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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.6/22-04-19 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο 

Απιθμόρ απόθαζηρ  182/2019  

 

Πεπίλητη: 

 

Έγκπιζη ή μη για ηον καθοπιζμό παπαγυγικών θέζευν ζηάζιμος 

εμποπίος ζηην πόλη ηηρ Νάοςζαρ 

 

           ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 22ε ηνπ κελφο Απξηιίνπ 

2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 15:00, ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην Νάνπζαο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση. 6664/18-04-2019 

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ γλσζηνπνηήζεθε ζε φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87).  

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 

κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 23 κέιε θαη νλνκαζηηθά:  

 

                 ΠΑΡΟΝΣΕ            ΑΠΟΝΣΕ 

                Δημοηικοί ύμβοςλοι Δημοηικοί ύμβοςλοι 

1. Παξζελφπνπινο Ησάλλεο, Πξφεδξνο                 

2. Λνγδαλίδεο Δπζηάζηνο 

 

 

1. Καξηζηνχλεο Γεψξγηνο 

2. Γνπιδνχξε Μαξία 3. Γάγγαο ηπιηαλφο 

4. Λαδαξίδνπ Γέζπνηλα 

5. Παληδαξηδίδεο Αζαλάζηνο 

6. Γατηαλίδεο Θεινδσξνο 

7. Βαιζακίδεο ηαχξνο 

8. Οξδνπιίδεο Θσκάο 

9. Κνπηζνγηάλλεο Νηθφιανο 

10. Μαιάθε-Γειεηδάθε Αζελά 

11. Σάθε - Σδέπνπ Διπίδα (Νάληηα) 

12. Καξαλάηζηνο Θεφδσξνο 

13. Σνξνξή Μαξία 

14. Καξακπαηδφο Αλαζηάζηνο 

15. Αδακίδεο Παχινο 

16. Βαζηιείνπ Γεψξγηνο 

17. Σζαγθαιίδνπ Σζερειίδνπ Παξζέλα 

18. Σξηαληαθχιινπ Γεψξγηνο 

19. Ρίδνο Γεκήηξηνο 

20. Καιδάξαο Κσλζηαληίλνο 

21. Λαθελάλνο Αγγειάθεο 

22. Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο 

23. Μπαιηαηδίδνπ Θενδψξα (Γψξα) 

                                                                                      

 

 

Οη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη λφκηκα 

θιήζεθαλ 
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ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΚΑΘ ΘΕΩΡΟΤΝΣΑΘ ΠΑΡΟΝΣΕ ΣΗ ΤΝΕΔΡΘΑΗ 

Οη θ.θ. Μάκαιεο Υξήζηνο, Αξακπαηδή ηεξγηαλή (ηέιια), Παζρνχια Υξπζνχια, 

Γηαλλνχιεο Ησάλλεο, Μπίιεο Πξνθφπηνο πξνζήιζαλ θαηά ηελ πξν εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ζπδήηεζε. 

Οη θ.θ. Απνζηφινπ Απφζηνινο, Μάληζηνο Γεκήηξηνο πξνζήιζαλ ζην 1ν ζέκα πξν 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Βαδφιαο Δκκαλνπήι πξνζήιζε ζην 1
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

      

         ΠΑΡΟΝΣΕ:  Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν 

1. Καιπαμίδνπ νθία                                           Γ.Κ. ΝΑΟΤΑ 

2. παζφπνπινο Δπζχκηνο                                   Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΩΡΗΟΤ 

3. Παζρνχιαο Βαζίιεηνο                                     Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΩΡΗΟΤ 

4. Πξφτνο Υξήζηνο                                              Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ     

5. Μσπζίδεο Αλαζηάζηνο                                    Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΩΡΗΟΤ 

6. Αικαηδήο Υξήζηνο                                          Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ 

 

           ΑΠΟΝΣΕ:  Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν 

1. Θενδνζηάδεο Θεφδσξνο                                  Σ.Κ. ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΩΡΗΟΤ 

2. Οξδνπιίδεο Γξεγφξηνο                                    Σ.Κ. ΔΠΗΚΟΠΖ  

3. Σζαιίιε-Θενδσξίδνπ Υξηζηίλα                       Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΩΡΗΟΤ.   

