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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
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ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
14:00 μ.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθ. πρωτ. 23975/10-11-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη 
αυτής  τακτικά  και  αναπληρωματικά  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα 
Έδεσσας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
         Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα εφτά 
(7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2. Δημήτριος Ταπαζίδης, 3. 
Μαρία  Βλάχου-  Κατσάρα,  4.  Βασίλειος  Δημητριάδης,  5.  Μιχάλης  Φουνταλής,  6. 
Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκα (Αναπλ. μέλος).
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ευτυχία Ταμβίσκου, 2 Δημήτριος Γιώγας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι  ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το  θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειοδοτήσεων 
κι Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την από 11-11-2016 εισήγηση (συνοπτική έκθεση) του 
Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
         Όπως προκύπτει από τις ισχύουσες διατάξεις, αλλά και από την θέση του νομοθέτη ιστορικά,  
το  υπαίθριο  στάσιμο  εμπόριο,  διακρίνεται  αφενός  από  το  υπαίθριο  εμπόριο  που  ασκείται  
οργανωμένα στις  λαϊκές  αγορές  ή άλλες  οργανωμένες  αγορές  (άρθρο  1 του Ν. 4264/14)  και  
αφετέρου από το πλανόδιο εμπόριο που χαρακτηρίζεται  από τη διαρκή κινητικότητα του πωλητή  
(άρθρα 1 και  25 παρ. 3 του Ν. 4264/14). Το στάσιμο εμπόριο, οργανώνεται σε επίπεδο Δήμου, με  
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και του οικείου Περιφερειάρχη κατά περίπτωση.

1. Άσκηση πολιτικής εμπορίου
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       Κατ αρχήν – κατά την άποψή μας - σε επίπεδο άσκησης πολιτικής εμπορίου, αλλά και σε 
συνάρτηση με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης της Έδεσσας και των Τοπικών Κοινοτήτων, θα  
πρέπει να εξεταστεί εάν είναι αναγκαία η δημιουργία (ή αύξηση σε περίπτωση που ήδη υπάρχουν)  
θέσεων  και  αδειών  στάσιμου  εμπορίου.  Δηλαδή  θα πρέπει  ως  πρώτο  ζήτημα να εξετάζεται  η  
σκοπιμότητα θέσπισης στάσιμου εμπορίου αφού  σταθμιστούν : 
      α)     από τη μία η δημιουργία κάποιων θέσεων εργασίας σε  συνδυασμό με την αντίστοιχη  
παροχή υπηρεσιών και αγαθών σε έναν τόπο και 
      β)   από την άλλη οι επιπτώσεις που αυτή η απόφαση θα έχει στην οικονομική λειτουργία του  
οργανωμένου στεγασμένου εμπορίου σε συνδυασμό με τον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες κάθε  
τόπου.

Η παραπάνω  άσκηση  πολιτικής  και  κατ  επέκταση  η  συζήτηση  στο  πλαίσιο  των  καταστατικών  
οργάνων του Δήμου - κατά την άποψή μας-  θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της  ολόκληρο το 
Δήμο, δηλαδή τόσο την πόλη όσο και τις Τοπικές Κοινότητες, αλλά και χώρους και θέσεις που  
τυχόν  βρίσκονται  εκτός  των  οικισμών,  δηλαδή  το  ζήτημα θα πρέπει  να εξετάζεται  ενιαία  και  
συνολικά.
      Επίσης,  θα πρέπει  να σημειωθεί  -  και  στο θέμα αυτό  η υπηρεσία μας   έχει  εκφραστεί  
διαχρονικά - ότι η απόφαση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται ακόμη και εάν  η βούληση για την 
δημιουργία χώρων στάσιμου εμπορίου και παραχώρηση αδειών είναι αρνητική για τον απλούστατο  
λόγο ότι αυτή η βούληση δεν πρέπει αν είναι εικαζόμενη ή εμμέσως συναγόμενη δια της σιωπής,  
αλλά  να  προκύπτει  ευθέως μέσα  από  την  συζήτηση  και  τη  λήψη  αποφάσεων  από  τα  
καταστατικά όργανα των Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις. 

2. Διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης στάσιμου εμπορίου

          Εφόσον ο Δήμος αποφασίσει αιτιολογημένα εάν επιθυμεί ή όχι την θεσμοθέτηση στάσιμου  
εμπορίου  στα διοικητικά της  όρια και  εάν  ναι  σε  ποιες  περιοχές  (πόλη,  Τ.Κ.,  άλλους  τόπους)  
ταυτόχρονα αποφαίνεται :
α)  για τον  αριθμό των αδειών στάσιμου εμπορίου που επιθυμεί σε συνδυασμό με το είδος της  
εμπορικής δραστηριότητας για κάθε άδεια
β) για τους ακριβείς χώρους που αυτές πρέπει μία προς μία να ασκηθούν 
γ) για το ύψος του τέλους που θα καταβάλουν για κάθε άδεια, προφανώς σε συσχέτιση  με την  
οικονομικότητα του χώρου που επιλέγεται (εμπορικότητα θέσης).

  2.1. Ως προς τον αριθμό των αδειών 
             Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των αδειών και το ύψος του τέλους (βλ. α & γ)  
αποφασίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου,  
δηλαδή για πρώτη φορά στα θέματα αυτά (αριθμός αδειών, τέλος) η αποφασιστική αρμοδιότητα  
απονέμεται σε άλλη αρχή πλην του Δήμου ο οποίος υποβάλει επ΄ αυτών πρόταση.  Η διάταξη αυτή  
επικρίνεται  ως λανθασμένη αφενός λόγω του ότι θέτει σε εξάρτηση τους Δήμους – δηλαδή την  
βούληση των καταστατικών τους οργάνων - από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη για ένα κατ εξοχήν  
θέμα  που  άπτεται  στενά  των  συμφερόντων  των  Δήμων  και  όχι  ευρύτερα  των  Περιφερειακών  
Ενοτήτων και αφετέρου επειδή αυξάνει την γραφειοκρατία. Για την ιστορία, στο σχέδιο νόμου που  
πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση σύντομα, η ανωμαλία αυτή αίρεται. Η απόφαση αυτή (αριθμού  
αδειών και τέλους), λαμβάνεται κάθε χρόνο1, εάν και εφόσον υπάρχει βούληση χορήγησης νέων  
αδειών ή αναπροσαρμογής των τελών.
             Ως προς το κριτήριο επιλογής του αριθμού των αδειών («πόσες άδειες»), η διοίκηση,  
(τόσο το προτείνον όργανο,  όσο και  το αποφασιστικό) αποφασίζουν στα πλαίσια της διακριτικής  
ευχέρειας που φαίνεται να τους παρέχει ο νόμος.  Ωστόσο, στην ουσία του θέματος, η διοίκηση,  
λαμβάνει  υπόψη,  το  προϊσχύον  καθεστώς  (τι  έχει  χορηγηθεί  στο  παρελθόν),  τα  αιτήματα  που  
διαμορφώνονται (τι ζήτηση υπάρχει2), οι καταργηθείσες ή ανακληθείσες τυχόν όμοιες άδειες, αλλά  
και απόψεις σκοπιμότητας που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό και την ασφάλεια του στεγασμένου  
1 Άρθρο 22 παρ. 2 «…κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο….»
2 Άρθρο 22 παρ. 2 «…κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο….»
 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αιτούντες τη δημιουργία στάσιμου εμπορίου, καθόλου δε σημαίνει ότι τελικώς θα είναι 
αυτοί που λάβουν άδεια.
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εμπορίου που αναφέρθηκαν  πιο πάνω.  Λήψη οίκοθεν γνώμης, όπως π.χ. εμπορικού συλλόγου,  
αστυνομικής αρχής κ.λπ. δεν αποκλείεται (άρθρο 20 παρ. 3 του ΚΔΔιαδ.). Κριτήρια πληθυσμιακά,  
όπως αυτά που τίθενται για τον καθορισμό των θέσεων σε κάθε Λ.Α. (άρθρο 5 Ν. 4264/14), δεν  
τίθενται από το νόμο, μπορούν όμως να αποτελούν και αυτά ένα κριτήριο.
         Ταυτόχρονα  με  τον  αριθμό  των  αδειών,  προσδιορίζεται  και  η  «κατηγορία»  του 
επαγγέλματος δηλ.  τα  προς  πώληση  είδη  που  αντιστοιχούν  σε  κάθε  άδεια  π.χ.  φρούτα  ή  
αρτοσκευάσματα κ.ο.κ.

