
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Αριθ.Αποφ 54/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6ο/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Δέλτα

   Στην χαλάστρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος 
Χαλάστρας, σήμερα την 16η Δεκεμβρίου 2011,ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 
συνεδρίασε η επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Δέλτα, κατόπιν της 39001/08-12-
2011 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα 
(Ν.3463/2006) καθώς και των άρθρων 73,74,75 του Ν.3852/2010. 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ   

1)  ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                     1) ΛΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        
2)  ΤΑΤΑΤΖΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)                                                     
3) ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                     
4) ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5) ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6)  ΚΟΜΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7) ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
8) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
   Ο  πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  παρουσία  του  Δημοτικού 
υπαλλήλου Ναλμπάντη Δημήτριου, για την τήρηση των πρακτικών.
   

ΘΕΜΑ  «Καθορισμός  θέσεων  και  ανώτατου  αριθμού  αδειών 
άσκησης  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου  (καντίνες)  για  το  έτος 
2012»

   Σχετικά με το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε πως αφορά 
τον προσδιορισμό των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου(καντίνες) 
για το έτος 2012. Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος είπε πως σύμφωνα με την εισήγηση 
του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Δήμου Δέλτα και λαμβάνοντας υπόψιν 
τα άρθρα 73 και 82 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», την σχετική 
νομοθεσία που αφορά το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο και συγκεκριμένα τους Ν. 
2323/95, Ν.3377/05, Π.Δ.254/05 και Κ.Υ.Α Κ1-164/22-2-11, τον Ν. 3377 παρ. 6 
σύμφωνα με τον οποίο με αποφάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 
που λαμβάνονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους καθορίζεται ο ανώτατος 
αριθμός των αδειών κατά κατηγορία επαγγελμάτων που πρόκειται να χορηγηθούν 
το  επόμενο  έτος  και  προσδιορίζονται  ισάριθμες  συγκεκριμένες  θέσεις  για  την 
άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, την παρ.  8  του 
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ίδιου νόμου σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις αυτές όταν πρόκειται για δήμους 
με  πληθυσμό  πάνω  από  15000  κατοίκους  εκδίδονται  ύστερα  από  γνώμη  της 
επιτροπής  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου,  που  συγκροτείται  με  απόφαση  του 
δημάρχου, την τηλεφωνική ενημέρωση του τμήματος τροχαίας Χαλκηδόνας, την 
υπ΄αριθ. 48/2011 απόφαση του Σ.Δ.Κ. Σίνδου, την τηλεφωνική ενημέρωση του 
Προέδρου  του  Σ.Δ.Κ.  Νέας  Μαγνησίας,  την  υπ΄αριθ.  22/2011  απόφαση  του 
Σ.Δ.Κ. Κυμίνων, την υπ΄αριθ. 26/2011 απόφαση του Σ.Δ.Κ. Μαλγάρων, και το 
πρακτικό 2/2011 της Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου (Ν. 3377/2005, 
άρθρο 1 παρ. 8), οι θέσεις οι οποίες προτείνονται είναι:
1. 1 θέση στην περιφερειακή οδό Ν. Μαλγάρων 
2. 1 θέση στην περιφερειακή οδό Κυμίνων 
3. 1 θέση στην περιφερειακή οδό Κυμίνων 
4. 1 θέση στην Β΄ είσοδο της ΒΙΠΕΘ 
5. 1 θέση κάτω από τη γέφυρα της Εγνατίας οδού (οδός Καβαλιέρου) στη 

Δημοτική Κοινότητα Ν.Μαγνησίας
   Σύμφωνα ακόμη με την εισήγηση του,  το Γραφείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  του 
Δήμου  Δέλτα  και  λαμβάνοντας  υπόψη  οτι  υπάρχει  ενδιαφέρον  από  ορισμένους 
δημότες  για  τοποθέτηση καντίνας  σε  ιδιωτικούς  χώρους,  προτείνει  την  χορήγηση 
επιπλέον 5 αδειών σε ισάριθμους ιδιωτικούς χώρους που θα υποδειχθούν από τους 
ενδιαφερόμενους,  θα  εγκριθούν  από  το  αρμόδιο  τμήμα  τροχαίας  και  από  τα 
συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι με προηγούμενη 
απόφαση  δημοτικού  συμβουλίου  το  2011  αποφασίστηκε  η  χορήγηση  13  αδειών 
στάσιμου εμπορίου (καντίνες) σε ισάριθμους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους στο 
Δήμο Δέλτα.
    Ο αντιπρόεδρος της επιτροπής Κος Τατατζικίδης είπε πως θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην άσκηση  του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στους ιδιωτικούς 
χώρους που θα καθοριστούν, γιατί πολύ συχνά παρατηρείται κατάχρηση της άσκησης 
της δραστηριότητας αυτής, η οποία δεν γίνεται τελικά στα όρια αυτού του ιδιωτικού 
χώρου που έχει καθοριστεί, από τις Δημοτικές αρχές, αλλά καταπατώντας δημόσιο 
χώρο. Επίσης τόνισε πως για τις θέσεις που θα καθοριστούν θα πρέπει να ληφθούν 
πολύ  σοβαρά   υπόψιν  οι  ιδιαιτερότητες  της  κάθε  περιοχής,  έτσι  ώστε  να  μην 
λειτουργεί η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας επιβαρυντικά για τους ήδη 
υπάρχοντες  επαγγελματίες  της  περιοχής,  γι’αυτό  και  και  θα  πρέπει  να  δίδεται 
ιδιαίτερη  βαρύτητα  στις  προτάσεις  των  Συμβουλίων  των  Δημοτικών  Κοινοτήτων. 
Τέλος ο πρόεδρος είπε πως στην εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται  και τοπογραφικό από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,  όπου θα 
εμφανίζονται  οι  ακριβείς  τοποθεσίες  των  θέσεων  άσκησης  υπαίθριου  στάσιμου 
εμπορίου, που θα προσδιοριστούν από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.   
   Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο της επιτροπής  να αποφασίσει 
σχετικά.
   Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση 
του προέδρου, εξέτασε με κάθε λεπτομέρεια τα επισυναπτόμενα στην
εισήγηση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Δέλτα, σχετικά έγγραφα :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
      Εγκρίνει τον καθορισμό θέσεων και ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνες) για το έτος 2012 και συγκεκριμένα :

1. 1 θέση στην περιφερειακή οδό Ν. Μαλγάρων 
2. 1 θέση στην περιφερειακή οδό Κυμίνων 
3. 1 θέση στην περιφερειακή οδό Κυμίνων 
4. 1 θέση στην Β΄ είσοδο της ΒΙΠΕΘ 
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5. 1 θέση κάτω από τη γέφυρα της Εγνατίας οδού (οδός Καβαλιέρου) στη 
Δημοτική Κοινότητα Ν.Μαγνησίας

   καθώς και  πέντε (5) άδειες σε ιδιωτικούς χώρους.

Ο Κος Βουδούρης Κων/νος δεν ψήφισε στο συγκεκριμένο θέμα

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 54/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                            ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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