4. ηνγηάλλεο Υξήζηνο                                        Σ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ 

5. Σνκπνπιίδνπ Εσγξάθα                                    Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΩΝ    

6. Βίιηζα σηεξία                                               Σ.Κ. ΜΑΡΗΝΑ 

7. Μίιεο Κσλζηαληίλνο                                       Σ.Κ. ΜΟΝΟΠΗΣΩΝ 

8. ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο                                 Σ.Κ ΥΑΡΗΔΑ                  

  

 

Ο Γήκαξρνο θ. Νηθφιανο Κνπηζνγηάλλεο, πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε 

ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ε θ. Μαξία ηακπνπινχ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

 

Ο θ. Κνπηζνγηάλλεο ήηαλ εθηφο ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ απφ ην 3
ν
 έσο θαη ην 7

ν
 

πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα. 

Ο θ. Παληδαξηδίδεο ήηαλ εθηφο ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ζην 5
ν
 θαη 6

ν
  πξν 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 9
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη δελ πξνζήιζε εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

Ο θ. Βαδφιαο απνρψξεζε κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

θαη δελ πξνζήιζε εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ζ θα Αξακπαηδή ήηαλ εθηφο ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ζην 2
ν
 θαη 3

ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Οη θ.θ. Αδακίδεο, Βαζηιείνπ, Παζρνχια απνρψξεζαλ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 9
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη δελ πξνζήιζαλ εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 
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Ο θ. Απνζηφινπ απνρψξεζε κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 10
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο θαη δελ πξνζήιζε εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ζ θα Μπαιηαηδίδνπ απνρψξεζε κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 14
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο θαη δελ πξνζήιζε εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο. 

Ο Πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 11
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην ιφγν έδσζε ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, θ. Καξαλάηζην, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ 

ζψκαηνο ηελ ππ’ αξ. 5/2019 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ε νπνία 

ειήθζε θαηφπηλ ηνπ ππ’ αξηζκ. 2045/05-02-2019  εηζεγεηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ 

Γξαθείνπ Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ παξαγσγηθψλ ζέζεσλ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζηελ πφιε ηεο 

Νάνπζαο. 

Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο:  

«    Έσονηαρ ςπότη:  

1. Με ηελ παξ. 1  ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3463/2006, νξίδνληαη κεηαμχ άιισλ ηα εμήο: Οη 

δεκνηηθέο  θαη θνηλνηηθέο  αξρέο  ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο 

εθδίδνληαο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε 

ηηο νπνίεο: Καζνξίδνπλ ηνπο ρψξνπο  ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ηηο ζέζεηο πνπ 

επηηξέπεηαη ε άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο  

δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο  ρψξνπο, πνπ επηηξέπεηαη  λα ηνπνζεηνχλ ηα κέζα 

πξνβνιήο  ππαίζξηαο δηαθήκηζεο. 

2. Ζ Δπηηξνπή  Πνηφηεηαο Εσήο  εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ην ζρέδην 

θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ  79 ηνπ Κ.Γ.Κ. , ζχκθσλα κε ην άξζξν  73 

παξ. 1Β λ) ηνπ  Ν. 3852/2010,  Σα ζπκβνχιηα ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ κε 

απνθάζεηο ηνπο πξνηείλνπλ ηηο ζέζεηο φπνπ κπνξεί λα αζθεζεί ππαίζξηα ζηάζηκε 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο απαηηείηαη: 

α. Γηαβνχιεπζε ηεο Δπηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο κε αξκφδηνπο θνξείο ( π.ρ 

θνηλσληθνχο ή επαγγεικαηηθνχο θνξείο ή νκάδεο πνιηηψλ). 

β. Γηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ απφ ηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο ( είλαη δπλεηηθή θαη 

φρη ππνρξεσηηθή) 

3. Σελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο γηα παξνρή  γλσκνδφηεζεο  γηα ηελ 

θπθινθνξηαθή  επίπησζε   απφ ηνλ νξηζκφ  ησλ ζέζεσλ, παξ. 5 άξζξνπ 40 ηνπ λ. 

4497/17. 

4. Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη επηηξεπφκελεο ζέζεηο 

άζθεζεο ζηάζηκνπ εκπνξίνπ , άξζξν 79 ηνπ λ. 3463/06. 

5. Γεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο  Γ.. ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζε εθεκεξίδεο  ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ζηελ Γηαχγεηα, άξζξν  79 λ. 3463/2006, αξζξν 2 παξγ. 4 πεξπ. 

4 λ. 3861/10. 

6. Απνζηνιή ηεο απφθαζεο ζηνλ ζπληνληζηή απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο  γηα ηνλ 

πξνβιεπφκελν έιεγρν λνκηκφηεηαο άξζξν 225 λ. 3852/2010. 

 σεηικά έγγπαθα: 

1. Σν ππ αξηζ. 9265/15-5-2018, δηθφ καο  έγγξαθν πξνο ηελ  Γ.Κ. Γ. Νάνπζαο. 

2. Σν πξαθηηθφ 28/2018 ηεο Γ.Κ. Γ. Νάνπζαο. 

3. Σν ππ΄αξηζ. 15840/10-8-2018, δηθφ καο έγγξαθν πξνο ηελ Σερληθή Τπεξεζία. 

4. Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα  ησλ θαζνξηζκέλσλ ζέζεσλ 

5. Σν ππ΄αξηζ. 23486/27-11-2018, δηθφ καο έγγξαθν πξνο ηελ Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε. 

6. Σν ππ΄αξηζ. 1016/49/205-γ/7-1-2019, έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο Νάνπζαο. 
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Καθοπιζμόρ παπαγυγικών θέζευν  άζκηζηρ ςπαίθπιος  ζηάζιμος εμποπίος 

Γηα ηελ άζθεζε θάζε ππαίζξηαο ζηάζηκεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο αηηείηαη άδεηα, 

ε νπνία δίλεηαη κε ηνπο φξνπο θαη ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4497/2017 

παξγ,1 . Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηεο  ππ΄αξηζ. 1/2018 εγθπθιίνπ,  χκθσλα κε 

ηελ παξγ. 2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ  λ. 4497/2017, νη ζέζεηο άζθεζεο  ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ 

εκπνξίνπ, πξέπεη λα βξίζθνληαη  ζε δεκφζηνπο ή δεκνηηθνχο ρψξνπο. Σν φξην ηεο 

ειάρηζηεο απφζηαζεο  ησλ 50 κέηξσλ  ηεο παξγ. 2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4497/2017, 

θαζψο θαη ηα φξηα ειάρηζηεο απφζηαζεο  ηεο παξγ. 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, δελ αθνξνχλ 

ζε πθηζηάκελνπο  αδεηνχρνπο. Σν φξην ηεο  ειάρηζηεο απφζηαζεο ησλ 150 κέηξσλ  

κεηαμχ ησλ ζέζεσλ ηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ  δελ ηζρχεη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηνπ 

παξφληνο, γηα ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κλεκεία θαη εθθιεζίεο ζε απφζηαζε 

κηθξφηεξε ησλ 50  κέηξσλ απαηηείηαη  ε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. Οη παξαγσγνί κπνξνχλ λα δεηήζνπλ 

ζέζεηο ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, ζε δήκνπο πνπ ππάγνληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ πνπ βξίζθνληαη  νη 

γεσξγηθέο ηνπο εθκεηαιιεχζεηο, παξγ.11άξζξν 40 ηνπ λ. 4497/17. Ο Γήκνο αθνχ  

εμεηάζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζέζεσλ , εθδίδεη  δηαπηζησηηθή πξάμε , ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία εγθξίλεηαη ή κε , κεξηθψο ή νιηθψο , ην αίηεκα ηνπ ηειεπηαίνπ παξγ. 1 

