούμενη καντίνα) με σκεύη μιας χρήσης».

Στην Αγιά, σήμερα 28 Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.),
στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
11221/24-8-2014 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 και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, 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. Βατζιάς Αντίγονος
3. Γιάνναρος Γεώργιος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Καλαγιάς Γρηγόριος1
6. Καψάλης Βασίλειος
7. Λέτσιος Βασίλειος
8. Μαρούδας Ρίζος
9. Μαυρογιάννης Αντώνιος
2
10. Μπάτσικας Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Σμυρλής Βασίλειος
13. Σουλιώτης Θεόδωρος
3
14. Συρακούλης Γεώργιος
15. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
16. Αργύρης Νικόλαος
17. Βαλάρης Γεώργιος
18. Βόγιας Δημήτριος
19. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
20. Κουτσαντάς Βασίλειος
21. Ξαφάρας Χρήστος
22. Σιμούλης Θωμάς
23. Στάθης Νικόλαος
24. Πατσάς Κυριάκος
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.
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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), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και
Χριστοδούλου Βασίλειος (Νερομύλων).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης. 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:
Θέμα 3ο:

Ανανέωσης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου της
Αποστολίδου Μαρίας για την επιχείρηση: «Επιχείρηση μαζικής
εστίασης με παρασκευή και προσφορά πρόχειρου γεύματος
(Ρυμουλκούμενη καντίνα) με σκεύη μιας χρήσης».

Το θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βασίλειος Λέτσιος που έθεσε υπόψη
του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Με την υπ’ αριθμό 337/14-1-2013 αίτησή της, η κ. Μαρία Αποστολίδου του Βλάσιου,
ζητά ανανέωση της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για λειτουργία
ρυμουλκούμενης καντίνας στο Στόμιο, εντός ιδιόκτητου χώρου του (πρόκειται για
ανανέωση της υπ’ αριθμό 2/153/22-8-2011 άδειας που χορηγήθηκε από τον Δήμο
Αγιάς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3377/2005).
Σύμφωνα με το Π.Δ 254/2005(Κ1-164/2011) άρθρο 5 παρ. 1, οι άδειες εμπορίου
πλανόδιου ή στάσιμου που έχουν χορηγηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ισχύουν για
μία τριετία και ανανεώνονται κάθε φορά για ίσο χρόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενοι
πληρούν την προϋπόθεση ότι δεν κατέχουν άδεια Λαϊκής ή Δημοτικής αγοράς και δεν
συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση,
σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας τους και προσκομίζουν
όπου απαιτείται τα δικαιολογητικά:
1.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν-1599/86 ότι: Δεν κατέχω άδεια Λαϊκής ή Δημοτικής
αγοράς και δεν συνδέομαι με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή
παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας
δραστηριότητας μου,
2.
Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που θα ρυμουλκεί την
κινητή καντίνα,
3.
Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης,
4.
Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας θεωρημένο και βεβαίωση της αρμόδιας
Υγειονομικής υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί
τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.
Η άδεια υπαιθρίου εμπορίου δεν ανανεώνεται αν ο κάτοχος αυτής δεν έχει εφαρμόσει
τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5, οι οποίες αναφέρουν ότι οι κάτοχοι των αδειών
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υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο στις αρμόδιες για την χορήγηση της άδειας
υπηρεσίας:
α) αντίγραφο επικυρωμένο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή
αντίγραφο της φορολογικής τους δήλωσης,
β) αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος στους Δήμους τέλος.
Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας, στην αρμόδια αρχή
που έχει εκδώσει την άδεια αυτή, μέχρι 31 Ιανουαρίου του έτους λήξης της.
Η ενδιαφερόμενη σε συνέχεια της αρχικής αίτησής της, με την υπ’ αριθμό 10553/227-2013 αίτησή της έχει καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά:
- Αντίγραφο Βιβλιαρίου ΟΓΑ, με ημερομηνία λήξης 31/12/2014,
- Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας επικυρωμένο,
- Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας της κινητή καντίνα,
- Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης,
- Αντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας θεωρημένο, με ημερομηνία λήξης 30/5/2016,
- Δημοτική ενημερότητα με ημερομηνία έκδοσης 16/6/2014,
- Την από 23/6/2014 Υπεύθυνη δήλωση του Ν-1599/86 (μη άδειας λαϊκής κ.λ.π.),
- Φωτοαντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος για τα έτη
2011 – 2012 και 2013 με ανώτατο ατομικό εισόδημα το έτος 2013 το ποσό των
7.035,27€.
Το παραπάνω αίτημα συνοδεύεται από την υπ’ αριθμ.4310/17-7-2014 Έγκριση της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα Περιβαλλοντικής
Υγιεινής & Υγειονομικού ελέγχου της Περιφέρειας Ενότητας Λάρισας, για την
καταλληλότητα του με αρ. πλαισίου 6313 ρυμουλκούμενου οχήματος, μάρκας
NOMAD 470T να λειτουργήσει ως καντίνα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: Τη λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση (ανανέωση)
άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για λειτουργία κινητής καντίνας, σε
ιδιωτικό χώρο, στο Στόμιο, της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών, στην Μαρία
Αποστολίδου του Βλάσιου, αφού λάβετε υπόψη σας την παραπάνω νομοθεσία και τα
δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κ. Λέτσιου Βασίλειου,
- την υπ’ αριθμ. 1102/30-1-2013 αίτησή της Μαρίας Αποστολίδου του Βλάσιου,
- την υπ’ αριθμ. 4310/17-7-2014 Έγκριση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού
ελέγχου της Περιφέρειας Ενότητας Λάρισας,
- τις διατάξεις του εδ. 30, παρ. 6 άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» με τις οποίες
μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα για το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο στους Δήμους,
- τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.2323/95,
- τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.3377/19-8-2005,
- τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του ΠΔ/τος 254/05,
- τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.2323/95,
και μετά από συζήτηση
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Α. Εγκρίνει την ανανέωση της υπ’ αριθμ.2/153/22-8-2011 άδειας άσκησης υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου της Αποστολίδου Μαρίας, για την επιχείρηση: «Επιχείρηση
μαζικής εστίασης με παρασκευή και προσφορά πρόχειρου γεύματος (Ρυμουλκούμενη
καντίνα) με σκεύη μιας χρήσης», στο Στόμιο της Δημοτική Ενότητα Ευρυνμένων, για
τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Β. Η άδεια θα εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και θα ισχύσει για τρία
χρόνια.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 139/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

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