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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

        ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 

       ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     

        ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

        ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

        ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α       

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 16/2015  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 Αριθμ.Απόφ. 284/2015 ΘΕΜΑ :         Καθορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου. 

      

Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 19.00΄  (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 34768/10-12-2015,  που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο 

και σε Προέδρους  Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,   σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του 

άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).    

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου  Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27)  μελών παραβρέθηκαν παρόντα  είκοσι δύο 

(22) μέλη και ονομαστικά οι: 

 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 
1- Σωτηριάδης Συμεών  - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

2- Ουργαντζόγλου Απόστολος  

3- Αβραμίκας Στέφανος 

4- Κετικίδης Ιωάννης 

5- Χουρσόγλου Χρήστος 

6- Μπάτσης Χρήστος 

7- Γούδης Γεώργιος 

8- Σαββίδης Γεώργιος 

9- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 

10- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος 

11- Βέσκος Δημήτριος 

12- Δόντσος Χρήστος 

13- Γεωργίου Χρήστος 

14- Ρώσσης Ιωάννης 

15- Ζαχαριάδης Κων/νος 

16- Πασόης Δημήτριος 

17- Καλδερεμτζή Δέσποινα  

18- Μπαγκή Αικατέρινη 

19- Ιωαννίδης Ιωάννης 

20- Μπογδάνης Μιχαήλ 

21- Ασβεστόπουλος Δημήτριος  

22- Κόγιος Ανδρέας 

   ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 
1- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα 

2- Παρούτογλου Νικόλαος 

3- Θεοδωρίδης Αναστάσιος 

4- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος 

5- Αμπάρη Γεωργία  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΑΔΑ: 7ΘΓΒΩΨΩ-ΝΗΗ



2 

 

1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας 

2. Βασιλειάδης Κωνσταντίνος  - Τοπικής Κοινότητας Αψάλου 

3. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας 

4. Χατζηανδρέου Νικόλαος – Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου 

5. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας 

6. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας 

7. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας 

8. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου 

9. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων 

10. Παππάς Χρήστος – Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών 

11. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δεκαεννιά (19), 

οι οποίοι προσκλήθηκαν  νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του  Ν.3852/2010. 

Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος  Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη,  για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί πριν τα 

θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Η κα Αμπάρη Γεωργία απουσίαζε δικαιολογημένα από την συνεδρίαση. 

Η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του πρώτου  

θέματος ημερήσιας διάταξης.  

Οι κ.κ. Χουρσόγλου Χρήστος και Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος ήταν απόντες από την συζήτηση των 

θεμάτων :1ο, 2ο, 3ο και 4ο ημερησίας διάταξης  

Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 7ου  θέματος 

ημερησίας διάταξης. 

Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ ηταν απών από την συζήτηση των θεμάτων: 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο 

και επέστρεψε κατά την συζήτηση του 15ου θέματος ημερησίας διάταξης. 

Ο κ Πασόης Δημήτριος ήταν απών κατά την ψήφιση του 12ου θέματος   

Οι κ.κ. Αβραμίκας Στέφανος και Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος ήταν απόντες από την συζήτηση των 

θεμάτων :13ο, 14ο και 15ο ημερησίας διάταξης και επέστρεψε κατά την συζήτηση του 16ου θέματος 

ημερησίας διάταξης. 

Οι κ.κ. Πασόης Δημήτριος, Ιωαννίδης Ιωάννης, Μπογδάνης Μιχαήλ και Μπαγκή Αικατερίνη 

αποχώρισαν από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 15ου θέματος ημερήσιας διάταξης.   

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το  9ο 

θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών υπηρεσιών κ. Τσιμτσιρίδη 

Γεώργιο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ.68/2015 απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία τα μέλη ομόφωνα αποφασίσαν ως εξής: 

«Από το Τμήμα Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Αλμωπίας εστάλη προς την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής το αριθμ. πρωτ. 32627/18-11-2015 έγγραφό τους, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 

 «ΘΕΜΑ: Καθορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:  

«Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους, εκδίδοντας τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες … ε) καθορίζουν τους όρους 

λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και 

τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα 

προβολής υπαίθριας διαφήμισης …»  

Με την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, το συμβούλιο της δημοτικής 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. 