άξζξν 41 λ. 4497/17. Ζ νιηθή ή κεξηθή  έγθξηζε αηηήκαηνο παξαγσγνχ αθνξά ζε 

δεηήκαηα φπσο ην ρξνληθφ δηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζεο , (εγθχθιηνο  

1/37698/3.4.2018).Ζ αληηζηνίρηζε αδεηνχρσλ παξαγσγψλ πσιεηψλ- ζέζεσλ 

ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ γίλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηνλ αξηζκφ 

αηηήζεσλ ( εγθχθιηνο 1/37698/3.4.2018). ε πεξίπησζε κε έγθξηζεο αηηήκαηνο 

απαηηείηαη  εηδηθή αηηηνιφγεζε. Δπηζεκαίλνπκε φηη ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 41 θαη 

42  ηνπ λ. 4497/17, δελ ζπλεπάγεηαη θαηαλνκή  πθηζηάκελσλ ζέζεσλ  

δξαζηεξηνπνίεζεο , αιιά αθνξά ηελ ρνξήγεζε  λέσλ, θάζε θνξά ζέζεσλ γηα 

αδεηνχρνπο παξαγσγνχο πσιεηέο  ( εγθ. 2/46974/2.5.2018). Γηα ηελ θαηαλνκή  θαη 

ηνπνζέηεζε ησλ παξαγσγψλ  πσιεηψλ ζε ζέζεηο ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ιακβάλνληαη 

ππφςε ηα θξηηήξηα ηνπ παξαξηήκαηνο Σ΄ κε ηελ αληίζηνηρε κνξηνδφηεζε γηα θάζε 

έλα  απφ απηά παξγ. 1 άξζξν 42 λ.4497/17.ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο  κεηαμχ ησλ 

ινηπψλ παξαγσγψλ πσιεηψλ –θπζηθψλ πξνζψπσλ πξνθξίλνληαη φζνη έρνπλ 

πςειφηεξε  βαζκνινγία ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα θαηά ζεηξά: α. έιιεηςε  

παξαβαηηθφηεηαο, β. εληνπηφηεηα, γ. ειηθία δηθαηνχρνπ , δ. παιαηφηεηα άδεηαο. ε 

πεξίπησζε εθ λένπ  ηζνβαζκίαο  δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ. 

Πξγ. 1 άξζξν 42 λ. 4497/2017). 

Υξνληθή ηζρχο ηεο άδεηαο: νη παξαγσγνί πσιεηέο ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί ζέζε, 

ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο παξγ. 1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4497/17, 

θαηνρπξψλνπλ ηελ ζέζε απηή θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα  ηζρχνο ηεο άδεηαο θαη γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ έηνπο πνπ έρνπλ αηηεζεί . 

Σέινο θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ: ην νθεηιφκελν ηέινο θαηάιεςεο  

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ  ππνινγίδεηαη αλάινγα  κε ηηο κέξεο θαηάιεςεο  εληφο ηνπ 

έηνπο  ζχκθσλα κε ηελ άδεηα  θαη θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά αλά κήλα  θαη κέρξη ην 

ηέινο  ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα  απηνχ πνπ αθνξά ( παξγ10 άξζξν 40 ηνπ λ. 4497/17). 

Σν χςνο θαη ν ηξφπνο είζπξαμεο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ ηέινπο αλά ζέζε θαζνξίδεηαη 

απφ ηνλ δήκν (παξγ.2 άξζξν 6 λ.4497/2017). ΦΔΚ  171/Α΄/13.11.2017, ρσξηθή ηζρχο 

παξαγσγνχ πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ) 

Απψιεηα ζέζεο: ν παξαγσγφο πσιεηήο ράλεη ηελ ζέζε ηνπ , ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: α. νηθεηνζειψο κε δήισζή ηνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, β. αλ δελ 
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πιεξψζεη  ην αλάινγν ηέινο  γηα 2 ζπλερφκελνπο κήλεο. γ. αλ αλαθιεζεί είηε 

πξνζσξηλά είηε κφληκα  ε άδεηά ηνπ.( παξγ. 3 άξζξν 41 λ. 4497/17). 

