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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αριθμός απόφασης
15/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έναρξη διαβούλευσης «Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς Τ.Κ. Παλαικάστρου».

Στη Σητεία και στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα
της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής Σητείας, ύστερα από την υπ αριθ. 4068/20-07-2018 πρόσκληση του Προέδρου
της που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της και δημοσιεύθηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν
παρόντα 5 μέλη ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕ Σ
1. Κοζυράκης
2. Σκαρβελάκης
3. Κατσαράκης
4. Δημητροπουλάκης
5. Αϊλαμάκη

Νικόλαος
Ιωάννης
Ιωάννης
Πέτρος
Στυλιανή

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος

1 .Σφενδουράκης
Ιωάννης Μέλος
2. Αντωνιδάκης
Μιχαήλ Μέλος
( οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Φουντουλάκης Ιωάννης
τήρηση των πρακτικών.

για την

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη συνεδρίασης της Επιτροπής
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανάφερε ότι:
Το τμήμα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου μας στο από 28-06-2018 έγγραφο του το
οποίο θέτω υπόψη σας αναφέρονται τα εξής: «Καθορισμός θέσεων Θέσεις άσκησης υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς Τ.Κ. Παλαικάστρου.
 Στο άρθρο 40 του νόμου 4497 (171 Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», αναφέρονται τα
παρακάτω:
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 σιδηρόδρομου 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
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υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών να είναι μικρότερη των
εκατόν 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 καλλιτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης
κ.λπ.
Για τον καθορισμό των θέσεων του παρόντος είναι απαραίτητη η γνώμη της οικείας
Αστυνομικής Αρχής σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τον ορισμό των
συγκεκριμένων θέσεων.
 Στο άρθρο 79 του Ν.3463/06, παρ. 1.δ1 ορίζεται ότι κανονιστικές αποφάσεις λαμβάνονται για
τη ρύθμιση γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 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.
 Στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 αναφέρεται ότι εάν η κανονιστική διάταξη αφορά
αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος η Ε.Π.Ζ. διαμορφώνει την εισήγηση
της, μετά από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου.
Συνεπώς για τον καθορισμό των θέσεων στάσιμου εμπορίου απαιτείται:
1. Γνώμη του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ανάλογα με τις θέσεις όπου επιτρέπεται
η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. (άρθρο 83 και άρθρο 84 Ν.3852/10)
1α. Διαβούλευση της Επιτροπής ποιότητας ζωής με αρμόδιους φορείς (π.χ. κοινωνικούς ή
επαγγελματικούς φορείς ή ομάδες πολιτών) (παρ.2 άρθρο 79 Ν.3463/06 και άρθρο 73 Ν.3852/10)
1β. Διατύπωση παρατηρήσεων από την επιτροπή διαβούλευσης (είναι δυνητική και όχι
υποχρεωτική) (παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/10)
1γ. Εισήγηση της Επιτροπής ποιότητας ζωής προς το δημοτικό συμβούλιο για την καθορισμό των
θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. (άρθρο 73 Ν.3852/10)
2. Ερώτημα της αρμόδιας υπηρεσία του δήμου προς την αρμόδια αστυνομική αρχή για παροχή
γνωμοδότησης για την κυκλοφοριακή επίπτωση από τον ορισμό των θέσεων. (παρ.5 άρθρο 40 του
Ν.4497/17)
3. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία καθορίζονται οι επιτρεπόμενες θέσεις άσκησης
στάσιμου εμπορίου (άρθρο 79 Ν.3463/06)
4. Δημοσίευση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κατάστημα, σε εφημερίδες,
στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη Διαύγεια. (άρθρο 79 Ν.3463/06) (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.4 Ν.
3861/10).
5. Αποστολή της απόφασης στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον προβλεπόμενο
έλεγχο νομιμότητας (άρθρο 225 Ν.3852/2010).
Με βάση τα παραπάνω παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τις θέσεις για την
άσκηση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς ή /και εμπόρους στη Τ.Κ Παλαικάστρου
λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς (όπως πχ. αποστάσεις από άλλες
δραστηριότητες ή μεταξύ των θέσεων, ιδιοκτησιακό του χώρου κλπ).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
 Η Τοπική Κοινότητα Παλαικάτρου με την υπ αριθμό 8/2018 απόφαση με θέμα «Περί
καθορισμού θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου». Προτείνει τρείς θέσεις όπως φαίνεται
στον παρακάτω πίνακα:
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Πιθανές Νέες θέσεις (3).