Με την παρ. 2 του άρθρου 84 του ν.3852/2010, το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας προτείνει 

στην επιτροπή ποιότητας ζωής τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.  
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Με το άρθρο 73 παρ. 1Β ν) του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του ν. 3463/2006.  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4264/2014 υπαίθριο εμπόριο είναι η άσκηση 

εμπορικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο, δημόσιο, ιδιωτικό, δημοτικό ή εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν 

αποτελεί επαγγελματική στέγη.  

Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους 

ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι 

εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που 

προορίζονται για την λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη 

σχετική άδεια(παρ. 3 αρθ. 26 του ν. 4264/2014).  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4264/2014 υπαίθριο στάσιμο εμπόριο είναι το 

υπαίθριο εμπόριο που δεν αποτελεί πλανόδιο, καθώς και αυτό που ασκείται σε υπαίθρια οργανωμένη 

αγορά δηλαδή σε συγκεκριμένο και καθορισμένο χώρο όπου διενεργούνται εμποροπανηγύρεις, 

ζωοπανηγύρεις, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, παραδοσιακές πανηγύρεις που διενεργούνται 

με την ευκαιρία επετειακών θρησκευτικών εορτών, κυριακάτικες ειδικές αγορές παλαιοπωλών και 

συναφών επιτηδευμάτων.  

Στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου περιλαμβάνεται και η παροχή πρόχειρων γευμάτων 

στους διερχόμενους, που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων 

οχημάτων (καντίνες), που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια 

είτε σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης.  

Επίσης στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο επιτρέπεται και η πώληση αγροτικών προϊόντων, αβγών, 

μελιού, πουλερικών, προϊόντων οικοτεχνίας, αλιευτικών προϊόντων κτλ. Στις περιπτώσεις κατόχων άδειας 

άσκησης πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου παραγωγού, που είχαν εκδοθεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις 

(Π.Δ. 254/2005), παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας κατάληψης χώρου για την άσκηση στάσιμης 

δραστηριότητας, κατόπιν αιτήσεως τους στον οικείο Δήμο (αριθμ. 34308/27-3-2015 διευκρινιστική 

εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού). 

Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης 

του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, 

μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 3 αρθρ. 22 του ν.4264/2014).  

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρίθμ. 48/2-3-2015 απόφασή γνωμοδότησε προς τον 

Περιφερειάρχη σχετικά με τον αριθμό των αδειών, το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου 

τέλους ανά άδεια και θέση. Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης με την υπ΄αριθμ. 400815/2387/2015/15-

9-2015 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των αδειών στάσιμου εμπορίου που μπορεί να χορηγήσει ο 

Δήμος, συνολικά 4 άδειες. Το δε ύψος και ο τρόπος καταβολής του τιμήματος των αδειών - θέσεων θα 

γίνεται σύμφωνα με την αριθμ. 47/2015 απόφαση του Δ.Σ. Αλμωπίας με θέμα «Επιβολή τέλους χρήσης 

κοινόχρηστων χώρων».  

Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός (αρθ. 27 του ν. 
4264/2014):  

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 τον Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια.  

Με βάση τα παραπάνω το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων με 

το αριθμ. πρωτ. 4482/3-3-2015 έγγραφό του προς τα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Αλμωπίας, ζήτησε να 

ορίσουν θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους και να αποστείλουν 

γνωμοδοτικές αποφάσεις στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
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Με την αριθμ. 18/2015 απόφασή του, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας 

εισηγήθηκε τις εξής θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου:  

• Στην Πλατεία Αγγελή Γάτσου  

• Μπροστά στην εκκλησία Αγίων Νικάνδρου και Ιωαννικείου  

• Στην οδό Αθανασίου Διάκου «super market Μασούτης»  

• Μπροστά στο Ξενιτίδειο  

• Στο πρακτορείο ΚΤΕΛ  

• Στο Δασάκι  

• Στην οδό Αγίου Δημητρίου (στην πλατεία που βρίσκεται το κατάστημα Βάκκου)  

• Στην Κεντρική Πλατεία (ζαχαροπλαστείο Ζιλή)  

Μετά από προφορική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας κ. 

