
                                           
    

                                                                                                               
                                                          EIΣΗΓΗΣΗ 
 
            ΠΡΟΣ:  Τον ∆ήµαρχο για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Θέµα : Λήψη απόφασης για τη χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ,για το έτος 2014 

 
Σχετικά: 
 
 1) Οι διατάξεις του άρθρου 73 του  Ν.3852/2010 παρ. 1 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα    Αρχιτεκτονική    
της    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» 
 2)Ο Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
 3)Την υπ’αρ 34832/15-10-2013 Εισήγηση του τµήµατος Οικονοµικής Ανάπτυξης και 
Αδειοδοτήσεων 
 4)Την υπ’αρ 32/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Κρυονερίου. 
 5) Την υπ’αρ 37/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Αγ.Στεφάνου. 
 6) Την υπ’αρ24/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Άνοιξης 
 7) Την υπ’αρ 8/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ ∆ροσιάς 
 8) Την υπ’αρ 33/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Σταµάτας 
 9)Την υπ’αρ 13/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Ροδόπολης 
 10)Την υπ’αρ.37/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
  
H Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’αρ 27/2013 ενέκρινε οµόφωνα τη Χορήγηση αδειών 
άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, για το έτος 2014, 
εξαιρουµένων των 8(οκτώ) αδειών για παιδικά παιχνίδια περιορισµένης διάρκειας µε 
κερµατοδέκτες στη ∆Κ Αγ.Στεφάνου, µε την προϋπόθεση ότι οι  κάτοχοι αδειών θα πρέπει 
να έχουν και την ευθύνη καθαριότητας του χώρου που θα καταλαµβάνουν. 
 
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνεται: 
 
Η λήψη απόφασης  για τη χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και υπαίθριου 
στάσιµου εµπορίου ,για το έτος 2014 στο ∆ήµο ∆ιονύσου όπως κατωτέρω: 
 

� Στη ∆.Κ. Κρυονερίου: 
α.-Τη χορήγηση µίας (1) άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑΣ) στην οδό 
Κολοκοτρώνη 19 στο Κρυονέρι Αττικής . 
β.-Τη µη χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου. 

� Στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου: 
         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 ∆εκαπενταύγουστου περιµετρικά του Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου και 
συγκεκριµένα επί των οδών Κοιµ. Θεοτόκου, Κωνσταντινουπόλεως, Παλαµά και Καραολή 
& ∆ηµητρίου. 
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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 ∆ηµοκρατίας και τέσσερις (4) στην Πλατεία Μαρίνου 
Αντύπα. 

� Στη ∆.Κ. Σταµάτας: 
α.-Τη χορήγηση τριών (3) αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στην κεντρική πλατεία της 
Σταµάτας: 
   α)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. 
   β)Μία (1) τύπου Β΄ (λοιπά προϊόντα) πώλησης παραδοσιακών προϊόντων (σαλέπι, 
σάµαλι, ξηροί καρποί, ψηµένα κάστανα, καλαµπόκια κλπ). 
γ)Μία (1) τύπου Β΄ (λοιπά προϊόντα) πώλησης ειδών χειροτεχνίας (καλλιτεχνική 
δραστηριότητα). 

� Στη ∆.Κ. ∆ροσιάς: 
α.-Τη χορήγηση άδειας ΚΑΝΤΙΝΑΣ στο γήπεδο ∆ροσιάς ∆ηµοτική και όχι σε ιδιώτη. 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                        Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
 
 
 
                                                                                                                                                  Κανατσούλης Ιωάννης                                                                        
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  Συνηµµένα 
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Ε.∆. 
1.Γεν.Αρχείο 
2.Αρχείο Ποιότητας Ζωής  
3.Φ.Εισηγήσεων προς το  ∆.Σ. 

 