2.2.  Ως προς το καταβαλλόμενο τέλος 

         Με την ίδια απόφαση Περιφερειάρχη  καθορίζεται και  «τέλος», ανά άδεια και θέση και  
συγκεκριμένα το ύψος του και ο τρόπος είσπραξής του, μετά από απόφαση -. πρόταση του οικείου  
ΔΣ. ( Ν. 4264/14 άρθρο 22 παρ. 3). Αν και δεν ορίζεται στο νόμο,. Είναι προφανές ότι το «τέλος» 
στάσιμου εμπορίου εισπράττει ο οικείος Δήμος και είναι «άπαξ» καταβαλλόμενο.

        Ο Ν. 4264/14, παρέλειψε να διακρίνει με σαφήνεια τη μορφή του τέλους ειδικά για το  
στάσιμο εμπόριο και εάν αυτό ταυτίζεται με  αυτό που αφορά την  κατάληψη κοινόχρηστου χώρου  
ή πρόκειται για ένα άλλο, δεύτερο, αυτοτελές «τέλος», που δεν αποτελεί αντίτιμο για τη χρήση του  
χώρου, όπως ισχύει με το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ Α΄171)3. Από το συνδυασμό των διατάξεων  
φαίνεται  πως πρόκειται  για δύο διακριτά τέλη στάσιμου εμπορίου, καθώς το μεν ένα λειτουργεί  
αντισταθμιστικά της χρήσης του χώρου που παραχωρείται και μόνο, το δε άλλο αφορά αυτή καθ΄  
αυτή την χορήγηση της άδειας και το «δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος». 

2.3. Ως προς τους χώρους δραστηριότητας.

2.3.1. Η επιλογή των χώρων

 Ο  καθορισμός  των  χώρων  άσκησης  στάσιμου  εμπορίου  προβλέπεται  αποκλειστικά  στον  
Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων  (Ν.  3463/06,  άρθρο  79  παρ.  1  εδ  ε΄)  στα  πλαίσια  έκδοσης  
κανονιστικής  απόφασης.  Το  σχέδιο  κάθε  κανονιστικής  απόφασης   εισηγείται  στο  Δημοτικό  
Συμβούλιο,  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  (άρθρο  73  παρ.  1  στ.  Β΄),  μετά  από  πρόταση  του  
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας  (άρθρο 83 παρ.  1 στ.  γ΄), όταν δε αφορά Τοπική Κοινότητα  
μετά από πρόταση της τελευταίας (άρθρο 81 παρ. 2 εδ α΄).
           Σύμφωνα με το νόμο οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται  
εκτός:    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.  Επίσης  θα πρέπει  να βρίσκονται  σε απόσταση από  τα άκρα  των δημοτικών και  
λαϊκών αγορών τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) μέτρων (Άρθρο 27 του Ν. 4264/14). 

       Προφανώς ο αριθμός των χώρων που θα αποφασιστούν, πρέπει να ταυτίζεται με τον αριθμό  
των υπό έγκριση αδειών (τόσοι χώροι, όσες και οι άδειες).

            Η διαδικασία καθορισμού «χώρων» ή θέσεων», ξεκινά με διοικητική επεξεργασία αρχικών  
προτεινόμενων χώρων από τις υπηρεσίες του Δήμου (υπηρεσία εμπορίου, τεχνική υπηρεσία) και με  
υπόδειξη των συμβουλίων Δ.Κ. ή Τ.Κ. (στα οποία βρίσκονται οι χώροι) τα οποία και πρόκειται να  
«προτείνουν».  Οι  «υπηρεσίες»  του  Δήμου,  έχοντας  τη  γνώση  του  «αντικειμένου»  (διοικητικές  
υπηρεσίες),  αλλά  και  τη  τεχνική  γνώση  (τεχνικές  υπηρεσίες)  συνεργάζονται,  προκειμένου  να  
υποβάλλουν ένα η περισσότερα «σχέδια»  προτάσεων στα ως άνω συμβούλια.  Σε αυτό το στάδιο,  
χωρεί και η διαδικασία της διαβούλευσης, που αποτελεί τυπικό στοιχείο της διαδικασίας, σύμφωνα  
με το άρθρο 79 του ΚΔΚ και τα αποτελέσματα της οποίας πρέπει να «ληφθούν υπόψη».
         Στη συνέχεια, εκκινεί η τυπική διαδικασία της έκδοσης της κανονιστικής πράξης, όπου τα  
Σ.Δ.Κ. ή τα Σ.Τ.Κ., με απόφασή τους προτείνουν τους χώρους αυτούς προς την ΕΠ.Ζ., η οποία με  
απόφασή της, εισηγείται  στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο  , το οποίο αποφασίζει  οριστικά.  Όπως  
αναφέρθηκε, σε θεωρητικό επίπεδο, το Δ.Σ. μπορεί, εάν δεν συμφωνεί με την πρόταση ή μέρος  