Ταρασίδη Γρηγόριο, μας όρισε την ακριβή θέση των ανωτέρω θέσεων ως εξής:  

1. Στην Πλατεία Αγγελή Γάτσου:  

- Μία θέση δίπλα στο περίπτερο  

- Μία θέση μπροστά στο άγαλμα απέναντι από το Α΄ Γυμνάσιο  

2. Μπροστά στην εκκλησία Αγίων Νικάνδρου και Ιωαννικείου  

- Μία θέση κοντά στον τηλεφωνικό θάλαμο  

- Μία θέση απέναντι από την εκκλησία μπροστά στην αλάνα  

3. Στην οδό Αθανασίου Διάκου  

- Μία θέση απέναντι από το περίπτερο μπροστά στην αλάνα  

- Μία θέση ανάμεσα στα Σούπερ Μάρκετ Μασούτη και Αρβανιτίδη  

4. Στο Ξενιτίδειο, μία θέση στο στενό δίπλα στο Ξενιτιδείο με την πρόσοψη του οχήματος στην Λεωφόρο 

Ανοίξεως  

5. Στο πρακτορείο ΚΤΕΛ  

- Μία θέση μεταξύ του ΚΤΕΛ και του εργοταξίου  

- Μία θέση κοντά στο περίπτερο  

6. Στο Δασάκι μία θέση επί της Καπετάν Γαρέφι (στο δρόμο προς Σωσάνδρα) εκατόν πενήντα (150) μέτρα 

από την Λαϊκή Αγορά Αριδαίας  

7. Στην οδό Αγίου Δημητρίου, μία θέση στο σταυροδρόμι για Σωσάνδρα  

8. Στην Κεντρική Πλατεία, μία θέση δίπλα στο ζαχαροπλαστείο Ζιλή, μπροστά στην αλάνα  

Με την αρίθμ. 4/2015 απόφαση της, η Τοπική Κοινότητα Αψάλου εισηγήθηκε τις εξής 

θέσεις:  

1. Οχτώ (8) θέσεις μετά το φωτεινό σηματοδότη στο τέλος της κοινότητας  

Με την αριθμ. 2/2015 απόφασή της, η Τοπική Κοινότητα Όρμας, εισηγήθηκε τις εξής 

θέσεις:  

1. Δύο (2) θέσεις στην Κεντρική Πλατεία 

Με το αρίθμ. 1/2015 απόφασή της, η Τοπική Κοινότητα Ίδας εισηγήθηκε την εξής θέση:  

1. Μία θέση στην Κεντρική Πλατεία μπροστά στο κοινοτικό κατάστημα  

Με το αριθμ. πρωτ. 6237/2015 έγγραφο της, η Τοπική Κοινότητα Νερομύλων, εισηγήθηκε 

τις εξής θέσεις:  

1. Μία (1) θέση στην Κεντρική Πλατεία Νερομύλου  

2. Μία (1) θέση στην Κεντρική Πλατεία Προδρόμου  

Με την αρίθμ. 2/2015 απόφασή της, η Τοπική Κοινότητα Πιπεριάς εισηγήθηκε τις εξής 

θέσεις:  

1. Τρεις (3) θέσεις στους χώρους απέναντι από την Κεντρική Πλατεία  

2. Τρείς (3) θέσεις απέναντι από τον συνεταιρισμό Πιπεριάς στον χώρο που έχει χαρακτηριστεί ως 

αναψυκτήριο  

Με την αριθμ. 4/2015 απόφασή της, η Τοπική Κοινότητα Εξαπλατάνου εισηγήθηκε τις εξής 

θέσεις: 

1. Μία (1) θέση επί της επαρχιακής οδού Εξαπλατάνου – Φούστανης και στην τοποθεσία περίπου 30 

μέτρων από το Γυμνάσιο – Λύκειο Εξαπλατάνου  
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2. Μία (1) θέση στην επαρχιακή οδό Αριδαίας – Εξαπλατάνου και απέναντι από το κοινοτικό γυμναστήριο 

