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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 7620/17.06.2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11ης/16-06-2022 Τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.
Αριθμ. Απόφασης 52/2022

Περίληψη: Λήψη απόφασης για καθορισμό
ελαχίστων
αποστάσεων
και
λοιπών
ρυθμίσεων
που
αφορούν
τις
θέσεις
δραστηριοποίησης
πωλητών
άσκησης
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο
Φαρσάλων.

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 16
Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 7263/08.06.2022 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5
του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι: υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27)
μέλη, βρέθηκαν παρόντες δέκα επτά (17), ήτοι :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δαμιανός Κων/νος (Πρόεδρος)
Χατζηπλή Σοφία
Γούσιας Δημήτριος
Μπαλατσός Κων/νος
Χαμορούσου Ευαγγελία
Γκατζόγιας Νικόλαος
Αρσενοπούλου Βάια
Μπρόζος Κων/νος
Αγγελακόπουλος Γεώργιος
Παπαγεωργίου Χριστόδουλος
Μπένου Κωνσταντία
Λελεντζής Ιωάννης
Κατσιαούνης Ευάγγελος
Αγγελακοπούλου Ιουλία
Γκέβρος Ιωάννης
Δημητρακόπουλος Ευάγγελος
Τριάντης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κουκουλιός Σταύρος
2. Συροπούλου Δέσποινα
3. Μπασαγιάννης Χρήστος
4. Καραχάλιος Αριστομένης
5. Μπαμπανίκας Δημήτριος
6. Παναγιωτοπούλου Κυριακή
7. Ίφου Μαρία
8. Πατσιούρας Βασίλειος
9. Γκρήτζαλης Δημήτριος
10. Αναγνώστου Απόστολος

Ότι στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που νόμιμα
προσκλήθηκε, καθώς επίσης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου, Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερόμενων παρόντων μελών,
αναφερόμενος στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη
(η πρόσκληση με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκε ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα
μέλη της Επιτροπής) ανέφερε ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φαρσάλων με την αριθ.
8/2022 απόφασή της, καθόρισε τις αποστάσεις και λοιπά θέματα που αφορούν τις θέσεις
δραστηριοποίησης πωλητών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιοχή αρμοδιότητας του
Δήμου Φαρσάλων, σε εφαρμογή του ν. 4849/2021 και τις εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο
για λήψη απόφασης.
Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης η
οποία ανέλυσε την αριθ. πρωτ. 7348/09.06.2022 εισήγηση της επί του θέματος αναφέροντας τα
εξής:
Με την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ΄΄...»
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1β του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
βε. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
2 Σύμφωνα με τις περιπτ. 1, 3, 21, 22 του άρθρου 2 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 171/13.11.2017
τεύχος Α'):
1.«Υπαίθριο εμπόριο»: Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο, δημόσιο ή
ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές,
στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο.
3.«Στάσιμο εμπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν
μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
21.«Κινητές καντίνες»: Οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά
καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017
απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161), κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και,
ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή
προσωρινούς χώρους.
22.«Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων
γευμάτων, όπως ποπ κορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο
14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται
στις επιχειρήσεις παρασκευής ή προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς
χώρους.
Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4849/2021
1. Στο στάσιμο εμπόριο μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές:
α) Σε δημόσιο και δημοτικό χώρο, ιδιόκτητο ή μισθωμένο:
αα) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή στάσιμου εμπορίου στους οποίους έχει χορηγηθεί
αντίστοιχη θέση,
αβ) οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου στους οποίους έχει χορηγηθεί
αντίστοιχη θέση.