Σα θπζηθά πξφζσπα  ηα νπνία δεκηνπξγνχλ έξγα ηέρλεο, θαιιηηερλήκαηα , 

ρεηξνηερλήκαηα θαη ινηπά έξγα πξσηφηππεο απνθιεηζηηθά δηθήο ηνπο, θαιιηηερληθήο 

δεκηνπξγίαο κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ ηα έξγα ηνπο ππαηζξίσο, εθφζνλ ιάβνπλ 

δηνηθεηηθή άδεηαο. ( παξγ. 1 άξζξν 45 ηνπ λ. 4497/2017). Γξαζηεξηνπνίεζε  ζε άιιν 

δήκν  πξνηίκεζεο  ηνπ αδεηνχρνπ , πέξαλ απηνχ πνπ έρεη εθδψζεη  ηελ άδεηα , κπνξεί 

λα επηηξαπεί , ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν δήκνο εγθξίλεη ην αίηεκα  γηα 

δξαζηεξηνπνίεζε  ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξνληθφ δηάζηεκα  κε ηαπηφρξνλε  

ελεκέξσζε ηνπ δήκνπ έθδνζεο άδεηαο. Ο δήκνο  ππνρξενχηαη λα νξίζεη ρψξνπο, 

ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη νη  θάηνρνη ησλ αλσηέξσ αδεηψλ 

ζπλεηζθέξνληαο  ζηελ πνιηηηζηηθή θπζηνγλσκία ηνπ ηφπνπ. Με απφθαζε ηνπ δήκνπ 

θαζνξίδνληαη  ηα ζεκεία δηάζεζεο ( παξγ 8 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4497/2017)γηα ηελ 

παξνρή  ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξνεγείηαη δεκφζηα πξφζθιεζε ηνπ δήκνπ ( παξγ 8 ηνπ 

άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4497/2017). Αλ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη  ηνλ αξηζκφ 

ησλ πξνο δηάζεζε αδεηψλ πνπ έρνπλ νξηζηεί κε ηελ πξφζθιεζε, δηελεξγείηαη κε  

επζχλε ηνπ δήκνπ  δεκφζηα θιήξσζε( παξγ 8 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4497/2017). Ζ 

θιήξσζε δηελεξγείηαη θαη κεηαμχ ησλ επηιεγέλησλ γηα ηε ζέζε πνπ ζα θαηαιάβεη ν 

θάζε δηθαηνχρνο ( παξγ 8 άξζξν 40 ηνπ λ. 4497/2017). Σα  θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία 

δεκηνπξγνχλ έξγα ηέρλεο, θαιιηηερλήκαηα, ρεηξνηερλήκαηα θαη ινηπά έξγα 

πξσηφηππεο, απνθιεηζηηθά δηθήο ηνπο, θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο κπνξνχλ  λα 

δηαζέηνπλ ηα έξγα ηνπο ππαηζξίσο, εθφζνλ ιάβνπλ δηνηθεηηθή άδεηα. Γηθαηνχρνη 

ζρεηηθψλ αδεηψλ είλαη επίζεο θνξείο θνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο 

(Κ.Α.Λ.Ο)γηα ηελ δηάζεζε απνθιεηζηηθά έξγσλ ηδίαο παξαγσγήο ησλ κειψλ ηνπο 

(παξ. 1 άξζξν 45 λ. 4497/2017). Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο δηνηθεηηθήο άδεηαο  ηνπ 

άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4497/17, δηάζεζε έξγσλ ηέρλεο θαιιηηερλεκάησλ, 

ρεηξνηερλεκάησλ, εηδψλ ιατθήο ηέρλεο απαηηείηαη  λα ζπληξέρνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 