Εξαπλατάνου  

Με την αρίθμ. 2/2015 απόφασή της, η Τοπική Κοινότητα Θεοδωρακείου εισηγήθηκε τις 

εξής θέσεις:  

1. Δύο (2) θέσεις στην Κεντρική Πλατεία  

Με την αρίθμ. 3/2015 απόφασή της, η Τοπική Κοινότητα Ξιφιανής εισηγήθηκε τις εξής 

θέσεις:  

1. Μία (1) θέση στην διασταύρωση Αριδαίας – Χρυσής (παραπλεύρως γεωργικού συνεταιρισμού)  

2. Μία (1) θέση στην διασταύρωση Ξιφιανής – Θεσσαλονίκης (παλιά επαρχιακή οδό, τοποθεσία Μίσουκ)  

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι η Τοπική Κοινότητα Νερομύλων δεν εισηγείται με απόφαση 

τοπικού συμβουλίου όπως ορίζει ο νόμος. 

Στη συνέχεια με τα αριθμ. πρωτ. 15308/29-5-2015 και 32240/12-11-2015 έγγραφά του, το 

Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ζήτησε από το Α.Τ. Αριδαίας να 

γνωμοδοτήσει ως προς τις θέσεις που όρισαν τα Τοπικά Συμβούλια, ώστε οι ανωτέρω θέσεις να μην 

παρεμποδίζουν την κυκλοφορία και γενικότερα να γίνετε ομαλή άσκηση της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας.  

Με το αριθμ. πρωτ. 1016/9/96-α/16-11-2015 έγγραφό του το Α.Τ. Αριδαίας συνηγόρησε θετικά 

ως προς τις θέσεις που όρισαν τα Τοπικά Συμβούλια, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η ομαλή 

διέλευση οχημάτων και πεζών. Με εξαίρεση την θέση μπροστά στο άγαλμα στην πλατεία Αγγελή Γάτσου, 

για την οποία κρίνει απαραίτητη την επανεξέταση της, στην περίπτωση που υπάρξει αλλαγή των 

διαστάσεων της πλατείας, λόγω των έργων που εκτελούνται.  

Επίσης με το αριθμ. πρωτ. 15178/28-5-2015 έγγραφο του, το Γραφείο Αδειοδοτήσεων ζήτησε από την 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου να γνωμοδοτήσει εάν οι θέσεις τηρούν τις προϋποθέσεις του 

νόμου, καθώς και να οριοθετήσουν τις θέσεις με την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων.  

Επειδή η Τεχνική Υπηρεσία έως σήμερα δεν έχει απαντήσει στο παραπάνω έγγραφο, η 

γνωμοδότηση της θα σταλεί απευθείας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η σχεδίαση των Τοπογραφικών 

Διαγραμμάτων με τα οποία έγινε η οριοθέτηση των θέσεων πραγματοποιήθηκε από τον ειδικό συνεργάτη 

κ. Μπελιοβάνη Πολυχρόνη.  

Δεδομένου ότι:  

α) Ο Περιφερειάρχης ενέκρινε τέσσερις (4) θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,  

β) Δημότες του δήμου μας έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την έκδοση άδειας υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου καθώς και για την έκδοση άδειών κατάληψης χώρου  

εισηγούμαστε, για την περίπτωση των τεσσάρων (4) θέσεων που μας ενέκρινε ο 

Αντιπεριφερειάρχης, να ορίσετε δύο (2) θέσεις για στάσιμες καντίνες σε συγκεκριμένο χώρο μη σταθερά 

συνδεμένες με το έδαφος, μία (1) θέση στάσιμου μικροπωλητή, μία (1) θέση για πώληση ειδών λαϊκής 

τέχνης και παρακαλούμε να καθορίσετε τους χώρους όπου θα ασκηθούν οι παραπάνω δραστηριότητες. 

Οι υπόλοιπες θέσεις να δοθούν σε παραγωγούς που έχουν εφοδιασθεί με σχετική άδεια από τις 

Διευθύνσεις – Τμήματα εμπορίου, για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης δραστηριότητας.  

