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Αριθ.Αποφ 08/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1ο/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Δέλτα

   Στην χαλάστρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος 
Χαλάστρας, σήμερα την 25η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 
συνεδρίασε η επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Δέλτα, κατόπιν της 5224/19-02-
2013 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) ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                            1) ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
2) ΤΑΤΑΤΖΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                       
3) ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ                            
4) ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                        
5) ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6) ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
7) ΠΕΤΚΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ  
8) ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ ΡΟΥΣΟΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                   
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημοτικού 
υπαλλήλου Ναλμπάντη Δημήτριου, για την τήρηση των πρακτικών.

                  
ΘΕΜΑ«Προσδιορισμός των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου (καντίνες) για το έτος 2013»

   Σχετικά με το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε πως αφορά τον 
προσδιορισμό των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνες) για το 
έτος 2013. Η σχετική εισήγηση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου 
Δέλτα αναφέρει πως σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
η Επιτροπή Ποιότητας ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο 
κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 83 του ίδιου νόμου τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων 
προτείνουν στην Επιτροπή ποιότητας ζωής τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για να διαμορφώσει την εισήγηση της προς το 
δημοτικό συμβούλιο. Η σχετική νομοθεσία που αφορά το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο 
είναι οι Ν. 2323/95, Ν.3377/05, Π.Δ.254/05 και Κ.Υ.Α Κ1-164/22-2-11. Σύμφωνα με 
τα παραπάνω αλλά και μετά το Ν. 4038/2012 «Ρυθμίσεις υπαίθριου εμπορίου και 
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λαϊκών αγορών» και τις Κ1-961/3-5-2012 και Κ1-1784/28-9-2012 εγκυκλίους του 
υπουργείου ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, υποδομών, μεταφορών και δικτύων ο 
Δήμος δεν έχει πια την αρμοδιότητα καθορισμού του ανώτατου αριθμού των αδειών 
που θα χορηγηθούν αλλά γνωμοδοτεί προς τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης ο οποίος και λαμβάνει την σχετική απόφαση. Το δημοτικό 
συμβούλιο του Δήμου Δέλτα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 353/2012 γνωμοδότησε για 
τον αριθμό των αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την υπ’ αριθμ. 98001/30-11-2012 απόφαση του, 
καθόρισε τον αριθμό των αδειών στάσιμου εμπορίου, που θα δοθούν το 2013, σε 22. 
Το γραφείο αγροτικής ανάπτυξης του δήμου με έγγραφο ζήτησε από τα συμβούλια 
των δημοτικών κοινοτήτων να γνωμοδοτήσουν  για τον καθορισμό θέσεων για 
τοποθέτηση καντινών. Ζήτησε επίσης από το αρμόδιο τμήμα τροχαίας την 
γνωμοδότηση του για τα σημεία τα οποία προτείνουν τα συμβούλια. Σύμφωνα με την 
παρ. 8 του Ν. 3377/2005 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. Η επιτροπή 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου συνεδρίασε στις 7 Φεβρουαρίου 2013 και 
γνωμοδότησε για τον καθορισμό των θέσεων. Στην εισήγηση επισυνάπτονται οι 
ακόλουθες γνωμοδοτήσεις: 
1. η υπ’ αριθμ. 1014/1/10-α΄γνωμοδότηση του Α΄τμήματος τροχαίας Θες/νίκης 
2. η υπ’ αριθμ. 1014/1/11-α΄γνωμοδότηση του Α΄τμήματος τροχαίας Θες/νίκης 