β) Σε ιδιωτικό χώρο:
βα) πωλητές που λειτουργούν κινητές καντίνες, με την έννοια της περ. 21 του άρθρου 2, εφόσον
έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 (Α’ 230) και τηρούν τις
ελάχιστες αποστάσεις βάσει των αποφάσεων της παρ. 2 του άρθρου 51 και της παρ. 9 του
άρθρου 67, [Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή σε
γνωστοποίηση της λειτουργίας των καντινών σε ιδιωτικό χώρο, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’
230). (άρθρο 67 παρ.9 Ν.4849/21)]
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ββ) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή στο στάσιμο εμπόριο, εφόσον δραστηριοποιούνται στον
χώρο της παραγωγής των πωλούμενων ειδών (αγροτεμάχιο ή αλιευτικό σκάφος ή μονάδα
υδατοκαλλιέργειας),
γ) οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο στους οποίους έχει
παραχωρηθεί αντίστοιχη θέση πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4849/21 (ημερ. έναρξης ισχύος
01.02.2022). Οι άδειες και οι θέσεις των τελευταίων παραμένουν σε ισχύ και ανανεώνονται σύμφωνα
με το παρόν.
2. Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις
δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο σε κάθε Δήμο.
3. Στο στάσιμο εμπόριο μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές μόνο φυσικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4849/2021
«1. Οι θέσεις άσκησης στάσιμου εμπορίου βρίσκονται σε υπαίθριους δημόσιους ή δημοτικούς ή
ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή ιδιωτικούς χώρους.
2. Με απόφαση του Δήμου, εντός των ορίων του οποίου χορηγείται η θέση
δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο, βάσει αντίστοιχης χωροταξικής μελέτης,
καθορίζονται ελάχιστες αποστάσεις των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών:
α) μεταξύ τους,
β) από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων,
γ) από σταθμούς για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και
των υπεραστικών λεωφορείων,
δ) από οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλησίες
ε) από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων, και
στ) από δημοτικές και υπαίθριες λαϊκές αγορές
3. Για τη χωροθέτηση των θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο λαμβάνονται υπόψη η
ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις, η ανεμπόδιστη διέλευση ατόμων με κινητικά
προβλήματα και οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
4. Κάθε θέση μπορεί να παραχωρείται σε περισσότερους από έναν πωλητές για διαφορετικά
διαστήματα του έτους ή για διαφορετικές ημέρες ή ώρες δραστηριοποίησης. Δεν επιτρέπεται η
ταυτόχρονη δραστηριοποίηση περισσότερων του ενός πωλητών στην ίδια θέση.
5. Κατ’ εξαίρεση, ο Δήμος μπορεί να χορηγεί επιπρόσθετες προσωρινές θέσεις
δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο:
α) Από τον μήνα Μάιο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο:
αα) σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων,
αβ) σε υφιστάμενους κατόχους άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ή
δικαιώματος για πλανόδια δραστηριοποίηση, στον οικείο Δήμο, αποκλειστικά για τη λειτουργία
κινητής καντίνας ή φορητής εγκατάστασης έψησης,
β) στη περίπτωση διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων, σε υφιστάμενους κατόχους άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ή
δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, στον οικείο Δήμο, αποκλειστικά για τη
λειτουργία κινητής καντίνας, φορητής εγκατάστασης έψησης για τη διάθεση τροφίμων και ποτών στο
πλαίσιο της εκδήλωσης.
6. Οι όροι, η διαδικασία, η χρονική διάρκεια χορήγησης και τα ακριβή σημεία των θέσεων που
παραχωρούνται, το τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε θέση για το σύνολο του χρόνου δραστηριοποίησης,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζονται με απόφαση του οικείου Δήμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4849/2021
«Χορήγηση άδειας και παραχώρηση θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο - Διαδικασία και
κριτήρια»
1.Σε κάτοχο άδειας για δραστηριοποίηση στο στάσιμο εμπόριο μπορεί να παραχωρηθεί κατά μέγιστο
μία (1) θέση σε κάθε Δήμο. Αν στον κάτοχο της άδειας έχουν παραχωρηθεί περισσότερες θέσεις, τότε
αυτός, με δήλωσή του προς τους αντίστοιχους φορείς λειτουργίας, οφείλει να επιλέξει ποια θα
διατηρήσει παραιτούμενος από τις λοιπές, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε
σχετική γνώση. Αν η ανωτέρω δήλωση δεν υποβληθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, η αρμόδια αρχή
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επιβάλλει στον υπόχρεο διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ και ανακαλείται η άδεια
δραστηριοποίησής του στο στάσιμο εμπόριο μέχρι την υποβολή της δήλωσης.