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως καθορίσετε τους χώρους υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.  

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 Β v) του ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

εισηγείται το ανωτέρω θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα 

πρέπει να ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία (άρθρ 79 του ν. 3463/2006)».  

Κατόπιν ο Πρόεδρος, κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έχοντας υπόψη την 

εισήγηση του Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Αλμωπίας, τις διατάξεις του άρθρου 

73 του Ν.3852/2010 και τις σχετικές προτάσεις των Τοπικών – Δημοτικών Κοινοτήτων,  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό θέσεων για την άσκηση υπαίθριου 

στάσιμου εμπορίου, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η ομαλή διέλευση οχημάτων και πεζών, ως 

εξής:  

Δημοτική Κοινότητα Αριδαίας  
1. Στην Πλατεία Αγγελή Γάτσου:  
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- Μία θέση δίπλα στο περίπτερο  

- Μία θέση μπροστά στο άγαλμα απέναντι από το Α΄ Γυμνάσιο  

2. Μπροστά στην εκκλησία Αγίων Νικάνδρου και Ιωαννικείου  

- Μία θέση κοντά στον τηλεφωνικό θάλαμο  

- Μία θέση απέναντι από την εκκλησία μπροστά στην αλάνα  

3. Στην οδό Αθανασίου Διάκου  

- Μία θέση απέναντι από το περίπτερο μπροστά στην αλάνα  

- Μία θέση ανάμεσα στα Σούπερ Μάρκετ Μασούτη και Αρβανιτίδη  

4. Στο Ξενιτίδειο, μία θέση στο στενό δίπλα στο Ξενιτιδείο με την πρόσοψη του οχήματος στην Λεωφόρο 

Ανοίξεως  

5. Στο πρακτορείο ΚΤΕΛ  

- Μία θέση μεταξύ του ΚΤΕΛ και του εργοταξίου  

6. Στο Δασάκι μία θέση επί της Καπετάν Γαρέφι (στο δρόμο προς Σωσάνδρα) εκατόν πενήντα (150) μέτρα 

από την Λαϊκή Αγορά Αριδαίας  

7. Στην οδό Αγίου Δημητρίου, μία θέση στο σταυροδρόμι για Σωσάνδρα  

Τοπική Κοινότητα Αψάλου  

1. Οχτώ (8) θέσεις μετά το φωτεινό σηματοδότη στο τέλος της κοινότητας  

Τοπική Κοινότητα Όρμας  

1. Δύο (2) θέσεις στην Κεντρική Πλατεία  

Τοπική Κοινότητα Ίδας  

1.Μία θέση στην Κεντρική Πλατεία μπροστά στο κοινοτικό κατάστημα 

Τοπική Κοινότητα Νερομύλων  

1. Μία (1) θέση στην Κεντρική Πλατεία Νερομύλου  

2. Μία (1) θέση στην Κεντρική Πλατεία Προδρόμου  

Τοπική Κοινότητα Πιπεριάς  

1. Τρεις (3) θέσεις στους χώρους απέναντι από την Κεντρική Πλατεία  

2. Τρείς (3) θέσεις απέναντι από τον συνεταιρισμό Πιπεριάς στον χώρο που έχει χαρακτηριστεί ως 

αναψυκτήριο  

Τοπική Κοινότητα Εξαπλατάνου  

1. Μία (1) θέση επί της επαρχιακής οδού Εξαπλατάνου – Φούστανης και στην τοποθεσία περίπου 30 

μέτρων από το Γυμνάσιο – Λύκειο Εξαπλατάνου  

2. Μία (1) θέση στην επαρχιακή οδό Αριδαίας – Εξαπλατάνου και απέναντι από το κοινοτικό γυμναστήριο 

Εξαπλατάνου  

Τοπική Κοινότητα Θεοδωρακείου  

1. Δύο (2) θέσεις στην Κεντρική Πλατεία  

Τοπική Κοινότητα Ξιφιανής  

1. Μία (1) θέση στην διασταύρωση Αριδαίας – Χρυσής (παραπλεύρως γεωργικού συνεταιρισμού)  

