ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ
Αριθ. Αποθ. 34/2018
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Ν. ΠΕΝΣΕΛΗ
ΑΠΟ ΠΑΜΑ
Από ηο πρακηικό ηης 14ης Σακηικής σνεδρίαζης ηοσ σμβοσλίοσ
ηης Δημοηικής Κοινόηηηας Νέας Πενηέλης ηοσ Δήμοσ Πενηέλης
ΘΔΜΑ: «Καζορηζκός ζέζεφλ Τπαίζρηοσ ηάζηκοσ θαη Πιαλόδηοσ Εκπορίοσ ζηα Δηοηθεηηθά όρηα ηοσ Δήκοσ Πεληέιες »
Σηε Νέα Πεληέιε , ζήκεξα , 5 Γεθεκβξίνπ, εκέξα Τεηάξηε θαη ψξα 19.30κ.κ., ζηα
γξαθεία ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ν. Πεληέιεο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην
Σπκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ν. Πεληέιεο, θαηφπηλ ηεο κε αξηζκ. πξση.
20436/4825/29-11--2018 πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 95
& 96 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη αξ. 67 ηνπ Ν.3852/10. Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε
απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν πέληε (5) κειψλ, βξέζεθαλ παξφληα ηα παξαθάησ ηξία
[3] κέιε:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.ΜΙΥΕΛΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ
ΠΡΟΕΔΡΟ
2.ΛΕΜΠΕΣΟΓΛΟΤ ΣΑΤΡΟ-ΥΡΗΣΟ
ΜΕΛΟ
3. ΦΛΙΝΣΡΑ ΩΣΗΡΙΟ
ΜΕΛΟ
ΑΠΟΝΣΕ
1. ΠΑΝΔΡΑ ΑΓΓΕΛΟ
ΜΕΛΟ
1.ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
ΜΕΛΟ
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ ππάιιειν θα Λχγθα Παξαζθεπή

Ο θ.Πξφεδξνο εηζεγνπκέλνο ην 4ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, είπε ηα
εμήο:

Η Δ/λζε Περηβάιιοληος Ποιεοδοκίας θαη Λεηηοσργηώλ Πόιες κε έγγραθό
ηες θαη κε εκεροκελία 05 Νοεκβρίοσ 2018 εηζεγείηαη λα γλφκοδοηήζοσκε :
α] ζτεηηθά κε ηολ θαζορηζκό ή κε ζέζεφλ άζθεζες σπαίζρηοσ ζηάζηκοσ θαη
πιαλόδηοσ εκπορίοσ εληός ηφλ ορίφλ ηοσ Δήκοσ Πεληέιες γηα ηοποζέηεζε
παραγφγώλ θαη επαγγεικαηηώλ πφιεηώλ.
β] γηα ηολ θαζορηζκό ηρηώλ ζέζεφλ κε δηαζηάζεης 2 Υ 1 η.κ. ε θαζεκία ζηελ
πιαηεία Ηρώφλ Ποισηετλείοσ, κε ζθοπό λα επηηρέπεηαη λα δραζηερηοποηούληαη οη θάηοτοη αδεηώλ δηάζεζες έργφλ ηέτλες,θαιιηηετλεκάηφλ, τεηροηετλεκάηφλ θαη ιοηπώλ έργφλ πρφηόησπες,αποθιεηζηηθά δηθής ηοσς, θαιιηηετληθής
δεκηοσργίας ζσλεηζθέροληας ζηελ ποιηηηζηηθή θσζηογλφκία ηοσ ηόποσ,
ζύκθφλα κε επηζσλαπηόκελο δηάγρακκα.
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Προηείλφ λα υεθίζοσκε γηα ηο μη καθοριζμό ζέζεφλ άζθεζες σπαίζρηοσ
ζηάζηκοσ θαη πιαλόδηοσ εκπορίοσ εληός ηφλ δηοηθεηηθώλ ορίφλ ηοσ Δήκοσ κας
γηα ηοποζέηεζε παραγφγώλ θαη επαγγεικαηηώλ πφιεηώλ θαη θεηικά για ηις
ηρείς θέζεις, όπφς ασηές ορίδοληαη ζηο επηζσλαπηόκελο δηάγρακκα,γηα ηε
δραζηερηοποίεζε θαηότφλ αδεηώλ δηάζεζες έργφλ ηέτλες, θαιιηηετλεκάηφλ,
τεηροηετλεκάηφλ θαη ιοηπώλ έργφλ πρφηόησπες,αποθιεηζηηθά δηθής ηοσς
θαιιηηετληθής δεκηοσργίας.
