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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 14/23-5-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 94/2016 
Περί καθορισµού θέσεων άσκησης υπαίθριου 

στασίµου εµπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 
2016 και καθορισµός αριθµού αδειών αυτών. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 23 Μαΐου 
2016 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 9210/19-5-
2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου 
που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται 
από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 
67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 27 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Βογιατζή Εµµανουέλα 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Κόττας Βασίλειος 
∆ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος Μαργέτης Παναγιώτης 
Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος Γρίβα Παναγιώτα 
Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ.  
Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος  
Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος  
Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 

Πολυχρόνης Ιερόθεος   
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων.κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 91/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 95/2016 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Φωτίου Σταύρος του Νικολάου. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 10ο  θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου και  θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆.Σ/λίου την υπ’ 
αριθ. 8297/5-5-2016 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας κ. ∆ήµα Ιωάννη, η 
οποία έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: « Καθορισµός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ανά είδος αδειών και 

καθορισµός αριθµού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για το έτος 2016». 

                     

Υπαίθριο εµπόριο είναι σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 

118/15.05.2014 τεύχος Α') η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο, 

δηµόσιο, ιδιωτικό, δηµοτικό ή εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελµατική στέγη.  

Υπαίθριο στάσιµο εµπόριο είναι σύµφωνα µε την παρ.7 του άρθρου 2 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 

118/15.05.2014 τεύχος Α') το υπαίθριο εµπόριο που δεν αποτελεί πλανόδιο εµπόριο, καθώς 

και αυτό που ασκείται σε υπαίθρια οργανωµένη αγορά.  

Με το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής: 

Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός: 

α) των δηµοτικών και λαϊκών αγορών και 

β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε µικρή απόσταση από οργανωµένες 

ξενοδοχειακές µονάδες, µπροστά από την είσοδο εµπορικών καταστηµάτων και εισόδους 

αρχαιολογικών χώρων, µουσείων, µνηµείων και εκκλησιών.  

Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου από τα άκρα των 

δηµοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) 

µέτρων, στους δήµους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από 

πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των 

εκατόν πενήντα (150) µέτρων. 

Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται µόνο σε θέσεις-σηµεία 

που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το δήµο που τους έχει χορηγήσει την άδεια. 

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιµου εµπορίου δικαιούνται 

φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα 

αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος. 

Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και µε βάση κοινωνικά κριτήρια, σε 

πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

(α) µέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα 

(50%) και σε τυφλούς, 

(β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς 

και σε γονείς µε τρία τέκνα, 

(γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύµατα ειρηνικής περιόδου του 

ν. 1370/1944 (Α' 82), 

(δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων µε αναπηρία και σε 

γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, 

εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, 

(ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς 

παλιννοστούντες, 

(στ) µέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ροµά που έχουν εγγραφεί στα 

δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, 

(ζ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες 

και άτοµα υπό απεξάρτηση. (παρ.1 άρθρο 22 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') 

Στην περίπτωση που αποµένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται µε κλήρωση µεταξύ 

αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. 
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Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισµό κάθε συγκεκριµένης θέσης όπου 

πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου ή 

πλανόδιου εµπορίου.  

Αν δεν εξαντλείται ο αριθµός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που µένουν αδιάθετες 

χορηγούνται µε κλήρωση κατά το επόµενο έτος.  

Αν ο αριθµός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόµου είναι 

µικρότερος από τον αριθµό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και 

διενεργείται κλήρωση µόνο για τη συγκεκριµένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η 

κλήρωση διενεργείται δηµόσια µια φορά κάθε χρόνο.  

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη µετά από πρόταση του οικείου ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της προηγούµενης 

παραγράφου και η συγκρότηση τριµελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, οι οποίες 

αποτελούνται από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής 

Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο µέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη.  (παρ.2 

άρθρο 22 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') 

Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εµπορίου, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην αρµόδια 

αρχή αίτηση υπό την µορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο 

ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού 

επαγγέλµατος.  

Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει πιστοποιητικά από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες µε τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι άνεργος και ανήκει 

σε µία από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 22. Επιπλέον, ο ενδιαφερόµενος 

καταθέτει στην αρµόδια Υπηρεσία: 

α) βεβαίωση της οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) περί υποβολής 

δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α' 47) και 

1642/1986 (Α' 125), 

β) πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν, 

γ) βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο 

ενδιαφερόµενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας, εφόσον 

πρόκειται για διάθεση τροφίµων- ποτών. 

δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του. 

