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  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 61255/11-11-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 22
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 352/2013 

                                                    ΘΕΜΑ 

Καθορισµός ανώτατου αριθµού αδειών υπαίθριου 

πλανόδιου εµπορίου 

 

Σήµερα στις 7 Νοεµβρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 

υπ’ αριθµ. 59495/01-11-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου που 

δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε 

όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  01-11-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 

ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

 

                 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 

ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

Ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ. κος Κακούρης Αντώνης απεχώρησε στο 12
ο
 θέµα της ηµερήσιας διατάξεως 

και προσήλθε στο 13
ο
 θέµα της ηµερήσιας διατάξεως 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 

των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

  

******************* 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 

για συζήτηση το 9
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στον καθορισµό ανώτατου αριθµού 

αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 60255/05-11-2013 έγγραφο της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.6, εδάφιο 30 του Ν 3852/2010 η 

αρµοδιότητα χορήγησης (µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου 

πλανόδιου εµπορίου και ο καθορισµός του ανώτατου αριθµού των αδειών αυτών, µεταβιβάστηκε 

στους ∆ήµους.  

Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 Α’): 

«1. Ο ανώτατος αριθµός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων 

κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για θέµατα υπαίθριου εµπορίου και λαϊκών αγορών καθορίζεται 

ετησίως για το επόµενο ηµερολογιακό έτος, ως εξής: 

α) Για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου µε άδεια 

τύπου Β', µε απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 

που εκδίδεται µέχρι την 30ή Νοεµβρίου του προηγούµενου έτους, µετά από γνώµη των κατά τόπον 

αρµόδιων ∆ηµοτικών Συµβουλίων της Περιφέρειάς του. Η γνώµη των ∆ηµοτικών Συµβουλίων 

υποβάλλεται µέχρι την 31η Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας 

του προηγούµενου εδαφίου, η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

εκδίδεται χωρίς την οριζόµενη σε αυτό γνώµη. Με την ίδια απόφαση ο καθοριζόµενος αριθµός των 

υπό χορήγηση αδειών κατανέµεται, ανά κατηγορία, στους οικείους ∆ήµους. 

β) Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου µε άδεια τύπου Α' (πώληση πρωτογενών 

προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας) µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται µέχρι τη 15η ∆εκεµβρίου του 

προηγούµενου έτους, µετά από γνώµη του κατά τόπον αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, που εκδίδεται µέχρι τη 15η Νοεµβρίου του ίδιου έτους. Με την 

πάροδο άπρακτης της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η απόφαση των αρµόδιων 

Υπουργών εκδίδεται χωρίς την οριζόµενη σε αυτό γνώµη. Η γνώµη του Γενικού Γραµµατέα 

διατυπώνεται µετά την υποβολή σε αυτόν, µέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου ηµερολογιακού 

έτους, σχετικής γνώµης των κατά τόπον αρµόδιων ∆ηµοτικών Συµβουλίων. Με την πάροδο 

άπρακτης της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η γνώµη του Γενικού Γραµµατέα 

ΑΔΑ: ΒΛ11ΩΕΒ-Μ99



 3 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης προς τους αρµόδιους Υπουργούς εκδίδεται χωρίς την οριζόµενη σε 

αυτό γνώµη. 

Οι χορηγούµενες ανά κατηγορία άδειες κατανέµονται στους ∆ήµους µε απόφαση του κατά 

τόπον αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία εκδίδεται µέχρι την 31 

∆εκεµβρίου του ιδίου έτους.» 

Συνεπώς ο ∆ήµος δεν έχει πλέον την αρµοδιότητα της τελικής απόφασης καθορισµού του 

ανώτατου αριθµού των αδειών, αλλά παρέχει γνώµη προς τα αρµόδια όργανα, δηλ. τα Υπουργεία 

Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τον Γενικό Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ανάλογα µε τον τύπο της άδειας. 

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου διακρίνονται σύµφωνα µε την παρ.3 του 

άρθρου 1 του Ν.2323/95 σε άδεια τύπου Α’ η οποία ισχύει για την πώληση πρωτογενών προϊόντων 

γης (στα οποία περιλαµβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα και 

σε άδεια τύπου Β’ η οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια µόνο της 

αρµόδιας αρχής που τη χορηγεί. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά µε τον 

καθορισµό ή µη του αριθµού των αδειών υπαίθριου εµπορίου που θα χορηγηθούν για το έτος 2014 

στο ∆ήµο Ιλίου.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το µη καθορισµό του αριθµού αδειών υπαίθριου εµπορίου για το έτος 2014 στο 

∆ήµο Ιλίου. 

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ. 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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