2.Για τη χορήγηση των αδειών και των θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο εκδίδεται
προκήρυξη από τον κατά τόπο αρμόδιο φορέα λειτουργίας και οι θέσεις παραχωρούνται σε:
α) παραγωγούς πωλητές,
β) επαγγελματίες πωλητές των ακόλουθων κατηγοριών:
βα) ανέργους που είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας σε ισχύ,
ββ) άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία,
βγ) γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον από οποιαδήποτε
αιτία.
3.Οι επαγγελματίες πωλητές στους οποίους χορηγούνται άδεια και θέση δραστηριοποίησης
παραμένουν δικαιούχοι αυτών, με την προϋπόθεση της ανανέωσής τους ανά πενταετία, και κατ’
ανώτατο όριο μέχρι τον χρόνο συνταξιοδότησής τους, λόγω γήρατος.
Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 4849/2021
"Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο"
1.Όποιος ασκεί πλανόδιο εμπόριο, επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της

συναλλαγής.
2.Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω
των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Οι Περιφέρειες υποχρεούνται να αναρτούν στο κεντρικό
τους κατάστημα, στον οικείο διαδικτυακό τόπο, και στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α.
κατάλογο με τις δημοτικές κοινότητες της Περιφέρειάς τους, στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση
πλανόδιου εμπορίου.
3. Για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές, οι κάτοχοι
άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση, που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις
έψησης, μπορούν να παραμένουν στάσιμοι στο ίδιο σημείο, μέσα στα όρια του ίδιου δήμου, χωρίς
την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών της παρ. 2. Με απόφαση του οικείου
δήμου καθορίζονται η μέγιστη χρονική διάρκεια της στάσιμης παραμονής, η συχνότητα αυτής και
κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4. Σύμφωνα με την παρ.1ιβ του άρθρου 83 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84
του N. 4555/18, στις περιπτώσεις όπου ο δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με
την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α' 171), το συμβούλιο
κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των
λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία
εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες,
καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της κοινότητας για τις
περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην
επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό
συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
Σύμφωνα με την παρ.2ιγ του άρθρου 82 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
83 του N. 4555/18, ο πρόεδρος κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων στις περιπτώσεις όπου ο
δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1
του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α' 171), προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους χώρους
λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες
εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο
δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ..
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φαρσάλων με την αριθ. 8/2022 απόφαση τους :
Α. Καθορίζουμε τις ελάχιστες αποστάσεις των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών
στάσιμου εμπορίου ως εξής:
α) μεταξύ τους,
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β) από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων,
γ) από σταθμούς για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και
των υπεραστικών λεωφορείων,
δ) από οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλησίες
ε) από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων, και
στ) από δημοτικές και υπαίθριες λαϊκές αγορές
οι αποστάσεις των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στάσιμου εμπορίου για τις περιπτώσεις α),
β), γ), δ) και ε) να μην επιτρέπεται να είναι μικρότερες των 50 μέτρων για το σύνολο των
κοινοτήτων του Δήμου, πλην της Κοινότητας Φαρσάλων για τις περιπτώσεις α), β), γ) και
ε) να μην είναι μικρότερη 80 μέτρων, για την περίπτωση δ) να μην είναι μικρότερη των 50
μέτρων και για την περίπτωση στ) να μην καθορίζεται θέση εντός των δημοτικών και λαϊκών
αγορών. Η απόσταση των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών από τα άκρα των
δημοτικών και λαϊκών αγορών να μην είναι μικρότερη των 150 μέτρων.