ΘΕΜΑ: Καζνξηζκφο Θέζεσλ Υπαίζξηνπ Σηάζηκνπ θαη Πιαλφδηνπ Δκπνξίνπ ζηα Γηνηθεηηθά Όξηα ηνπ
Γεκνπ Πεληέιεο.
Σρεη: Ο Ν. 4497/2017 (ΦΔΚ171/Α/2017)
1. Αληηθείκελν & ζθνπφο ηεο παξνχζαο είλαη ε εμέηαζε δπλαηφηεηαο θαζνξηζκνχ ζέζεσλ
άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ θαη ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ, ην χςνο θαη ν ηξφπνο είζπξαμεο
ηνπ θαηαβαιιφκελνπ ηέινπο αλά άδεηα θαη ζέζε
φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηε ηζρχνπζα
λνκνζεζία.
2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο αλαηίζεληαη νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
α. Ζ Γηεχζπλζε Πνιενδνκίαο Πεξηβάιινληνο θαη Λεηηνπξγηψλ Πφιεο ζπληάζζεη ζρεηηθή
εηζήγεζε .
β. Τα ζπκβνχιηα δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ γλσκνδνηνχλ .
γ. Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ιακβάλεη απφθαζε θαη εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.
δ.
Ερώηημα ηεο αξκφδηαο ππεξεζία ηνπ δήκνπ πξνο ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή γηα
παξνρή γλσκνδφηεζεο γηα ηελ θπθινθνξηαθή επίπησζε απφ ηνλ νξηζκφ ησλ ζέζεσλ.
ε. Τν δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαζνξίδεη ηηο επηηξπφκελεο ζέζεηο άζθεζεοππαίζξηνπ ζηάζηκνπ
εκπνξίνπ ελψ νη ζέζεηο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ρνξεγνχληαη κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
ζπκβνπιίνπ θαη ηζρχνπλ εληφο ηεο πεξηθέξεηαο .
ζη. Γεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζε
εθεκεξίδεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζηε Γηαχγεηα.
δ.
Πξνβιεπφκελνο έιεγρνο λνκηκφηεηαο.
3. Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ λ.4497/2017 πνπ ξπζκίδνπλ ην Υπαίζξην Σηάζηκν θαη
Πιαλφδην Δκπφξην είλαη:
Άρθρο 40
Άδεια καηάληυης κοινότρηζηοσ τώροσ, ηέλη, ελάτιζηες αποζηάζεις
1. Γηα ηελ άζθεζε θάζε ππαίζξηαο ζηάζηκεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο απαηηείηαη άδεηα, ε
νπνία δίδεηαη κε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο.
2. Οι θέζεις άζκηζης σπαίθριοσ ζηάζιμοσ εμπορίοσ πρέπει να βρίζκονηαι ζε
δημόζιοσς ή δημοηικούς τώροσς. Ζ απφζηαζε ησλ ζέζεσλ άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ
εκπνξίνπ απφ νξγαλσκέλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, εηζφδνπο ζρνιείσλ, λνζνθνκείσλ θαη θάζε
είδνπο ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ, ζηαζκψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε επηβαηψλ ηνπ αζηηθνχ, ηνπ
πξναζηηαθνχ ζηδεξφδξνκνπ θαη ησλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ, ησλ νξγαλσκέλσλ θαη επηζθέςηκσλ
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κνπζείσλ, κλεκείσλ θαη εθθιεζηψλ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ
πελήληα (50) κέηξσλ. Γελ επηηξέπεηαη, ιφγσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ λα
εκπνδίδεηαη ε νκαιή πξφζβαζε ζε θαηνηθίεο θαη επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ε δηέιεπζε αηφκσλ κε
θηλεηηθά πξνβιήκαηα.
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3. Γελ επηηξέπεηαη, λα θαζνξίδνληαη ζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ησλ ππαίζξησλ ζηάζηκσλ
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ησλ δεκνηηθψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ. Ζ απφζηαζε ησλ ζέζεσλ
άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ απφ ηα άθξα ησλ δεκνηηθψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ δελ
επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηαθνζίσλ (300) κέηξσλ, ζηνπο δήκνπο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο
θαη ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) θαηνίθνπο. Σε θάζε άιιε
πεξίπησζε ε αλσηέξσ απφζηαζε δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ εθαηφλ πελήληα (150)
κέηξσλ.
4. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζέζεσλ άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ δελ επηηξέπεηαη
λα είλαη κηθξφηεξε ησλ εθαηφ (100) κέηξσλ, ζηνπο δήκνπο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο θαη ζε δήκνπο κε
πιεζπζκφ πάλσ απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) θαηνίθνπο. Σε θάζε άιιε πεξίπησζε ε αλσηέξσ
απφζηαζε δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ πελήληα (50) κέηξσλ. Οη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί δελ
ηζρχνπλ γηα ηνπο θαηφρνπο παξαγσγηθψλ αδεηψλ κε αληηθείκελν πψιεζεο θαιιηηερλεκάησλ, εηδψλ
ιατθήο ηέρλεο θ.ιπ..
5.
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ηνπ παξφληνο είλαη απαξαίηεηε ε γλψκε ηεο νηθείαο
Αζηπλνκηθήο Αξρήο ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξηαθή επίπησζε απφ ηνλ νξηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ζέζεσλ.
6.
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο θαληίλεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο αηγηαινχ θαη παιαηνχ αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη
παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ λ. 2971/2001 (Α' 285).
7. Καη' εμαίξεζε θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαηά ηελ θαινθαηξηλή
πεξίνδν κπνξεί λα ρνξεγνχληαη:
α) κία (1) θνξά ην ρξφλν άδεηεο ζε αλέξγνπο γηα παξαζθεπή θαη δηάζεζε πξφρεηξσλ
γεπκάησλ κε δηάξθεηα ηζρχνο κέρξη ηέζζεξηο (4) κήλεο. Οη αδεηνχρνη θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν ηέινο
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε πνπ θαηαιακβάλνπλ,
β) εγθξίζεηο γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζε πθηζηάκελνπο αδεηνχρνπο πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ
εκπνξίνπ κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θηλεηή θαληίλα θαη θνξεηή εγθαηάζηαζε έςεζεο κε δηάξθεηα
ηζρχνο επίζεο κέρξη ηέζζεξηο (4) κήλεο.
Γηα ηε δηάζεζε ησλ αδεηψλ ηεο πεξίπησζεο α' πξνεγείηαη δεκφζηα πξφζθιεζε ηνπ δήκνπ, ζηελ
νπνία αλαθνηλψλνληαη νη ζέζεηο, ν αξηζκφο θαη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε
δηαδηθαζία νη ελδηαθεξφκελνη πξνζθνκίδνπλ δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ θαη θσηνηππία δειηίνπ
αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ. Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πσιεηψλ ρξεζηκνπνηείηαη
σο θξηηήξην ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, φπσο εκθαλίδεηαη ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο ΓΓΓΔ ηνπ
ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Ο ππνςήθηνο κε ην ρακειφηεξν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πξνεγείηαη. Σε
πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε.
Γηα ηηο εγθξίζεηο ηεο πεξίπησζεο β' εθδίδεηαη απφ ην δήκν, ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην ζεκείν
δξαζηεξηνπνίεζεο, βεβαίσζε, κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ ρψξνπ δξαζηεξηνπνίεζεο γηα
ηνπο επηιεγέληεο. Οη άδεηεο ρνξεγνχληαη κε θιήξσζε πνπ δηελεξγείηαη κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ε
δηαδηθαζία ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
8. Καη' εμαίξεζε, κε ηελ αθνξκή δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ, αζιεηηθψλ, ςπραγσγηθψλ,
πνιηηηζηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ, ν νηθείνο δήκνο κπνξεί λα ρνξεγεί ζε θαηφρνπο άδεηαο
άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ θαη πιαλφδηνπ εκπνξίνπ κε αληηθείκελν θηλεηή θαληίλα θαη θνξεηή
εγθαηάζηαζε έςεζεο, άδεηα θαηάιεςεο ρψξνπ γηα ηε δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζην πιαίζην ηεο
εθδήισζεο. Με απφθαζε ηνπ δήκνπ θαζνξίδνληαη ηα ζεκεία δηάζεζεο. Γηα ηελ παξνρή ηεο ζρεηηθήο
άδεηαο πξνεγείηαη δεκφζηα πξφζθιεζε ηνπ δήκνπ. 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. Κιήξσζε δηελεξγείηαη θαη κεηαμχ ησλ επηιεγέλησλ γηα ηε ζέζε πνπ ζα θαηαιάβεη ν
θάζε αδεηνχρνο. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεηαη κηα θνξά ην ρξφλν αλ νη εθδειψζεηο έρνπλ
πεξηνδηθφ ραξαθηήξα ή, φηαλ θξηζεί απφ ην δήκν γηα ηελ θάιπςε εθδειψζεσλ έθηαθηνπ ραξαθηήξα.
Οη εκέξεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ πσιεηψλ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ
ησλ εκεξψλ δηεμαγσγήο ηεο εθδήισζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε δηάζεζε πξέπεη λα γίλεηαη γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν απφ δχν (2) ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε θαη δχν (2) ψξεο κεηά ηε ιήμε
ηεο εθδήισζεο.