αλαλέσζεο νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο απηήο ( εγθ. 1 /37698/3.4.2018.γηα ηελ 

αλαλέσζε πξνζθνκίδεη ηελ  έληππε άδεηα θαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία 

λα αλαθέξεηαη φηη δελ έρεη πξνβεί ζε  δηαθνπή εξγαζηψλ θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε 

ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο ( εγθ.1/37698/3.4.2018. νη άδεηεο 

αλαλεψλνληαη κε δηάξθεηα απφ έλα έσο δψδεθα κήλεο γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο. Αξκφδηα αξρή γηα 

ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο είλαη ν δήκνο πνπ έρεη εθδψζεη  ηελ άδεηα.( 

εγθ1/37698/3.4.2018). Ζ δξαζηεξηνπνίεζε  ζε άιιν δήκν πξνηίκεζεο ηνπ αδεηνχρνπ, 

πέξαλ απηνχ πνπ έρεη εθδψζεη ηελ άδεηα, κπνξεί λα επηηξαπεί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ν δήκνο εγθξίλεη ην αίηεκα γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη 

ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηνπ δήκνπ έθδνζεο ηεο άδεηαο ( παξγ 2 

άξζξν 45 λ. 4497/2017). 

Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο αθνχ έιαβε ππ’ φςηλ ηεο φια ηα αλσηέξσ, απνθάζηζε 

νκφθσλα ηνλ θαζνξηζκφ παξαγσγηθψλ ζέζεσλ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ  ζηελ πφιε ηεο 

Νάνπζαο σο εμήο: 

1. Άιζνο   Αγίνπ Νηθνιάνπ  γηα ηελ πψιεζε κειηνχ ζέζε κία (1). 

2. Άιζνο   Αγίνπ Νηθνιάνπ γηα ηελ πψιεζε  αγξνηηθψλ πξντφλησλ. ζέζε κία (1). 

3. Άιζνο Αγίνπ Νηθνιάνπ γηα ηελ πψιεζε εηδψλ ιατθήο ηέρλεο , έξγσλ, 

θαιιηηερλεκάησλ θαη ρεηξνηερλεκάησλ, ζέζεηο δχν (2).. 

4. Άιζνο  Αγίνπ Νηθνιάνπ γηα ηελ πψιεζε  Αξσκαηηθά βφηαλα., θπηά., ζέζε κία (1). 

5. Πιαηεία Δηξήλεο  γηα ηελ  πψιεζε  θαιακπφθη – θάζηαλα ζέζε κία (1). 

6. Πεδφδξνκνο  νισκνχ γηα ηελ πψιεζε θαιακπφθη-θάζηαλα. Θέζε κία (1). 
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7. Δίζνδνο Πάξθνπ γηα ηελ πψιεζε  αγξνηηθψλ πξντφλησλ , θαιακπφθη θαη θάζηαλα. 

ζέζε κηα (1). 

8. Ζ ζέζε ζηνλ Άγην Μελά έρεη αθπξσζεί κε ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο 

Αζηπλνκηθήο Αξρήο. 

Ζ άδεηα είλαη απζηεξά πξνζσπνπαγήο  θαη ηζρχεη  εληφο ησλ  δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ 

δήκνπ, ν νπνίνο έρεη εθδψζεη ηελ άδεηα θαη έρεη  παξαρσξήζεη  ρψξν χζηεξα απφ 

αίηεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ( παξγ. 2 άξζξν 45 ηνπ λ.4497/2017)». 

    Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θάιεζε ην ζψκα λα εγθξίλεη ηελ 

αλσηέξσ απφθαζε ηεο επηηξνπήο.  

    Ο Πξφεδξνο έζεζε ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο  

ζην ζψκα πξνο ςήθηζε. 