Β. Κατ’ εξαίρεση, να χορηγηθούν είκοσι (20) επιπρόσθετες προσωρινές θέσεις
δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο για την περίπτωση β της παρ. 5 του άρθρου 51 του ν.
4849/21 στην περίπτωση διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (Γιορτή Χαλβά, Πολιτιστικός Αύγουστος, Αχίλλειος Άθλος,
χριστουγεννιάτικες και αποκριάτικες εκδηλώσεις κλπ εκδηλώσεων στις κοινότητες), σε υφιστάμενους
κατόχους άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ή δικαιώματος
δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, αποκλειστικά για τη λειτουργία κινητής καντίνας, φορητής
εγκατάστασης έψησης για τη διάθεση τροφίμων και ποτών και πάντα στο πλαίσιο της εκδήλωσης για
την Κοινότητα Φαρσάλων και έως δέκα (10) για τις λοιπές Κοινότητες του Δήμου μας.
Οι όροι, η διαδικασία, η χρονική διάρκεια χορήγησης και τα ακριβή σημεία των θέσεων που
παραχωρούνται, το τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε θέση για το σύνολο του χρόνου δραστηριοποίησης,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα θα οριστεί με σχετική απόφαση του Δήμου, καθώς και τα
σχετικά σημεία διάθεσης. Για την παροχή της σχετικής άδειας προηγείται δημόσια πρόσκληση του
δήμου. Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση αδειών που έχουν
οριστεί με την πρόσκληση, διενεργείται με ευθύνη του δήμου δημόσια κλήρωση. Κλήρωση
διενεργείται και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα καταλάβει ο κάθε αδειούχος. Η ανωτέρω
διαδικασία θα γίνεται, όταν κριθεί από τον δήμο για την κάλυψη εκδηλώσεων. Οι ημέρες
δραστηριοποίησης των εν λόγω πωλητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερών
διεξαγωγής της εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση η διάθεση πρέπει να γίνεται για χρονικό διάστημα
όχι μεγαλύτερο από δύο (2) ώρες πριν την έναρξη και δύο (2) ώρες μετά τη λήξη της εκδήλωσης.
Για τη χωροθέτηση των θέσεων θα λαμβάνονται υπόψη η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και
επιχειρήσεις, η ανεμπόδιστη διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα και οι επιπτώσεις στην
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, η ανεμπόδιστη διέλευση των δημοτών, επισκεπτών στον χώρο της
εκδήλωσης, των ατόμων που συμμετέχουν σ΄αυτήν (καλλιτέχνες, μουσικά σχήματα, χορευτικά
σχήματα, συλλόγους, φορείς, μέσα ενημέρωσης και προβολής της εκδήλωσης, τεχνικούς κλπ). Τα
ακριβή σημεία σε κάθε περίπτωση θα καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου κατόπιν
σύμφωνης γνώμης του συμβουλίου της Κοινότητας που διεξάγεται η εκδήλωση και θα εγκρίνονται με
απόφαση Δημάρχου (άδεια).
Ο χώρος που θα καταλαμβάνουν δεν θα ξεπερνά τα 5 τ.μ. με εξαίρεση δραστηριότητα καντίνας όπου
ο χώρος κατάληψης θα είναι απαραίτητος για την εγκατάσταση καντίνας.
Το τέλος κατάληψης θα οριστεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Γ. Για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές, οι κάτοχοι
άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση, που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις
έψησης, μπορούν να παραμένουν στάσιμοι στο ίδιο σημείο, μέσα στα όρια της ίδιας Κοινότητας ή
του δήμου, κατά περίπτωση, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών της
Σελίδα 5 από 7

ΑΔΑ: 6Ζ19ΩΗ0-ΣΘΛ
παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν 4849/2021 για μια μόνο φορά μέσα στην ίδια ημέρα και
το πολύ για δύο (2) ώρες.
