
 
 
 
    

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ: τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
   Θέμα: «Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και υπαίθριου στάσιμου  
                 εμπορίου, για το έτος 2014». 
 
   Έχοντας υπόψη: 

 

     1)Το Ν.3852/2010 παρ.1 (Φ.Ε.Κ. 87/A/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

 

     2)Το με αρ. πρωτ. 15120/21-05-2013 έγγραφο του τμήματος Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων του Δήμου, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 14 του Ν.4038/2012 
(Φ.Ε.Κ. 14/A/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του  
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» βάσει του οποίου πρέπει, 
τα κατά τόπο Δημοτικά Συμβούλια, μέχρι την 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, να υποβάλλουν τη 
γνώμη τους στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τον ανώτατο 
αριθμό ανά κατηγορία αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου, που δύναται να χορηγηθούν για το επόμενο έτος. 
   Οι άδειες αυτές διακρίνονται σε τύπου Α’ [πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα] και τύπου Β’ 
[πώληση των λοιπών προϊόντων] στην περιφέρεια μόνο της αρμόδιας Αρχής που τη χορηγεί. 
 
     3)Τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων (πλην της Δ.Κ. 
Διονύσου η οποία δεν έλαβε σχετική απόφαση) και συγκεκριμένα: 
 
     1.-Την υπ’ αρ. 32/2013 απόφαση της Δ.Κ. Κρυονερίου με την οποία ενέκρινε ομόφωνα: 

α.-Τη χορήγηση μίας (1) άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑΣ) στην οδό 
Κολοκοτρώνη 19 στο Κρυονέρι Αττικής στον κ.Μανίκη Απόστολο 

β.-Τη μη χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. 
 

     2.-Την υπ’ αρ. 37/2013 απόφαση της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου με την οποία ενέκρινε ομόφωνα: 
         α.-Τη χορήγηση δύο (2) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄ [πρωτογενή 
προϊόντα γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας]. 

β.-Τη χορήγηση δύο (2) αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου τύπου Β΄ (κάστανα, 
καλαμπόκια κλπ εποχικά). 

γ.-Τη χορήγηση δύο (2) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄ (λοιπά 
προϊόντα). 

δ.-Τη χορήγηση αδειών συμμετοχής μικροπωλητών στην εμποροπανήγυρη του 
εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου περιμετρικά του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου και 
συγκεκριμένα επί των οδών Κοιμ. Θεοτόκου, Κωνσταντινουπόλεως, Παλαμά και Καραολή & 
Δημητρίου. 

ε.-Τη χορήγηση οκτώ (8) αδειών τοποθέτησης παιδικών παιχνιδιών περιορισμένης 
διάρκειας με κερματοδέκτες (π.χ. αυτοκινητάκια, μουσικά ζωάκια κλπ) και συγκεκριμένα 
τέσσερις (4) άδειες στην Πλατεία Δημοκρατίας και τέσσερις (4) στην Πλατεία Μαρίνου 
Αντύπα. 
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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων 
Πληροφορίες : Ραμπίδης Ελευθέριος 
 
ΕΕΕΕ 
 
ε  Δροσιά, 02-02-2012 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                     Αριθμ. Πρωτ.   επ 



 
     3.-Την υπ’ αρ. 24/2013 απόφαση της Δ.Κ. Άνοιξης με την υπ’ οποία ενέκρινε ομόφωνα τη 
μη χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου. 
 
     4.-Την ο υπ’ αρ. 8/2013 απόφαση της Δ.Κ. Δροσιάς με την οποία ενέκρινε κατά 
πλειοψηφία: 
         α.-Τη χορήγηση άδειας ΚΑΝΤΙΝΑΣ στο γήπεδο Δροσιάς Δημοτική και όχι σε ιδιώτη. 
         β.-Τη μη χορήγηση αδειών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου. 
 
     5.-Την υπ’ αρ. 33/2013 απόφαση της Δ.Κ. Σταμάτας με την οποία ενέκρινε ομόφωνα: 
         α.-Τη χορήγηση τριών (3) αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην κεντρική πλατεία 
της Σταμάτας: 
    i)Μία (1) τύπου Α΄ [πρωτογενή προϊόντα γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), 
αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας] πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων (εκτός Τετάρτης που 
υπάρχει λαϊκή αγορά. 
   ii)Μία (1) τύπου Β΄ (λοιπά προϊόντα) πώλησης παραδοσιακών προϊόντων (σαλέπι, σάμαλι, 
ξηροί καρποί, ψημένα κάστανα, καλαμπόκια κλπ). 
  iii)Μία (1) τύπου Β΄ (λοιπά προϊόντα) πώλησης ειδών χειροτεχνίας (καλλιτεχνική 
δραστηριότητα). 
 
     6.-Την υπ’ αρ. 13/2013 απόφαση της Δ.Κ. Ροδόπολης με την οποία ενέκρινε ομόφωνα τη 
μη χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου. 
 
    Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω να εγκρίνουμε τις υπ’ αριθμόν: 
 
     1.- 32/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Κρυονερίου 
     2.- 37/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου           
     3.- 24/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Άνοιξης 
     4.- 08/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς 
     5.- 33/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Σταμάτας 
     6.- 13/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Ροδόπολης 
 
Συνημμένα 
     1.- Η 32/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Κρυονερίου 
     2.- Η 37/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου           
     3.- Η 24/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Άνοιξης 
     4.- Η 08/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς 
     5.- Η 33/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Σταμάτας 
     6.- Η 13/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Ροδόπολης 
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