2. Μία (1) θέση στην διασταύρωση Ξιφιανής – Θεσσαλονίκης (παλιά επαρχιακή οδό, τοποθεσία Μίσουκ)  

Δεδομένου ότι:  

α) Ο Περιφερειάρχης ενέκρινε τέσσερις (4) θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,  

β) Δημότες του δήμου μας έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την έκδοση άδειας υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου καθώς και για την έκδοση άδειών κατάληψης χώρου,  

- ορίζει δύο (2) θέσεις για στάσιμες καντίνες σε συγκεκριμένο χώρο μη σταθερά συνδεμένες με το 

έδαφος, συγκεκριμένα:  

α) Μία (1) θέση καντίνας στην Αριδαία, στο στενό δίπλα στο «Ξενιτίδειο» με την πρόσοψη του 

οχήματος στην Λεωφόρο Ανοίξεως.  

β) Μία (1) θέση καντίνας στην ΄Αψαλο, μετά το φωτεινό σηματοδότη στο τέλος της Τοπικής 

Κοινότητας, όπου έχουν προταθεί συνολικά οκτώ (8) θέσεις για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο από το 

Τοπικό Συμβούλιο Αψάλου.  

- Ορίζει μία (1) θέση στάσιμου μικροπωλητή απέναντι από τον συνεταιρισμό Πιπεριάς στον χώρο 

που έχει χαρακτηριστεί ως αναψυκτήριο.  

- Ορίζει μία (1) θέση για πώληση ειδών λαϊκής τέχνης στην Κεντρική Πλατεία της Τοπικής 

Κοινότητας ΄Ορμας.  
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Οι υπόλοιπες θέσεις να δοθούν σε παραγωγούς που έχουν εφοδιασθεί με σχετική άδεια από τις 

Διευθύνσεις – Τμήματα εμπορίου, για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης δραστηριότητας. Η απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 

(άρθρο 79 ν. 3463/2006). »  

Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των .κ.κ Δημοτικών Συμβούλων, όπως 

φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο  πρακτικό της με αριθμό 16 συνεδρίασης στις 16-12-2015. Κατά την 

διαλογική συζήτηση, όσοι εκ των δημοτικών συμβούλων πήραν τον λόγο, κατέθεσαν τις απόψεις και τις 

προτάσεις  τους και δόθηκαν στην συνέχεια οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.   

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και όπως ειδικότερα στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 

αναγράφονται και αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 68/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με 

όλες της σχετικές διατάξης που αναφέρονται και τις ανάγκες του Δήμου μας για τον καθορισμό θέσεων 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. 

 

            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α 

Τον καθορισμό θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, με την προϋπόθεση ότι 

θα εξασφαλίζεται η ομαλή διέλευση οχημάτων και πεζών, ως εξής:  

Δημοτική Κοινότητα Αριδαίας  
1. Στην Πλατεία Αγγελή Γάτσου:  

- Μία θέση δίπλα στο περίπτερο  

- Μία θέση μπροστά στο άγαλμα απέναντι από το Α΄ Γυμνάσιο  

2. Μπροστά στην εκκλησία Αγίων Νικάνδρου και Ιωαννικείου  

- Μία θέση κοντά στον τηλεφωνικό θάλαμο  

- Μία θέση απέναντι από την εκκλησία μπροστά στην αλάνα  

3. Στην οδό Αθανασίου Διάκου  

- Μία θέση απέναντι από το περίπτερο μπροστά στην αλάνα  

- Μία θέση ανάμεσα στα Σούπερ Μάρκετ Μασούτη και Αρβανιτίδη  

4. Στο Ξενιτίδειο, μία θέση στο στενό δίπλα στο Ξενιτιδείο με την πρόσοψη του οχήματος στην Λεωφόρο 

Ανοίξεως  

5. Στο πρακτορείο ΚΤΕΛ  

- Μία θέση μεταξύ του ΚΤΕΛ και του εργοταξίου  

6. Στο Δασάκι μία θέση επί της Καπετάν Γαρέφι (στο δρόμο προς Σωσάνδρα) εκατόν πενήντα (150) μέτρα 