Οι κάτοχοι άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση, που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές
εγκαταστάσεις έψησης απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας για την κατάληψη του
κοινόχρηστου χώρου από τον δήμο, καθώς και από τα τέλη χρήσης για τη δίωρη παραμονή τους.
Οι κάτοχοι άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση, που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές
εγκαταστάσεις έψησης απαγορεύεται να παραμένουν στάσιμοι σε σημεία όπου δυσχεραίνεται η
κυκλοφορία, και σε χώρους που απέχουν λιγότερο από εκατόν πενήντα (150) μέτρα από
καταστήματα και επιχειρήσεις που εμπορεύονται ομοειδή προϊόντα, καθώς και από καντίνες
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις
και να τοποθετηθούν.
Δεν απευθύνθηκαν ερωτήσεις και άπαντες οι παρόντες σύμβουλοι τοποθετήθηκαν θετικά στην
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/νσης
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ Παρασκευής.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου, να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη :
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021)
 Τη με αριθμό 26/17-2-2015 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: B5ΡΔΩΗ0-ΒΗ5)
 Τη με αριθμό 8/2022 (ΑΔΑ: ΨΦΦΛΩΗ0-500) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 Της με αριθμό 5/2022 απόφασης της Κοινότητας Φαρσάλων (ΑΔΑ: 9ΨΚ0ΩΗ0-6ΑΣ)
 Τις αποφάσεις Συμβουλίων των Κοινοτήτων με αριθμό : 1/2022 Βαμβακούς, 1/2022 Βασιλή,
1/2022 Βρυσιών, 13/2022 Μ. Ευυδρίου, 2/2022, Δασολόφου, 3/2022 Κρήνης, 2/2022
Σταυρού, 7/2022 Υπέρειας 12/2022 Ναρθακίου, και των Προέδρων των Κοινοτήτων 2/2022 Αγ.
Γεωργίου, 1/2022 Δένδρων, 2/2022 Διλόφου, 2/2022 Ζ. Πηγής, 5/2022 Κ. Βασιλικών, 5/2022
Πολυδαμείου, 1/2022 Πολυνερίου, 3/2022 Ρευματιάς, 18/2022 Σκοπιάς , 3/2022 Αμπελειάς
και 2/2022 Αχιλλείου
 Την αριθ. πρωτ. 7347/09.06.2022 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 Τις ανάγκες του Δήμου Φαρσάλων για τον καθορισμό αποστάσεων και λοιπών θεμάτων που
αφορούν τις θέσεις δραστηριοποίησης πωλητών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει και συμφωνεί με την αριθ. 8/2022 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για το καθορισμό
ελαχίστων αποστάσεων και λοιπών ρυθμίσεων που αφορούν τις θέσεις δραστηριοποίησης
πωλητών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Φαρσάλων, όπως αναφέρεται στο
σκεπτικό της παρούσας.
2. Η ισχύς της κανονιστικής απόφασης αρχίζει με την έγκριση της από το Δημοτικό Συμβούλιο και
ισχύει μέχρι την τροποποίησή της. Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση, πραγματοποιείται
οποτεδήποτε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα κανονιστική θα ισχύουν οι
εκάστοτε σχετικές διατάξεις. Θα δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενο στο Δημοτικό Κατάστημα,
στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική
εφημερίδα.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2022
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Σ.Υ.
(Υπογραφές Δ.Σ.)
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. - ΓΟΥΣΙΑΣ Δ.
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Κ. – ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε.
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. - ΑΡΣΕΝΟΠΟΛΟΥ Β.
ΜΠΡΟΖΟΣ Κ. - ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. - ΜΠΕΝΟΥ Κ.
ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ Ι. - ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε.
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. - ΓΚΕΒΡΟΣ Ι
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. - ΤΡΙΑΝΤΗΣ Ι.
Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 17 Ιουνίου 2022
Ο Προέδρος Δ.Σ.
Κων/νος Δαμιανός
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