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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10ης  Συνεδρίαση 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 18-12-2012 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ   
Δ/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ . 14569    Αριθμός  Απόφασης  32/2012   
                   
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης της 18-12-2012, 

 του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης . 
 
 
Στην Άνοιξη  και στο Δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην οδό 

Κανάρη  αρ. 03,  σήμερα την 18η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012 ημέρα 

της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 18:00  το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Άνοιξης  του Δ-Διονύσου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, 

ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 71/14-12-2012  έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας  και επιδόθηκε σε κάθε ένα  

Σύμβουλο, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του  άρθρ.  88  του    Ν.  3852/2010.  

Επίσης βάση του αρ. 86 ν. 3852/2010 περί Καλλικράτη η πρόσκληση στάλθηκε 

και προς τους Κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης  για  

συζήτηση  και  γνωμοδότηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης: 

 

Θέμα 1ο.   Κοινωνικό παντοπωλείο. 
Θέμα 2ο.   Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στη Δημοτική Κοινότητα 
Άνοιξης. 
Θέμα 3ο.   Χώροι λειτουργίας λαϊκών αγορών ή άσκηση υπαίθρου στάσιμου 
εμπορίου ή λειτουργία      εμποροπανηγύρεων χριστουγεννιάτικων αγορών 
και γενικά υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες.    
          

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης  είπε, ότι σε σύνολο τεσσάρων 

[4] μελών ήταν από τους          κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας : 

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης  κ.Θεοφίλου Σπυρίδων .  

Από τους κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης 

παρευρέθησαν : ο κ.  Κάρρας Νικόλαος, Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου 

ΑΝΘΕΩΝ. 

Στη συνεδρίαση αυτή, κρατήθηκαν τα πρακτικά, από την υπάλληλο του   

Δ-Διονύσου    κ. Καλλιόπη Σαββοπούλου. 

Παρόντες Απόντες 

  

Τσιλιγκίρης Μιχαήλ Ζώτου Βασιλική  

Μανόλωγλου Χρύσα Σοφούλη Ευαγγελία 



2 
 

Ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  ύστερα  από  την  διαπίστωση  της  

απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Θέμα 3ο.   Χώροι λειτουργίας λαϊκών αγορών ή άσκηση υπαίθρου 
στάσιμου εμπορίου ή λειτουργία εμποροπανηγύρεων 
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριες εμπορικές 
δραστηριότητες.    

 

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε την εισήγηση που έχει ως ακολούθως :                                 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ  

 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 30761/2012/Δήμος Διονύσου, ζητείται να 

προτείνουμε τους χώρους εκείνους, που στην περιοχή μας μπορούν να 

λειτουργήσουν λαϊκές αγορές ή να ασκηθεί υπαίθριο στάσιμο εμπόριο ή να 

λειτουργήσουν εμποροπανηγύρεις χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά 

υπαίθριες δραστηριότητες. 

Η περιοχή μας είναι χαρακτηρισμένη ως αμιγούς κατοικίας, με εξαίρεση 

συγκεκριμένους δρόμους του κέντρου, που είναι χαρακτηρισμένοι ως μικτής 

χρήσεως – κατοικίας. 

Οι περιοχές αυτές, που επιτρέπονται και οι εμπορικές δραστηριότητες σε 

μαγαζιά, είναι λίγες και δεν υπάρχει περιθώριο χώρων για υπαίθριες, γενικά, 

εμπορικές δραστηριότητες, είτε τύπου Α’ [πώληση πρωτογενών προϊόντων γης 

(στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας σε 

όλη τη χώρα], είτε τύπου Β’ [πώληση των λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια 

μόνο της αρμόδιας αρχής που την χορήγει]. 

Εξ άλλου, οι εποχές τις οποίες διανύουμε,  είναι τέτοιες που δεν 

επιτρέπουν την παραμικρή διαφυγή οικονομικών κερδών – εισοδημάτων, για 

τους καταστηματάρχες, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν  υψηλά ενοίκια και 

γενικότερα λειτουργικά έξοδα. 

Η περιοδική λειτουργία των υπαίθρων εμπορικών δραστηριοτήτων, θα 

διευκόλυνε, ενδεχομένως, τα άτομα ασθενέστερων οικονομικών δυνατοτήτων, 

όμως θα έδινε την δυνατότητα και σε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καμία 

σχέση με την περιοχή μας να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και χωρίς τις 

απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, να προσπαθήσουν να πουλήσουν 

εμπορεύματα, αμφιβόλου ποιότητας και προελεύσεως, για τον έλεγχο και 

απομάκρυνση των οποίων, χρειάζεται οργανωμένη πολυμελής και συνεχής 

αστυνόμευση. 

Τελικά ζημιωμένα, σε βάθος χρόνου θα είναι, αν δοθεί η σχετική άδεια 

για υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, οι μόνιμοι καταστηματάρχες της 

περιοχής μας, οι οποίοι υπό το βάρος της μειώσεως των εισοδημάτων τους, θα 

αναγκαστούν ενδεχομένως, να παύσουν την λειτουργία τους, οπότε 

ζημιωμένο θα είναι και το καταναλωτικό κοινό των ασθενέστερων οικονομικών 

δυνατοτήτων.  
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Εξ άλλου, δεν εμποδίζεται η άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων σε ιδιόκτητους χώρους, εφόσον το επιτρέψουν οι ιδιοκτήτες.     

                                    

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Μετά τα όσα αναλύθηκαν ποιό πάνω, προτείνω να μην επιτραπεί η 

λειτουργία λαϊκών αγορών, να μην ασκηθεί  υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, να μην 

λειτουργήσουν εμποροπανηγύρεις χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά 

υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες.          

                                                                          

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 

 

Το υπ’ αρ. πρωτ. 30761/2012/Δήμος Διονύσου. 

 

Το θέμα τέθηκε σε συζήτηση από τα μέλη του Συμβουλίου που 

εξέφρασαν τις απόψεις τους, όπως σημειώνονται λεπτομερώς στα επίσημα 

πρακτικά που τηρήθηκαν και υπογράφηκαν. 

 

Ο Πρόεδρος παρακάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση.  

  

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι  -  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

την εισήγηση του Προέδρου για να μην επιτραπεί η λειτουργία λαϊκών 

αγορών, να μην ασκηθεί  υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, να μην λειτουργήσουν 

εμποροπανηγύρεις χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριες εμπορικές 

δραστηριότητες.   

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 32/2012 
 

Ο Πρόεδρος 

  

Τα Μέλη 

Θεοφίλου Σπυρίδων  Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 

  Μανώλογλου Χρύσα 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Άνοιξη αυθημερόν 

 
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης 
 
 
 

Θεοφίλου Σπυρίδων 


