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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 168/2016

ΘΕΜΑ : Καθορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
19.00΄ (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου με αριθμό 23952/21-9-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους
Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,
σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν είκοσι πέντε (25) μέλη και
ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

12345678910111213-

Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ουργαντζόγλου Απόστολος
Κετικίδης Ιωάννης
Χουρσόγλου Χρήστος
Μπάτσης Χρήστος
Γούδης Γεώργιος
Σαββίδης Γεώργιος
Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
Βέσκος Δημήτριος
Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
Δόντσος Χρήστος
Γεωργίου Χρήστος
Ρώσσης Ιωάννης

14- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα

15- Ζαχαριάδης Κων/νος
16- Πασόης Δημήτριος
17- Καλδερεμτζή Δέσποινα
18- Ιωαννίδης Ιωάννης

19- Μπαγκή Αικατέρινη
20- Παρούτογλου Νικόλαος
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Νικολαϊδης Κων/νος
Θεοδωρίδης Αναστάσιος
Μπογδάνης Μιχαήλ
Ασβεστόπουλος Δημήτριος

25- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1- Αβραμίκας Στέφανος
2- Αμπάρη Γεωργία
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
2. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
3. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
4. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
5. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
6. Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων
7. Παππάς Χρήστος - Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι τρεις (23),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των
πρακτικών.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου
Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Η κα Αμπάρη Γεωργία, απουσίαζε δικαιολογημένα από τη συνεδρίαση.
Τα δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Ομόφωνα αποφασίστηκε από τα μέλη του Δ.Σ., να συζητηθεί το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης μετά το
6ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Στα παραπάνω θέματα απών ήταν ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ.
Σωτηριάδης Συμεών ο οποίος δήλωσε κώλυμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρ. 99, παρ.1, του Ν.3463/2006
και παρέδωσε την Προεδρία της συνεδρίασης για τα εν λόγω θέματα στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κα Μπαγκή
Αικατερίνη.
Η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα ήταν απούσα από την συζήτηση και ψήφιση των
θεμάτων:1ο , 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης και 1ο θέμα ημερησίας διάταξης.
Απών κατά την συζήτηση και ψήφιση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ήταν ο κ. Θεοδωρίδης
Αναστάσιος
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος και ο κ. Παρούτογλου Νικόλαος αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν την
ψήφιση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ και ο κ. Νικολαϊδης Κων/νος αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την
ψήφιση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
ου
Μετά την ψήφιση του11 θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από την συνεδρίαση ο κ. Κόγιος
Ανδρέας.
ο
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 14 θέμα
ημερήσιας διάταξης, που αφορά στον «Καθορισμό θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»
ενημέρωσε σχετικά το Σώμα.
Κατόπιν έθεσε υπόψη:
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1. Το αριθμ.πρωτ.:21052/24-08-2016 έγγραφό του Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου
Αλμωπίας το οποίο εστάλη προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

2. Την αριθμ.49/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την οποία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έλαβαν
γνώση σε ηλεκτρονική μορφή.
Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των .κ.κ Δημοτικών Συμβούλων, όπως φαίνεται στο
απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της με αριθμό 09 συνεδρίασης στις 27-09-2016. Κατά την διαλογική συζήτηση,
όσοι εκ των δημοτικών συμβούλων πήραν τον λόγο, κατέθεσαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους και δόθηκαν
στην συνέχεια οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και όπως ειδικότερα στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
αναγράφονται και αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 49/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με όλες
της σχετικές διατάξεις που αναφέρονται και τις ανάγκες του Δήμου μας για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου.