α/α

Παραχ/μενη
έκταση

1

5

2

5

3

5

-

-

Αριθμός θέσεων/
Θέση
Είδος άδειας
Στο δημοτικό χώρο δίπλα στην Μια (1) θέση για παραγωγούς
οικεία Σπανάκη.
οπωρολαχανικών και προϊόντων
οικοτεχνίας
Στο δημοτικό χώρο που Μια (1) θέση για παραγωγούς
απελευθερώθηκε
από
την οπωρολαχανικών και προϊόντων
απομάκρυνση του περιπτέρου οικοτεχνίας .
Σαντιμπαντάκη Σταύρου.
Στο δημοτικό χώρο στάθμευσης Μια (1) θέση για παραγωγούς
οχημάτων
πλησίον
του οπωρολαχανικών και προϊόντων
Δημοτικού Καταστήματος.
οικοτεχνίας

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το 2781/28-06-2018 έγγραφο της βεβαιώνει
ότι οι αναφερόμενες θέσεις πράγματι βρίσκονται σε Δημοτικούς χώρους και δεν έχουν
πρόβλημα από πλευράς προδιαγραφών
Το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας με το υπ αριθμό 1016/49/255-κγ/ 06-06-2018 έγγραφό του
συνηγορεί κατόπιν αυτοψίας για τον ορισμό των 3 θέσεων που προτείνει η Τ.Κ
Παλαικάστρου και διαπιστώνει ότι υπάρχει επάρκεια χώρου για την εξυπηρέτηση των
συναλλαγών σε όλα τα σημεία και δεν δημιουργούνται επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών
και οχημάτων.

Μπορούν να τεθούν προϋποθέσεις για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων όπως:
 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.
Παρακαλούμε όπως προτείνετε τις θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δ.Σ
κατόπιν της προβλεπόμενης διαβούλευσης.»
Με βάση τα παραπάνω παρακαλώ, όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Καθορισμό
θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς Τ.Κ. Παλαικάστρου όπως αυτές
αναγράφοντα στην υπ αριθμό 8/2018 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου, σύμφωνα
με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006.»
Στη συνέχεια ο πρόεδρος είπε ότι οι θέσεις αυτές που αναγράφοντα στην υπ αριθμό 8/2018
απόφαση της της Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου είναι οι εξής:
3

ΑΔΑ: ΩΜ5ΠΩ1Γ-03Λ

Ο καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς Τ.Κ.
Παλαικάστρου τίθεται σε διαδικασία διαβούλευσης για χρονικό διάστημα μέχρι την Τρίτη
31-07-2018 για διαμόρφωση της εισήγησής της Ε.Π.Ζ. και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στο
Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σητείας, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς
το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τον:
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς Τ.Κ.
Παλαικάστρου έρχεται σε διαβούλευση με τους Φορείς και Πολίτες του Δήμου Σητείας, τους
οποίους καλεί να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους μέχρι την Τρίτη 31-07-2018.
Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερώνεται για τον Καθορισμό θέσεων άσκησης
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς Τ.Κ. Παλαικάστρου είτε από την ιστοσελίδα
του Δήμου όπου θα είναι αναρτημένο καθώς και από το Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου
στο τηλέφωνο 28433 40523 Fax: 28430 29243 email: meramveliotakis@sitia,gr και στο
info@sitia.gr
Ο πρόεδρος στη συνέχει ανάφερε ότι πρέπει να λάβουμε απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 73 παρ. β περ. v του Ν.3852/2010 για την «έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης
«Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς Τ.Κ.
Παλαικαστρου» ούτως ώστε η Ε.Π.Ζ να διαμορφώσει την εισήγηση της προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης.
α/α

Παραχ/μενη
έκταση

1

5

2

5

3

5

Θέση
Στο δημοτικό χώρο δίπλα στην
οικεία Σπανάκη.

Αριθμός θέσεων/
Είδος άδειας
Μια (1) θέση για παραγωγούς
οπωρολαχανικών και προϊόντων
οικοτεχνίας
Μια (1) θέση για παραγωγούς
οπωρολαχανικών και προϊόντων
οικοτεχνίας .

Στο δημοτικό χώρο που
απελευθερώθηκε
από
την
απομάκρυνση του περιπτέρου
Σαντιμπαντάκη Σταύρου.
Στο δημοτικό χώρο στάθμευσης Μια (1) θέση για παραγωγούς
οχημάτων
πλησίον
του οπωρολαχανικών και προϊόντων
Δημοτικού Καταστήματος.
οικοτεχνίας

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά.
Η Επιτροπή ποιότητας ζωής ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση
του Προέδρου της, του προϊσταμένου του τμήματος οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου, το άρθρο
73 του Ν. 3852/2010, το αριθ. 28-06-2018 έγγραφο του τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης
του Δήμου μας, την αριθ. 8/2018 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου και τον
«Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε παράγωγους Τ.Κ.Παλαικαστρου
», το αριθ. 1016/49/255-κγ έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας, το αριθ. 2781/28-062018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Tην Έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης για έκδοση κανονιστικής απόφασης από το Δημοτικό
Συμβούλιο «Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς Τ.Κ.
Παλαικάστρου» μέχρι την Τρίτη 31-07-2018.
Β. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερώνεται για τον Καθορισμός θέσεων άσκησης
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς Τ.Κ. Παλαικάστρου είτε από την ιστοσελίδα
του Δήμου όπου θα είναι αναρτημένη καθώς και από το τμήμα Τοπικής ανάπτυξης του Δήμου
στο
τηλέφωνο 28433 40523 Fax: 28430 29243
email: info@sitia.gr
και
meramveliotakis@sitia.gr
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2018.
Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίασης.
Μετά τη σύνταξη του Πρακτικού υπογράφουν.
Ο Πρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σκαρβελάκης
Κατσαράκης
Δημητροπουλάκης
Αϊλαμάκη

Ιωάννης
Ιωάννης
Πέτρος
Στυλιανή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΗΤΕΙΑ: 27-07-2018

ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
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