3 Άρθρο 13 παρ.  13.  Βλ.  το υπ αριθμ 17213/31/7/2015 έγγραφο του Τμήματος  Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. της οικείας  
Γ.Δ/νσης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

3



αυτής,  να  απορρίψει  την  πρόταση  και  να   αναπέμψει  το  θέμα  αιτιολογημένα  και  πάλι  στα  
συμβούλια Δ.Κ. ή/και Τ.Κ. (π.χ. εάν υπάρχει διαφωνία με τη πρόταση μίας Τ.Κ.), προκειμένου η  
«πρόταση» (η μία από αυτές) να υποβληθεί εκ νέου.

2.3.2. Η  «κατηγορία επαγγέλματος». 

           Ο  καθορισμός  του  αριθμού  των  αδειών  και  των  «θέσεων»  όπου  αυτές  θα  
δραστηριοποιηθούν, συναρτάται άμεσα με τη «κατηγορία» επαγγέλματος δηλ. των ειδών που θα 
πρέπει να  πωλούνται σε κάθε σημείο. Σε κάθε θέση η οποία προσδιορίζεται, πρέπει να είναι εκ  
των προτέρων γνωστό  ποιο είναι το επιτρεπτό αντικείμενο πώλησης.  Αυτό δικαιολογείται  
από το γεγονός ότι, σε κάθε σημείο πώλησης δεν είναι επιτρεπτή η πώληση οποιουδήποτε προϊόντος  
(μπορεί να συντρέχουν απαγορεύσεις), αλλά και ειδικότερα ότι ενώ σε μία θέση είναι επιθυμητή η  
εγκατάσταση συγκεκριμένης κατηγορίας πωλητή (π.χ. καντίνα) ή ίδια κατηγορία πωλητή, μπορεί  
να μην είναι  επιθυμητή σε ένα άλλο σημείο. Τα ζητήματα αυτά της κατανομής συγκεκριμένων  
«επαγγελμάτων»  σε  συγκεκριμένα μόνο  σημεία  πώλησης,  βρίσκονται  στο  ρυθμιστικό  πεδίο  του  
εκάστοτε Δήμου για ευνόητους λόγους που έχουν να κάνουν με τη προστασία του στεγασμένου  
εμπορίου και τα χαρακτηριστικά του κάθε σημείου. Έτσι, με την απόφαση αυτή προσδιορίζεται για 
κάθε  «θέση»,  η αντίστοιχη  επιτρεπτή  «κατηγορία»  επαγγέλματος,  δηλαδή  το  είδος  των 
προϊόντων στο  οποίο  αυτή  αντιστοιχεί  (π.χ.  οπωρολαχανικά  ή καντίνες). Όπως αναφέρθηκε  οι  
«κατηγορίες» ή τα «είδη» προϊόντων, δεν ορίζονται στο νόμο και είτε προβλέπονται σε κανονιστική  
πράξη,  είτε  ορίζονται  εμμέσως  με  την  παρούσα πράξη.  Πάντως  μία ενδεικτική και  διακριτική  
κατηγορία στο στάσιμο εμπόριο, είναι αυτή της παροχής γευμάτων από καντίνες (άρθρο 26 παρ. 2)

   2.3.3  Οι δικαιούχοι.
Οι  παραπάνω  άδειες  και  θέσεις,  αφορούν   άνεργους,   που  θα αποκτήσουν  επάγγελμα,  

ασφάλιση και  κωδικό δραστηριότητας στην οικεία Δ.Ο.Υ. Για το λόγο αυτό η επιλογή τους  
γίνεται  κατά  κύριο  λόγο (μέχρι  57% των αδειών  κατά  περίπτωση)  με  κοινωνικά κριτήρια που  
προσδιορίζει ο νόμος (άρθρο 22 παρ. 1 και 2). 