Απ οφ ασ ίζ ει

ομόφωνα

Τον καθορισμό θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής με την αριθμ.49/2016 απόφασή της, ως εξής:
Α.Δημοτική Κοινότητα Αριδαίας
1. Στην Πλατεία Αγγελή Γάτσου:
- Μια θέση δίπλα στο περίπτερο
- Μια θέση μπροστά στο άγαλμα απέναντι από το Α΄ Γυμνάσιο
2. Μπροστά στην εκκλησία Αγίων Νικάνδρου και Ιωαννικείου
- Μία θέση κοντά στον τηλεφωνικό θάλαμο
- Μία θέση απέναντι από την εκκλησία μπροστά στην αλάνα
3. Στην οδό Αθανασίου Διάκου
- Μία θέση απέναντι από το περίπτερο μπροστά στην αλάνα
- Μία θέση ανάμεσα στα Σούπερ Μάρκετ Μασούτη και Αρβανιτίδη
4. Στο Ξενιτίδειο, μία θέση στο στενό δίπλα στο Ξενιτιδείο με την πρόσοψη του οχήματος στην Λεωφόρο
Ανοίξεως
5. Στο πρακτορείο ΚΤΕΛ
- Μία θέση μεταξύ του ΚΤΕΛ και του εργοταξίου
- Μία θέση κοντά στο περίπτερο
6. Στο Δασάκι μία θέση επί της Καπετάν Γαρέφι (στο δρόμο προς Σωσάνδρα) εκατόν πενήντα (150) μέτρα από
την Λαϊκή Αγορά Αριδαίας
7. Στην οδό Αγίου Δημητρίου, μία θέση στο σταυροδρόμι για Σωσάνδρα
Τοπική Κοινότητα Αψάλου
1. Οχτώ (8) θέσεις μετά το φωτεινό σηματοδότη στο τέλος της κοινότητας
Να δοθεί προτεραιότητα για την κάλυψη των θέσεων από κατοίκους της Τ.Κ. Αψάλου και ο χώρος να
διαστρωθεί με χαλίκι και να καθαριστεί.
Τοπική Κοινότητα Όρμας
1. Δύο (2) θέσεις στην Κεντρική Πλατεία
Τοπική Κοινότητα Πιπεριάς
1. Τρεις (3) θέσεις στους χώρους απέναντι από την Κεντρική Πλατεία
2. Τρείς (3) θέσεις απέναντι από τον συνεταιρισμό Πιπεριάς στον χώρο που έχει χαρακτηριστεί ως αναψυκτήριο
Τοπική Κοινότητα Εξαπλατάνου
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1. Μία (1) θέση επί της επαρχιακής οδού Εξαπλατάνου – Φούστανης και στην τοποθεσία περίπου 30 μέτρων από
το Γυμνάσιο – Λύκειο Εξαπλατάνου
2. Μία (1) θέση στην επαρχιακή οδό Αριδαίας – Εξαπλατάνου και απέναντι από το κοινοτικό γυμναστήριο
Εξαπλατάνου
Τοπική Κοινότητα Θεοδωρακείου
1. Δύο (2) θέσεις στην Κεντρική Πλατεία
Μια (1) θέση εξ αυτών να δοθεί σε στάσιμο μικροπωλητή και μία (1) θέση σε παραγωγούς για κατάληψη
χώρου.
Τοπική Κοινότητα Ξιφιανής
1. Μία (1) θέση στην διασταύρωση Αριδαίας – Χρυσής (παραπλεύρως γεωργικού συνεταιρισμού)
2. Μία (1) θέση στην διασταύρωση Ξιφιανής – Θεσσαλονίκης (παλιά επαρχιακή οδό, τοποθεσία Μίσουκ)
Δεδομένου ότι:
1) Ο Αντιπεριφερειάρχης ενέκρινε την χορήγηση τριών (3) αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τριών (3)
βραχυχρόνιων καλοκαιρινών αδειών υπαίθριου εμπορίου,
2) Δημότες του δήμου μας έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την έκδοση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
καθώς και για την έκδοση αδειών κατάληψης χώρου. Ορίζει:
Α) Για τις τρείς άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που ενέκρινε ο Αντιπεριφερειάρχης αυτές να
τοποθετηθούν στις εξής θέσεις:
− Μια (1) θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Τ.Κ. Πιπεριάς.
− Μια (1) θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Τ.Κ. Άψαλος.
− Μια (1) θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Τ.Κ. Εξαπλατάνου.
Β) Για τις τρείς καλοκαιρινές βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου εμπορίου που ενέκρινε ο Αντιπεριφερειάρχεις
αυτές να τοποθετηθούν στις εξής θέσεις:
− Μία (1) θέση κινητής καντίνας στην Τ.Κ. Πιπεριάς, απέναντι από τον συνεταιρισμό Πιπεριάς στον
χώρο που έχει χαρακτηριστεί ως αναψυκτήριο.
− Μια (1) θέση κινητής καντίνας στην Τ.Κ. Αψάλου, μετά το φωτεινό σηματοδότη στο τέλος της
Τοπικής Κοινότητας.
− Μια(1) θέση κινητής καντίνας στην Τ.Κ. Φούστανης.
Οι υπόλοιπες θέσεις να δοθούν σε παραγωγούς που έχουν εφοδιασθεί με σχετική άδεια από τις Διευθύνσεις
– Τμήματα εμπορίου, για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης δραστηριότητας.
Β. Τον καθορισμό των παραπάνω θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, με την
προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η ομαλή διέλευση οχημάτων και πεζών.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 168/2016
……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 27-9-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

4

