
                                     Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

                                      ------------------------------------- 

Από το 14
ο  

του 2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου. 

Αριθμός απόφασης 83/2012. 

                                                              Π ε ρ ί λ η ψ η 

                                                              ------------------ 

    Καθορισμός τύπου αδειών, αριθμού υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Καθορισμός  

    δικαιούχων και σειρά προτίμησης. 

 

    Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 25 Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 19:00   συνήλθε σε  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από 

την με αριθμό πρωτοκόλλου 2067/19-7-2012 πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε  σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους 

καθώς και στο Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010. 

    Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο  Αντιδήμαρχος Κάσου, ως αναπληρωτής 

Δημάρχου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 11 μέλη, ήτοι: 

            Παρόντες                                                                 Απόντες 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ιωάννης   Ασπράς, Πρόεδρος            1.- Ιωάννης Μονδάνος, εκτός Κάσου   

2.-  Μαρία Φραγκούλη,  Γραμματέας     2.- Ηλίας Γαλανάκης, εκτός Κάσου 

3.-  Γεώργιος Κουριαντάκης,  Μέλος      

4.- Μηνάς      Ιερομόναχος,        ΄΄                

5.- Μηνάς      Μαλανδρής,          ΄΄          

6.- Αντώνιος Χατζηπέτρου,        ΄΄ 

7.- Κων/νος     Μηνάς,                ΄΄ 

8.- Εμμανουήλ Σοφίλλας,           ΄΄           

9.- Εμμανουήλ Μανούσος,         ΄΄ 

10.- Ιωάννης Νικολάου,               ΄΄ 

11.- Ευαγγελία Δημητρίου,        ΄΄ 

 

      Ο Δημοτικός Υπάλληλος Βασίλειος Βιντιάδης, τήρησε τα πρακτικά. 

      Ο  Πρόεδρος  πρότεινε την συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης, 

θεωρώντας το κατεπείγον και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον του 

θέματος. 

       Το Σώμα δέχθηκε να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.      

      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα εξέθεσε ότι: Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 

έως και 8 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:  

«5. Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου που 

δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο κατά την έννοια της παραγράφου 2. Για την άσκηση 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται από το 

αρμόδιο, κατά τόπο, δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση. Οι άδειες 

άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ισχύουν για μια τριετία, είναι προσωποπαγείς 

και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά 

χρήση. 

Η άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται μόνο: 

α. σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήμους και τις κοινότητες, 

στο χώρο της δικαιοδοσίας τους και β. σε ιδιωτικούς χώρους. 

6. Με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, κατά περίπτωση, που λαμβάνονται 



μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόμενο έτος, καθορίζεται ο 

ανώτατος αριθμός των αδειών, κατά κατηγορία επαγγελμάτων, που πρόκειται να 

χορηγηθούν το επόμενο έτος και προσδιορίζονται ισάριθμες, συγκεκριμένες θέσεις 

για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων. Η απόσταση 

μεταξύ των θέσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη 

των εκατό (100) μέτρων, σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) 

κατοίκους και των πενήντα (50) μέτρων, σε πόλεις με μικρότερο πληθυσμό, σε 

κωμοπόλεις και χωριά. 

Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου 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. 

Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των 

δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν 

πενήντα (150) μέτρων. 

Οι όροι της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τη χορήγηση άδειας άσκησης 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους. 

7. Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου κατά τις παραγράφους 5 και 6, 

εκδίδονται ύστερα από γνώμη:  

α) του οικείου επιμελητηρίου,  

β) της ομοσπονδίας επαγγελματιών - βιοτεχνών της περιοχής,  

δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής, που 

καθορίζεται με απόφαση του δημάρχου   

ε) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες,  

στ) των αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν πρόκειται 

για παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους και  

ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας. 

8. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την παράγραφο 6, όταν πρόκειται για δήμους 

με πληθυσμό πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες κατοίκους ή για πρωτεύουσες νομών, 

εκδίδονται ύστερα από γνώμη επιτροπής, που συγκροτείται με απόφαση του οικείου 

δημάρχου και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του δήμου, ως πρόεδρο, και από έναν 

εκπρόσωπο των παρακάτω φορέων, που ορίζεται από αυτούς: α) του οικείου 

επιμελητηρίου, β) της ομοσπονδίας επαγγελματιών - βιοτεχνών της περιοχής, δ) του 

αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών, που καθορίζεται με απόφαση του 

αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου, το οποίο ορίζει, ως εκπρόσωπό του, πρόσωπο το 

οποίο δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή, ε) της εθνικής συνομοσπονδίας 

ατόμων με ειδικές ανάγκες, στ) των αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου 

Πολιτισμού, όταν πρόκειται για παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους και ζ) της 

οικείας υπηρεσίας Τροχαίας. 

Η γνώμη της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται μέχρι την 30ή 

Νοεμβρίου κάθε έτους και ισχύει για το επόμενο έτος. 

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα μέχρι την 31η 

Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων εκδίδονται μέσα σε ένα (1) 

μήνα από την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου».  

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.ε του ν.3463/06 σε συνδυασμό 

με αυτές του άρθρου 73 παρ.1Βν του ν.3852/010 οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν 

θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες 

καθορίζουν τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. 



   Κάλεσε στην συνέχεια το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 

α)  την εισήγηση του προέδρου του 

β) τις διατάξεις των παρ.5 ως και 8 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως ισχύει έπειτα 

από τις τροποποιήσεις των νόμων Ν.3190/03 και Ν.3377/05 και της ΚΥΑ Κ-

164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β’) και των ν.3463/06 (άρθρο 79) και 

3852/010 

 

 

                                                    Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

Α)  Καθορίζει τον τύπο αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Κάσου τον 

τύπου  Β΄ με πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

 Β)      Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου να χορηγηθούν  στο  Δήμο 

Κάσου  τρεις (3) άδειες. 

1. Στην περιοχή ΑΜΜΟΥΑ μία (1) θέση για κινητή καντίνα. 

2. 1. Στην περιοχή ΑΜΜΟΥΑ μία (1) θέση για κινητή καντίνα. 

3.  Στην περιοχή ΓΗΠΕΔΟ 5X5 μία (1) θέση για κινητή καντίνα. 

Για τη χορήγηση της άδειας χρήσης των παραπάνω θέσεων στάσιμου υπαίθριου 

εμπορίου οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό του 

τέλους που έχει επιβληθεί για τη συγκεκριμένη θέση. 

Οι κάτοχοι της άδειας είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την συνεχή  καθαριότητα του 

χώρου ευθύνης των. 

Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις  άσκησης 

υπαίθριου στάσιμου  εμπορίου , να περιορίζονται στο χώρο που τους έχει ορίσει ο 

Δήμος  και να μη δημιουργούν προβλήματα  σε βάρος του  περιβάλλοντος και των  

περιοίκων.   

Για οποιαδήποτε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση θα έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2323/95 όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί με το 

Ν.3190/03, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1  του Ν.3377/05  και συμπληρώθηκε με 

την παρ 2 του άρθρου 42 του Ν. 3734/2009 και την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 

3769/2009 (ΦΕΚ 105/01,07,2009 τεύχος Α΄), του Π.Δ/τος 254/05, της  Κ1-164 (ΦΕΚ 

275 Β΄/22-2-2011 και  του Ν. 1080/1980. 

      Η απόφαση πήρε α/α/ 83/2012. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

υπ:Ι. ΑΣΠΡΑΣ                υπ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ                υπ:Δ.Ε.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ                    

                                        υπ: Μ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ                                                          

                                        υπ: Γ. ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ 

                                        υπ: Μ. ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ                  Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                        υπ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑΣ                        υπ : Β.ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ 

                                        υπ: ΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 

                                        υπ: ΕΜΜ. ΣΟΦΙΛΛΑΣ 

                                        υπ: ΕΜΜ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

                                       υπ:  Ι.Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

                                        υπ: ΕΥΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

    



                         ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                         ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ 

 

                                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ.  ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ 

 

                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

 

 

 

 

 