     Αφού  έχουν  καθοριστεί  ο  αριθμός  αδειών,  οι  χώροι με  την  αντίστοιχη  κατηγορία 
επαγγέλματος  και το  τέλος ανά άδεια, ο Δήμος «ανακοινώνει» ή προκηρύσσει τις άδειες που 
πρόκειται  να  χορηγηθούν.  Η  ανακοίνωση  ή  προκήρυξη,  δεν  προβλέπεται  στο  νόμο  (όπως  
συμβαίνει  στη  περίπτωση  της  χορήγησης  επαγγελματικών  αδειών  πωλητών  λαϊκών  αγορών),  
ωστόσο απορρέει ως λογική αναγκαιότητα δημοσιοποίησης της χορήγησης αδειών και ταυτόχρονα  
πρόσκλησης προς υποβολή φακέλων

      Η προκήρυξη ή ανακοίνωση, μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής :

Α) τις προκηρυσσόμενες άδειες ανά θέση, κατηγορία επαγγέλματος, αλλά και  κατά τομέα (π.χ.  
υπαίθριες αγορές, παραγωγοί κ.λπ)

Β)  τους κατ αρχήν δικαιούχους και τα ποσοστά συμμετοχής τους με βάση τα κοινωνικά κριτήρια  
που προβλέπει ο νόμος

Γ)  τα  απαιτούμενα  γενικά  (π.χ.  ανεργίας)  και  ειδικά  (π.χ.  απόδειξης  πολυτεκνικής  ιδιότητας)  
δικαιολογητικά

Δ) την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Ε) την προθεσμία εξέτασης των αιτήσεων και ανάρτησης των αρχικών πινάκων

Στ) τη προθεσμία υποβολής ενστάσεων, καθώς και  το χρόνο εξέτασής τους και  ανάρτησης των  
τελικών πινάκων

Ζ) τις διαδικασίες των κληρώσεων και κάθε συναφή λεπτομέρεια και

Η) τον τόπο και το χρόνο των κληρώσεων.
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               Η τόπος και ο χρόνος κληρώσεων, αλλά και η επιτροπή που την διεξάγει αποφασίζονται  
από  τον  Περ/ρχη,  πάλι  μετά  από  πρόταση του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  με  την  οποία  
καθορίζονται τα της «κλήρωσης» (παρ. 2 άρ. 22, Ν. 4264/14)4. 

  Στη συνέχεια, κατατίθενται τα δικαιολογητικά σε δύο φάσεις :

Α ΄  φάση : επιλέγονται οι αρχικοί δικαιούχοι

Β΄ φάση:  οι  επιλεγέντες  αρχικώς  καλούνται  να προσκομίσουν πρόσθετα δικαιολογητικά,  όπως  
αποδεικτικό ασφάλισης, καταβολή τέλους κ.λπ.

3. Ειδικά θέματα

    3.1. Παραγωγοί
 Να σημειωθεί ότι η διαδικασία δεν αφορά τους «απλώς» παραγωγούς, οι οποίοι δεν λογίζονται ως  
άνεργοι.  Ωστόσο,  σύμφωνα με  το  αρ.  Κ1-1936/27-3-2015 έγγραφο  του αρμόδιου  Υπουργείου  
(ΥΠ.ΟικΥπΝ.) - μπορούν να καθοριστούν θέσεις ειδικά για παραγωγούς που όμως είναι κάτοχοι  
«παραγωγικών αδειών υπαίθριου εμπορίου» (όχι λαϊκών αγορών) σε ισχύ, αν και το έγγραφο του  
αρμόδιου υπουργείου, δεν βρίσκει σαφές έρεισμα στο νόμο. Σε κάθε περίπτωση και η χορήγηση  
τέτοιων αδειών σταμάτησε το 2014, οπότε η περίπτωση αυτή αφορά τους ήδη τότε δικαιούχους. Για  
αυτούς τους κατόχους πλανόδιων παραγωγικών αδειών, - καθώς είναι ήδη αδειούχοι – εκδίδεται  
άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