από την Λαϊκή Αγορά Αριδαίας  

7. Στην οδό Αγίου Δημητρίου, μία θέση στο σταυροδρόμι για Σωσάνδρα  

Τοπική Κοινότητα Αψάλου  

1. Οχτώ (8) θέσεις μετά το φωτεινό σηματοδότη στο τέλος της κοινότητας  

Τοπική Κοινότητα Όρμας  

1. Δύο (2) θέσεις στην Κεντρική Πλατεία  

Τοπική Κοινότητα Ίδας  

1.Μία θέση στην Κεντρική Πλατεία μπροστά στο κοινοτικό κατάστημα 

Τοπική Κοινότητα Νερομύλων  

1. Μία (1) θέση στην Κεντρική Πλατεία Νερομύλου  

2. Μία (1) θέση στην Κεντρική Πλατεία Προδρόμου  

Τοπική Κοινότητα Πιπεριάς  

1. Τρεις (3) θέσεις στους χώρους απέναντι από την Κεντρική Πλατεία  

2. Τρείς (3) θέσεις απέναντι από τον συνεταιρισμό Πιπεριάς στον χώρο που έχει χαρακτηριστεί ως 

αναψυκτήριο  

Τοπική Κοινότητα Εξαπλατάνου  

1. Μία (1) θέση επί της επαρχιακής οδού Εξαπλατάνου – Φούστανης και στην τοποθεσία περίπου 30 

μέτρων από το Γυμνάσιο – Λύκειο Εξαπλατάνου  

2. Μία (1) θέση στην επαρχιακή οδό Αριδαίας – Εξαπλατάνου και απέναντι από το κοινοτικό γυμναστήριο 

Εξαπλατάνου  
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Τοπική Κοινότητα Θεοδωρακείου  

1. Δύο (2) θέσεις στην Κεντρική Πλατεία  

Τοπική Κοινότητα Ξιφιανής  

1. Μία (1) θέση στην διασταύρωση Αριδαίας – Χρυσής (παραπλεύρως γεωργικού συνεταιρισμού)  

2. Μία (1) θέση στην διασταύρωση Ξιφιανής – Θεσσαλονίκης (παλιά επαρχιακή οδό, τοποθεσία Μίσουκ)  

Δεδομένου ότι:  

α) Ο Περιφερειάρχης ενέκρινε τέσσερις (4) θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,  

β) Δημότες του δήμου μας έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την έκδοση άδειας υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου καθώς και για την έκδοση άδειών κατάληψης χώρου,  

- ορίζει δύο (2) θέσεις για στάσιμες καντίνες σε συγκεκριμένο χώρο μη σταθερά συνδεμένες με το 

έδαφος, συγκεκριμένα:  

α) Μία (1) θέση καντίνας στην Αριδαία, στο στενό δίπλα στο «Ξενιτίδειο» με την πρόσοψη του 

οχήματος στην Λεωφόρο Ανοίξεως.  

β) Μία (1) θέση καντίνας στην ΄Αψαλο, μετά το φωτεινό σηματοδότη στο τέλος της Τοπικής 

Κοινότητας, όπου έχουν προταθεί συνολικά οκτώ (8) θέσεις για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο από το 

Τοπικό Συμβούλιο Αψάλου.  

- Ορίζει μία (1) θέση στάσιμου μικροπωλητή απέναντι από τον συνεταιρισμό Πιπεριάς στον χώρο 

που έχει χαρακτηριστεί ως αναψυκτήριο.  

- Ορίζει μία (1) θέση για πώληση ειδών λαϊκής τέχνης στην Κεντρική Πλατεία της Τοπικής 

Κοινότητας ΄Ορμας.  

Οι υπόλοιπες θέσεις να δοθούν σε παραγωγούς που έχουν εφοδιασθεί με σχετική άδεια από τις 

Διευθύνσεις – Τμήματα εμπορίου, για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης δραστηριότητας.  

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό   284/2015 

                       Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

  (υπογραφή)    

Ακριβές Απόσπασμα 

Αριδαία  16-12-2015 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   
 
 
 

  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 (υπογραφές) 
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