
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ 

ΓΗΜΟ ΚΑΟΤ      

                                                                                           Αριθ. Απόθ:  14/2013 
 

Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

από ηο 7
ο 
πρακηικό ηης 26-2-2013  

ζσνεδριάζεως ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ  

Γήμοσ Κάζοσ 

 

Θέμα: « Υορήγηζη άδειας σπαίθριοσ ζηάζιμοσ εμπορίοσ » 
   

Σηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα  26
ε
  Φεβξνπαξίνπ 2013 εκέξα Τξίηε θαη ψξα 

18:00   ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην Κάζνπ, κεηά απφ ηελ ππ’ 

αξηζκφλ 588/21-02-2013 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ  ζε θαζέλα απφ 

ηνπο Γεκνηηθνχο Σπκβνχινπο θαζψο θαη ζην Γήκαξρν Κάζνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ 

φηη ζε ζχλνιν 13 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 11 κέιε, ήηνη: 

 Παρόνηες      Απόνηες 
1. Ισάλλεο   Αζπξάο Πξφεδξνο         1. Αληψληνο Φαηδεπέηξνπ  εθηφο Κάζνπ   

2. Μαξία Φξαγθνχιε Γξακκαηέαο     2. Ηιίαο  Γαιαλάθεο εθηφο Κάζνπ   

3. Γεψξγηνο Κνπξηαληάθεο Μέινο                

4. Ισάλλεο Μνλδάλνο Μέινο 

5. Μελάο Ιεξνκφλαρνο Μέινο 

6. Κσλζηαληίλνο Μελάο Μέινο 

7. Δκκαλνπήι Σνθίιιαο Μέινο 

8. Φσηεηλή Αξπαηδή   Μέινο 

9. Δπαγγειία Γεκεηξίνπ Μέινο 

10. Δκκαλνπήι Μαλνχζνο Μέινο  

11. Ισάλλεο Νηθνιάνπ Μέινο 
 

Η Γεκνηηθή ππάιιεινο Φηιηππίδε Φσηεηλή, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 
  

      Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε φηη: Με ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ Ν.2323/95 νξίδνληαη ηα εμήο: 

«Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ απαηηείηαη ε θαηνρή άδεηαο. Η άδεηα ρνξεγείηαη απφ ην 

αξκφδην, θαηά ηφπν, δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην, θαηά πεξίπησζε. Οη άδεηεο άζθεζεο ππαίζξηνπ 

ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ηζρχνπλ γηα κηα ηξηεηία, είλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβαζηνχλ, λα 

εηζθεξζνχλ, λα εθκηζζσζνχλ ή λα παξαρσξεζνχλ θαηά ρξήζε.  

Η άζθεζε ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ επηηξέπεηαη κφλν:  

α. ζε ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη θαη νξηνζεηνχληαη απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο, ζην ρψξν ηεο 

δηθαηνδνζίαο ηνπο,  

β. ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο. 

 

Με ηελ παξ 7 ηνπ άξζξν 1 νπ Ν.2323/95 νξίδνληαη ηα εμήο:  

«Οη απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηά ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6, εθδίδνληαη χζηεξα 

απφ γλψκε: α) ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, β) ηνπ εκπνξηθνχ ζπιιφγνπ, γ) ηεο νκνζπνλδίαο επαγγεικαηηψλ – 

βηνηερλψλ ηεο πεξηνρήο, δ) ηνπ αληηπξνζσπεπηηθφηεξνπ ζσκαηείνπ κηθξνπσιεηψλ ηεο πεξηνρήο, πνπ 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ θνηλφηεηαο, ε) ηεο εζληθήο 

ζπλνκνζπνλδίαο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ζη) ησλ αξκφδησλ εθνξηψλ αξραηνηήησλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ, φηαλ πξφθεηηαη γηα παξαθείκελνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη δ) ηεο νηθείαο ππεξεζίαο 

ηξνραίαο.»  

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΕΙ-Ο74



Με ηελ ππ’ αξηζκ. 63/2012 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαζνξίζηεθαλ νη ζέζεηο άζθεζεο ππαίζξηνπ 

ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, ηα ηέιε θαη ηα είδε ησλ πξνο πψιεζε  πξντφλησλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ  δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

2323/95 

 

Σχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ην άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 254/05: 

«Σε θάζε θπζηθφ πξφζσπν ρνξεγείηαη κφλν κία άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ απφ ηνπο ΟΤΑ, θαηά πεξίπησζε.» 

Σηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 254/05φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΚΥΑ Κ- 

164/17.1.2011 (ΦΔΚ 275/22.2.2011 ηεχρνο Β) νξίδεηαη φηη δηθαίσκα απφθηεζεο άδεηαο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ 

έρνπλ ηα θπζηθά  πξφζσπα πνπ είλαη άλεξγα θαη πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

α) Γελ ζπλδένληαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε νξγαλσκέλε νκνεηδή ή παξεκθεξή επηρείξεζε, ζρεηηθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο ππαίζξηαο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

β) ην εηήζην ζπλνιηθφ αηνκηθφ εηζφδεκα, δελ ππεξβαίλεη ην αθνξνιφγεην πνζφ κηζζσηψλ – ζπληαμηνχρσλ, 

πνπ ηζρχεη θάζε θνξά ζηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο, (α’ θιίκαθα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2238/1994). 

Η Πξνυπφζεζε ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο δελ ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ γνλέσλ κε ηξία (3) ηέθλα θαη 

ησλ πνιπηέθλσλ, ε ηδηφηεηα ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ ησλ 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ (Γήκσλ – Κνηλνηήησλ) ή ηεο Παλειιήληαο Σπλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ.  

 

Δπηπιένλ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7ηνπ Π.Γ. 254/05 νξίδεηαη φηη ε άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ 

ρνξεγείηαη ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ δελ θαηέρνπλ άδεηα ιατθήο ή δεκνηηθήο αγνξάο. 

 

Σηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/95 αλαιχνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο αλάκεζα 

ζηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο.  

 

Ο θ. Μελάο Ηιηαθψζηαο ηνπ Γεσξγίνπ έρεη ππνβάιιεη ηελ ππ’ αξηζκ.3851/01-12-2012 αίηεζε κε ηελ νπνία 

δεηάεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ γηα θαληίλα ζηελ πεξηνρή Ακκνχα (Άγηνο 

Κσλζηαληίλνο).  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο θαιψ λα ςεθίζνπκε γηα ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο θαη ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζηνλ θ. Μελά Ηιηαθψζηα γηα ρξήζε θαληίλαο.  

 

 

    Τν Γ.Σ. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ 

 Τελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ  

 Τελ παξ. 5, 7 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2323/95 

 Τελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 θαη ην άξζξν 7 ηνπ ΠΓ 254/05 

 Τελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 ( ΦΔΚ 275022.2.2011 ηεχρνο Β) 

 Τελ ππ’ αξηζκ. 63/2012 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ  

 Την υπ’ αριθμ. 3851/01-12-2012 αίτηςη του Μηνά Ηλιακϊςτα του Γεωργίου για τη χορήγηςη άδειασ 

άςκηςησ υπαίθριου ςτάςιμου εμπορίου. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

 

Α. Εγκρίνει τη χορήγηςη άδειασ άςκηςησ υπαίθριου ςτάςιμου εμπορίου ςτον Μηνά Ηλιακϊςτα του 

Γεωργίου για χρήςη καντίνασ ςτην περιοχή Αμμοφα (Άγιοσ Κωνςταντίνοσ) ςφμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

83/2012 απόφαςησ του Δημοτικοφ Συμβουλίου, μειοψηφοφντοσ του κ. Μανοφςου ο οποίοσ λζει: «Όχι, 

δεδομζνου ότι θα μποροφςα να ςυνηγορήςω για την παροφςα προζγκριςη, εάν και εφ όςων η εν λόγω 

καντίνα ήτανε κινοφμενη. Εφ όςων η καντίνα είναι ςτάςιμη,  δε μπορϊ να ςυμφωνήςω επϋαυτοφ». 

Β. Η παροφςα θα κοινοποιηθεί ςτη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και ςτην Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 

 
         Η απφθαζε πήξε α.α. 14/2013. 

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΕΙ-Ο74



 

 Ο Πρόεδρος   Ο Γήμαρτος                                    Ο Ανηιδήμαρτος 

Υπ: Ισάλλεο Μηρ. Αζπξάο   Υπ: Γεκήηξηνο Δκκ. Δξσηφθξηηνο    Υπ: Γεψξγηνο Δκκ. Κνπξηαληάθεο 

   

       

 Η Γραμμαηέας                               Η Διδική Γραμμαηέας 

 Υπ: Μαξία Ι. Φξαγθνχιε                 Υπ: Φηιηππίδε Ι. Φσηεηλή 

 

  Μέλη  

Υπ: Μνλδάλνο Ισάλλεο 

Υπ: Ιεξνκφλαρνο Μελάο 

Υπ: Μελάο Κσλζηαληίλνο 

Υπ: Σνθίιιαο Δκκαλνπήι 

Υπ: Αξπαηδή Φσηεηλή 

Υπ: Γεκεηξίνπ Δπαγγειία 

Υπ: Μαλνχζνο Δκκαλνπήι 

Υπ: Νηθνιάνπ Ισάλλεο  

 

   Ακριβές Απόζπαζμα      

από ηο Βιβλίο Πρακηικών   

   Ο Γήμαρτος Κάζοσ Η Διδική Γραμμαηέας 

 

 

 

Γεκήηξηνο Δκκ. Δξσηφθξηηνο Φσηεηλή Ι. Φηιηππίδε  

               

                            

 

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΕΙ-Ο74