Καηά ηελ ςεθνθνξία 

ΝΑΗ ςήθηζαλ είθνζη πέληε (25) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη θ.θ. Παξζελφπνπινο, 

Λνγδαλίδεο, Γάγγαο, Λαδαξίδνπ, Μπίιεο, Γατηαλίδεο, Βαιζακίδεο, Οξδνπιίδεο, 

Μάκαιεο, Κνπηζνγηάλλεο, Μαιάθε, Σάθε, Καξαλάηζηνο, Μάληζηνο, Καξακπαηδφο, 

Σζαγθαιίδνπ, Γηαλλνχιεο, Σξηαληαθχιινπ, Ρίδνο, Καιδάξαο, Λαθελάλνο, 

Μπαιηαηδίδνπ, Σδνπβάξαο, Αξακπαηδή, Σνξνξή.  

 

Οη θ.θ. Παληδαξηδίδεο, Αδακίδεο, Βαζηιείνπ, Βαδφιαο, Παζρνχια,  Απνζηφινπ,  

απνπζίαδαλ απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε απφθαζεο ηνπ παξφληνο ζέκαηνο. 

    Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, θαλεξή ςεθνθνξία θαη αθνχ έιαβε ππφςε 

ηνπ, ην ππ’ αξηζκ. 2045/05-02-2019 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γξαθείνπ 

Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, ην 

πξαθηηθφ 28/2018 ηεο Γ.Κ. Νάνπζαο, ηελ  ππ’ αξηζ. 5/2019 απφθαζε ηεο επηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο, ηε λνκνζεζία πνπ κλεκνλεχεηαη θαη ηα δηαιακβαλφκελα ζε απηήλ, 

ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Καζνξίδεη ηηο θάησζη παξαγσγηθέο ζέζεηο ζηάζηκνπ εκπνξίνπ  ζηελ πφιε ηεο 

Νάνπζαο: 

 

1. Άιζνο   Αγίνπ Νηθνιάνπ  γηα ηελ πψιεζε κειηνχ ζέζε κία (1). 

2. Άιζνο   Αγίνπ Νηθνιάνπ γηα ηελ πψιεζε  αγξνηηθψλ πξντφλησλ. ζέζε κία (1). 

3. Άιζνο Αγίνπ Νηθνιάνπ γηα ηελ πψιεζε εηδψλ ιατθήο ηέρλεο , έξγσλ, 

θαιιηηερλεκάησλ θαη ρεηξνηερλεκάησλ, ζέζεηο δχν (2). 

4. Άιζνο  Αγίνπ Νηθνιάνπ γηα ηελ πψιεζε  Αξσκαηηθά βφηαλα., θπηά., ζέζε κία 

(1). 

5. Πιαηεία Δηξήλεο  γηα ηελ  πψιεζε  θαιακπφθη – θάζηαλα ζέζε κία (1). 

6. Πεδφδξνκνο  νισκνχ γηα ηελ πψιεζε θαιακπφθη-θάζηαλα. Θέζε κία (1). 

7. Δίζνδνο Πάξθνπ γηα ηελ πψιεζε  αγξνηηθψλ πξντφλησλ , θαιακπφθη θαη 

θάζηαλα. ζέζε κηα (1). 

8. Ζ ζέζε ζηνλ Άγην Μελά έρεη αθπξσζεί κε ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο 

Αζηπλνκηθήο Αξρήο. 

 

Ζ άδεηα είλαη απζηεξά πξνζσπνπαγήο  θαη ηζρχεη  εληφο ησλ  δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ 

δήκνπ, ν νπνίνο έρεη εθδψζεη ηελ άδεηα θαη έρεη  παξαρσξήζεη  ρψξν χζηεξα απφ 

αίηεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ( παξγ. 2 άξζξν 45 ηνπ λ.4497/2017) 
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Ακποηελεύηια διάηαξη 

            Απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ ζα πξνθιεζεί δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, έηνπο 2019. 

        Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ  182/2019. 

......................................................................................................................…… 

Γηα  ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                    ΣΑ  ΜΕΛΗ  

      Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή                    Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή 

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..  

 

 

 

 ΘΩΑΝΝΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΤΛΟ 
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