3.2. Ιδιωτικοί χώροι

      Επιτρέπεται η άσκηση στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας (Βλ. άρθρο 2 ορισμό υπαίθριου  
εμπορίου) και σε ιδιωτικό χώρο. Έτσι, θεωρητικά μπορεί η απόφαση καθορισμού του αριθμού των  
αδειών, να συμπεριλάβει και έναν αριθμό αδειών στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικό χώρο, υπό όρους  
και προϋποθέσεις. Ή μπορεί μια τέτοια απόφαση να έπεται αιτήματος πολίτη ή πολιτών, οπότε να  
ακολουθεί η διαδικασία «καθορισμού» του χώρου ως χώρου στάσιμης δραστηριότητας. 
          Ωστόσο, επειδή η απόφαση καθορισμού χώρου ενέχει σοβαρά στοιχεία σκοπιμότητας υπό  
την έννοια της προστασίας  του στεγασμένου εμπορίου,  μία τέτοια απόφαση ενέχει σημαντικούς  
κινδύνους.

  3.2. Βραχύβιες άδειες
              Στα πλαίσια της ίδιας διαδικασίας, μπορούν να καθοριστούν και χώροι και αριθμός  
θέσεων για άσκηση στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας στα πλαίσια εκθέσεων, πολιτιστικών και  
αθλητικών  εκδηλώσεων,  στους  οποίους  χώρους  θα μπορούν  να εγκαθίστανται  ήδη  αδειούχου  
στάσιμου  εμπορίου  και  μόνο  για  ορισμένες  ώρες  και  μόνο  για  την  ημέρα  ή  τις  ημέρες  της  
εκδήλωσης (καρναβάλια, αγώνες κ.λπ)

Ο Πρόεδρος επισήμανε στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ανάγκη 
λήψης απόφασης για τη δημιουργία θέσεων στάσιμου εμπορίου σε όλο το Δήμο 
Έδεσσας αλλά με την προϋπόθεση  την πώληση νωπών τοπικών προϊόντων κι όχι των 
παραγώγων αυτών.

  Το μέλος Μιχ. Φουνταλής πρότεινε η υπηρεσία να κάνει την αναζήτηση των 
σημείων που θα οριστούν για στάσιμο εμπόριο αφού ζητηθεί και η πρόταση των 
συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων για τα σημεία που επιθυμούν να οριστούν στις 
Κοινότητες τους. Επιπλέον εισηγείται γενικά την πώληση φρούτων όχι μόνο αυτών από 
την τοπική παραγωγή και εισηγείται πως για καθαρά τουριστικούς λόγους οι χώροι 
πώλησης (πάγκοι) να είναι καλαίσθητοι.

Ο Βασ. Δημητριάδης, μέλος κι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
προτείνει να ζητηθεί η γνώμη των Τοπικών Συμβουλίων για το αν θέλουν στάσιμο 
εμπόριο στα όρια τους, για το πόσες θέσεις επιθυμούν να οριστούν και για το ποια 
σημεία στάσιμου εμπορίου προτείνουν να οριστούν για στάσιμο εμπόριο στα όρια τους. 
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Επίσης ο κ. Δημ. Ταπαζίδης, μέλος της Επιτροπής, τοποθετήθηκε υπέρ του 
καθορισμού  χώρων για την άσκηση στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας στα πλαίσια 
εκθέσεων, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων (βραχύβιες άδειες). 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καταλήγοντας επισημαίνει την ύπαρξη βούλησης, για 
λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τον ορισμό μόνιμων θέσεων στάσιμου 
εμπορίου στο Δήμο Έδεσσας, μετά από την εισήγηση της υπηρεσίας κι αφού ζητηθεί η 
γνώμη των Τοπικών Κοινοτήτων για το θέμα (αν θέλουν στάσιμο εμπόριο στα όρια τους, 
για το πόσες θέσεις επιθυμούν να οριστούν και για το ποια σημεία στάσιμου εμπορίου 
προτείνουν να οριστούν για στάσιμο εμπόριο στα όρια τους).

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
15:10 π.μ.

Το παρόν απόσπασμα πήρε αριθμό 62/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 17/11/2016
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μαρία  Βλάχου  –
Κατσάρα,  Βασίλειος  Δημητριάδης, 
Μιχάλης Φουνταλής, Αναστασία Ιατρίδου- 
Βλαδίκα (Αναπλ. μέλος).

        

 Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
Εσωτερική Διανομή:
-Προϊστάμενο Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
-Προϊστάμενο  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,  Πληροφορικής  &  Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Δημ. Μεταξά.
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