
                                                 ΑΔΑ: ΩΕΩΙΩ1Γ-ΜΜΑ       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                  
 

Από τα πρακτικά της με αρ. 19/27-9-2018 συνεδρίασης του 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ. 
 
 

Αρ. Απόφ. :   275/018 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην τ.κ.  

                     Παλαικάστρου. 

 

Στη Σητεία και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου 

του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας, ύστερα από την υπ'αρ. 

5206/21-9-2018 πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του 

συμβουλίου και στο Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 18 και ονομαστικά οι: 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1.    Δρακάκης Ιωάννης, πρόεδρος                   1.  Βοβατζάκης Βασίλης   

2.    Σκαρβελάκης Γιάννης                             2.  Φουρναράκη Γιάννα 

3.    Χριστοδουλάκης Παύλος                         3.  Λογκάκης Κων/νος    

4.    Λαντζανάκης Νίκος                                  4. Λεβεντέρης Χαράλαμπος 

5.    Κοζυράκης Νίκος                                     5. Καλαμπόκης Χριστόφορος 
6.    Φουντοραδάκης Μανώλης                       6.  Κιουπάκης Αλέξανδρος 

7.    Σφενδουράκης Γιάννης, γραμ.                 7.  Γαρεφαλάκης Θεοδόσιος 

8.    Τερζής Λεωνίδας                                    8.  Σαρίδης Χαράλαμπος 

9.    Κουνελάκη Ειρήνη                                 9.  Μαριδάκης Γεώργιος 

10.  Λογκάκης Νίκος                                       
11.  Αντωνιδάκης Μιχάλης                                  ( οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

12.  Σολιδάκης Νίκος                                            προσκλήθηκαν νόμιμα) 

13.  Κατσαράκης Ιωάννης (προσήλθε στο 13ο θέμα Η.Δ.) 

14.  Καράμπελα Σταυρούλα 

15.  Δημητροπουλάκης Πέτρος 
16.  Αϊλαμάκη Στέλλα 

17.  Πλακαντωνάκης Νίκος, αντ/δρος 

18.  Καραμανωλάκης Νίκος (αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ.) 

 

Επίσης επί συνόλου 31 κληθέντων προέδρων και εκπροσώπων τοπικών & 

δημοτικών κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:  
 
1. Γιαλεσάκης Εμμ. εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Μ.Μουλιανών 

2.   Καναβάκης Φραγκίσκος, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Κρυών 

3.  Ζερβός Πολυχρόνης, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Μαρωνιάς 

4.  Καβαλαράκης Μιχαήλ, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Απιδίων 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Πατεράκης, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα, 

καθώς και η υπάλληλος του Δήμου Μανετάκη Αμαλία για την τήρηση των 

πρακτικών. 

 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Στη συνέχεια κάλεσε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να εισηγηθεί το 4ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης. 

 

                     Ο κ. Κοζυράκης παίρνοντας το λόγο είπε τα ακόλουθα:     

       

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του νόμου 4497/017 (ΦΕΚ 171/017 τ.Α΄) « Άσκηση 
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 

νομοθεσίας και άλλες διατάξεις »: Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. Η απόσταση των θέσεων 

άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, 

εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, 
σταθμών για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρό-

δρομου και των υπεραστικών λεωφορείων, των οργανωμένων και επισκέψιμων 

αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι 

μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Δεν επιτρέπεται, λόγω του προσδιορισμού 

των ανωτέρω θέσεων, να εμποδίζεται η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και 
επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα. 

Δεν επιτρέπεται να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων  

εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των δημοτικών και λαϊκών αγορών. Η απόσταση 

των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και 

λαϊκών να είναι μικρότερη των εκατό πενήντα (150) μέτρων. 

Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν 
επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Οι ανωτέρω περιορισμοί 

δεν ισχύουν για τους κατόχους παραγωγικών αδειών με αντικείμενο πώλησης 

καλλιτεχνήματα, είδη λαϊκής τέχνης κ.λπ. 

Γενικά για την άσκηση της δραστηριότητας του υπαίθριου στάσου εμπορίου 

απαιτείται: 
  Να χρησιμοποιείται ένας μικρός καλαίσθητος πτυσσόμενος πάγκος που θα 

αφαιρείται μετά το πέρας της εργασίας από τον ασκούντα τη δραστηριότητα 

  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 μην δημιουργούν προβλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος και των  

περιοίκων.   
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’αρ. 17/018 απόφασή της εισηγείται τον 

καθορισμό των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην τ.κ. 

Παλαικάστρου ανά είδος ως εξής: 

 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.  

 

α/α Παραχωρούμενη 

έκταση 

       Θέση Αριθμός θέσεων/ Είδος άδειας 

 

 

1 

 

5 τ.μ. 

Στο δημοτικό χώρο δίπλα στην 

οικεία Σπανάκη.   

Μια (1) θέση για παραγωγούς 

οπωρολαχανικών και προϊόντων 

οικοτεχνίας 

 

2 

 

5 τ.μ. 

Στο δημοτικό χώρο που 

απελευθερώθηκε από την 

απομάκρυνση του περιπτέρου 

Σαντιμπαντάκη Σταύρου.   

Μια (1) θέση για παραγωγούς 

οπωρολαχανικών και προϊόντων 

οικοτεχνίας. 

 

3 

 

5 τ.μ. 

Στο δημοτικό χώρο στάθμευσης  

οχημάτων πλησίον του 

Δημοτικού Καταστήματος.   

Μια (1) θέση για παραγωγούς 

οπωρολαχανικών και προϊόντων 

οικοτεχνίας 



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

α)  την εισήγηση του αντιδημάρχου 

β)  την υπ’αρ. 8/2018 απόφαση της τ.κ. Παλαικάστρου 

γ)  την υπ’αρ. 17/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ. 

δ) τις διατάξεις των ν.3463/06, 3852/010 και 4497/017, 

    

 

                                   Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

 

Καθορίζει τρείς (3) θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για παραγωγούς 

οπωρολαχανικών και προϊόντων οικοτεχνίας στην τ.κ. Παλαικάστρου Δήμου 

Σητείας, ως ακολούθως: 

 

- Μια (1) θέση στο δημοτικό χώρο δίπλα στην οικεία Σπανάκη.                              

 

- Μια (1) θέση στο δημοτικό χώρο που απελευθερώθηκε από την απομάκρυνση 

του περιπτέρου Σαντιμπαντάκη Σταύρου.   

 

- Μια (1) θέση στο δημοτικό χώρο στάθμευσης οχημάτων πλησίον του δημοτικού 

καταστήματος.   

 

 

                     Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  275/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται, ως ακολούθως: 

                    Ο Πρόεδρος                                  Τα Μέλη 

 

 

                                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ     

                                           Σητεία 28-9-2018 
                                              Ο Πρόεδρος 

 

 

                                         Γιάννης Δρακάκης 