Ο ενδιαφερόµενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού 

του ενδιαφεροµένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχηµα που τυχόν 

πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την άσκηση της αιτούµενης δραστηριότητας και βιβλιάριο 

υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων - ποτών. (παρ.1 άρθρο 23 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 

118/15.05.2014 τεύχος Α') 

Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη. (παρ.5 άρθρο 22 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 

τεύχος Α') 

Η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως µόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. Για το 

σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης της άδειας, 

προς την αρµόδια αρχή που την εξέδωσε: 

α) Φορολογική ενηµερότητα. (περίπτ.α παρ.5 άρθρο 22 Ν.4264/14) 

β) Ασφαλιστική ενηµερότητα. (περίπτ.β παρ.5 άρθρο 22 Ν.4264/14) 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι  

προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. (περίπτ.γ παρ.5 άρθρο 22 Ν.4264/14) 

δ) Αποδεικτικό καταβολής τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων (ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. 

17213/31.07.2015) 
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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 και τους κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς 

χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα µέσα προβολής υπαίθριας διαφήµισης...» 

Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

εισηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 στο δηµοτικό συµβούλιο, 

το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ. ενώ κατά την παρ.1γ του 

άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συµβούλιο της δηµοτικής ή 

της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους 

άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. 

Με την υπ’ αριθ. 80/13/16-09-2015 απόφασή, το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μεγαρέων εισηγήθηκε προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τον καθορισµό των θέσεων 

άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2016. 

Με την υπ΄ αριθµ. 5/3/25-04-2016 απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαµβάνοντας 

υπόψη την υπ΄αριθ. 80/13/16-09-2015 απόφασή του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μεγαρέων και το υπ΄αρ. πρωτ. 1016/49/88-α/20-01-2016 έγγραφο του Τµήµατος Τροχαίας 

Μεγάρων, εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό θέσεων άσκησης 

υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2016 ως ακολούθως : 

1. Μία (1) θέση στην Πλατεία Ολυµπιονικών (Συλληµβρίας και 28
ης

 Οκτωβρίου) // Είδος: 

Κάστανα-Καλαµπόκι-Ποπ Κόρν-Μαλλί της Γριάς 

2. Μία (1) θέση στην αρχή της παραλιακής οδού στην θέση "Μπαλαλάϊ" Κινέττας // Είδος: 

Κάστανα-    Καλαµπόκι-Ποπ Κόρν-Μαλλί της Γριάς 

3. Μία (1) θέση απέναντι από το πάρκινγκ του Προαστιακού Σιδηρόδροµου της Κινέττας // 

Είδος:   Οπωροκηπευτικά-Φρούτα-Λαχανικά. 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1
ον

 την υπ΄αρ. 5/3/25-04-2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί καθορισµού 

θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2016, 

2
ον

 την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') σύµφωνα µε 

την οποία «ο αριθµός των αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου, καθώς και το ύψος και ο 

τρόπος είσπραξης του καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται µε 

απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, µετά από πρόταση του οικείου ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου»,  

3
ον

 την  υπ΄αρ. 208/25/26-11-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μεγαρέων 

περί καθορισµού τέλους χρήσεως οδών πλατειών κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων για το έτος 

2016, 

παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  όπως: 

α) εγκρίνει την υπ΄αρ. 5/3/25-04-2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί 

καθορισµού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 

2016 και  

β) καθορίσει τον αριθµό των αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου που θα 

χορηγηθούν για το έτος 2016.  

 

Συνεπώς πρέπει το ∆ηµοτικού Συµβουλίου να καθορίσει τις θέσεις υπαίθριου 
στάσιµου εµπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2016 και να καθορίσει τον  αριθµό 
αδειών αυτών. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.  

Αφού είδε & τις ∆/ξεις του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α')  
Ν.3852/2010. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

Α) Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 5/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
καθορίζει τις παρακάτω θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ανά είδος 
αδειών  για το έτος 2016 στην περιφέρεια του ∆ήµου Μεγαρέων:  

 
1. Μία (1) θέση στην Πλατεία Ολυµπιονικών (Συλληµβρίας και 28ης Οκτωβρίου) // 

Είδος: Κάστανα-Καλαµπόκι-Ποπ Κόρν-Μαλλί της Γριάς 
2. Μία (1) θέση στην αρχή της παραλιακής οδού στην θέση "Μπαλαλάϊ" Κινέττας // 

Είδος: Κάστανα-    Καλαµπόκι-Ποπ Κόρν-Μαλλί της Γριάς 
3. Μία (1) θέση απέναντι από το πάρκινγκ του Προαστιακού Σιδηρόδροµου της 

Κινέττας // Είδος: Οπωροκηπευτικά-Φρούτα-Λαχανικά. 
 

 Β) Καθορίζει την χορήγηση τριών (3) άδειών άσκησης υπαίθριου στάσιµου 
εµπορίου για το έτος 2016 ανά είδος, στις ανωτέρω θέσεις.  
 

   Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.                                         
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.αριθ.  94/2016. 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Βογιατζή Εµµανουέλα 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Ο Πρόεδρος της  Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Μουσταϊρας Ηλίας Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