3. η υπ’ αριθμ. 1016/49/194-α΄γνωμοδότηση του τμήματος τροχαίας 
Χαλκηδόνας 
4. η υπ’ αριθμ. 1016/49/195-α΄γνωμοδότηση του τμήματος τροχαίας 
Χαλκηδόνας 
5. η υπ΄αριθ. 55/2012 απόφαση του Σ.Δ.Κ. Διαβατών 
6. η υπ΄αριθ. 24/2012 απόφαση του Σ.Δ.Κ. Ν.Μαγνησίας 
7. η  υπ΄αριθ. 3/2013 απόφαση του Σ.Δ.Κ. Καλοχωρίου 
8. η υπ΄αριθ. 4/2013 απόφαση του Σ.Δ.Κ. Καλοχωρίου 
9. το υπ’ αριθμ. 728/08-08-2012 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-
Λουδία-Αλιάκμονα για το σημείο Νο 3 στη Δ.Κ.Καλοχωρίου (αίτηση κ. Βενετίδη) 
10. το πρακτικό 1/2013 της Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου (Ν. 
3377/2005, άρθρο 1 παρ. 8) 
11. η υπ’ αριθμ.409/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα για 
τον καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2011 
12. το υπ’ αριθμ. 98001/30-11-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών στάσιμου 
εμπορίου που θα χορηγηθούν στο Δήμο Δέλτα το 2013. 
Οι θέσεις οι οποίες προτείνονται στην εισήγηση, για το 2013 είναι: 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 
1. 1 θέση για καντίνα στο 1175 ιγ κοινόχρηστο αγροτεμάχιο της Δ.Κ. 
Καλοχωρίου 
2. 1 θέση για καντίνα στο κοινόχρηστο τμήμα του 415 αγροτεμαχίου  στην οδό 
Ολύμπου με Ιωνίας  της Δ.Κ. Καλοχωρίου 
3. 1 θέση για καντίνα σε δημόσιο χώρο στο τέρμα της οδού Πολυτεχνείου στο 
παράκτιο ανάχωμα Γαλλικού εντός του Εθνικού Πάρκου στη Δ.Κ. Καλοχωρίου 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
4. 1 θέση για καντίνα σε ιδιωτικό χώρο στο 688 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας 
Ιστικογλου Σταύρου στη Δ.Κ. Διαβατών 
5. 1 θέση για καντίνα σε ιδιωτικό χώρο στο 1481 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας 
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Κράλλη Θεοδώρου στη Δ.Κ. Ν.Μαγνησίας 
Η Επιτροπή Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου  στο πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1/2013 δεν 
ενέκρινε το σημείο Νο 3 (δημόσιο χώρο στο τέρμα της οδού Πολυτεχνείου στο 
παράκτιο ανάχωμα Γαλλικού εντός του Εθνικού Πάρκου) στη Δ.Κ. Καλοχωρίου 
λόγω αρνητικής γνωμοδότησης του Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα ο οποίος με 
έγγραφο του  μας ενημέρωσε ότι δεν επιτρέπεται τέτοιου είδους δραστηριότητα εντός 
του Εθνικού Πάρκου. Στην εισήγηση της το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ενημερώνει επίσης την επιτροπή ποιότητας ζωής ότι υπάρχουν ακόμη δύο αιτήσεις 
για τοποθέτηση καντίνας σε δύο δημόσιους χώρους οι οποίοι όμως είχαν 
προκαθοριστεί με την απόφαση 409/2011 του δημοτικού συμβουλίου του δήμου 
Δέλτα. Οι θέσεις αυτές είναι: 
1. Διασταύρωση Κολοκοτρώνη και Βεροίας σε οικόπεδο του δήμου δίπλα στη 
κλειστή πάροδο που το χωρίζει από το γήπεδο 
2. Περιοχή Γαλλικού, κοντά στο μύλο Καβαλιέρου, αριστερά μετά την γέφυρα.
      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 της 
Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δέλτα, σχετικά έγγραφα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει τον προσδιορισμό των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 
(καντίνες), για το έτος 2013 και συγκεκριμένα, δύο(2) θέσεις σε δημόσιο χώρο:

1. Μια(1) θέση στο 1175 ιγ κοινόχρηστο αγροτεμάχιο, της Δ.Κ. Καλοχωρίου
2. Μια(1) θέση στο κοινόχρηστο τμήμα του 415 αγροτεμαχίου,  στην οδό 

Ολύμπου με Ιωνίας,  της Δ.Κ. Καλοχωρίου
καθώς και δύο(2) θέσεις σε ιδιωτικό χώρο:

1. Μια(1) θέση σε ιδιωτικό χώρο, στο 688 αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας Ιστίκογλου 
Σταύρου, στη Δ.Κ. Διαβατών

2. Μια(1) θέση για καντίνα σε ιδιωτικό χώρο, στο 1481 αγροτεμάχιο, 
ιδιοκτησίας Κράλλη Θεοδώρου, στη Δ.Κ. Ν.Μαγνησίας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 08/2013

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                            ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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