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9. Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 8 ιακβάλεηαη απφθαζε, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 79 ηνπ λ. 3463/2006, ζηελ νπνία πξνβιέπνληαη εηδηθά νη
παξαρσξνχκελεο ζέζεηο, νη ρξφλνη γηα ηνπο νπνίνπο απηέο παξαρσξνχληαη εληφο ηνπ έηνπο, ηα
αλαινγνχληα ηέιε θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ηε δηελέξγεηα ηεο
δηαδηθαζίαο επηινγήο αλ δελ είλαη δπλαηή ε έγθξηζε φισλ ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ.
10. Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, νη δήκνη ηεο ρψξαο πξνθαζνξίδνπλ ηα ζεκεία
φπνπ κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηάζηκα έλαο παξαγσγφο, είηε εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ είηε ζε
ζεκείν ηνπ επξχηεξνπ νδηθνχ δηθηχνπ, κε βάζε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ
άξζξν. Τα ζεκεία απηά δηαηίζεληαη κε βάζε ηα αηηήκαηα ησλ παξαγσγψλ. Αλ ε ζέζε αθνξά ζεκείν ζε
ρψξν παξαθείκελν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο Τξνραίαο, ε νπνία πεξηέρεη θαη ηηο
απαηηήζεηο - πξνδηαγξαθέο ηνπ ρψξνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί αζθαιήο γηα ηνπο δηεξρφκελνπο
νδεγνχο θαη θαηαλαισηέο. Κάζε ζεκείν κπνξεί λα δηαηίζεληαη ζε δηαθνξεηηθνχο παξαγσγνχο αλάινγα
κε ηηο εκέξεο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ έηνπο γηα ην νπνίν δεηνχλ ηελ άδεηα νη
ηειεπηαίνη. Τν 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.
11. 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.
12. Οη θάηνρνη επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην
άξζξν 17, κπνξεί λα αδεηνδνηνχληαη γηα ηελ πψιεζε πξφρεηξσλ γεπκάησλ, φπσο θνπινχξηα,
ινπθνπκάδεο, θάζηαλα, θαιακπφθηα.
13. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ
πξφηαζε ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο Τπθιψλ, θαζνξίδνληαη ηα είδε πνπ πσινχλ νη ηπθινί.
Άρθρο 41
Τοποθέηηζη παραγφγών πφληηών ζε θέζεις ζηάζιμοσ εμπορίοσ
1. Ο παξαγσγφο πνπ έρεη ιάβεη άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ππνβάιιεη
αίηεζε ζην δήκν, ζηα φξηα ηνπ νπνίνπ, επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί. Σηελ αίηεζε πξέπεη λα
δειψλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζεο θαη' έηνο θαζψο θαη νη εκέξεο δξαζηεξηνπνίεζεο.
Ζ αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ζην δήκν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ παξαγσγνχ, ηαπηφρξνλα κε ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο άδεηαο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ηνπ άξζξνπ 9. Σηελ πεξίπησζε απηή ν δήκνο
κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ παξαγσγνχ ππνρξενχηαη λα δηαβηβάζεη ηελ αίηεζε ζην δήκν πνπ απεπζχλεηαη
ν παξαγσγφο. Ο δήκνο, αθνχ εμεηάζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζέζεσλ, εθδίδεη δηαπηζησηηθή πξάμε
ζχκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ή κε, κεξηθψο ή νιηθψο, ην αίηεκα ηνπ ηειεπηαίνπ. Σε πεξίπησζε κε
έγθξηζεο ηνπ αηηήκαηνο απαηηείηαη εηδηθή αηηηνιφγεζε. Δλαιιαθηηθά ν δήκνο κπνξεί λα δηελεξγεί κία ή
πεξηζζφηεξεο θνξέο ην ρξφλν δηαδηθαζία γηα ηελ ηνπνζέηεζε παξαγσγψλ πσιεηψλ ζε
πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. Σηελ πεξίπησζε απηή ε θαηαλνκή γίλεηαη κε βάζε ην
Σχζηεκα Μνξηνδφηεζεο θαη νη παξαγσγνί επηιέγνπλ ζέζε θαηά θζίλνπζα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.
Οηαλ εγθξηζεί ην αίηεκα ηνπ παξαγσγνχ, ελεκεξψλεηαη ακειιεηί ην Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα, ε
ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ, ην έληππν ηεο άδεηάο ηνπ, σο πξνο ην ζεκείν, ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη
ηηο εκέξεο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη επαλεθηππψλεηαη.
2. Οη παξαγσγνί πσιεηέο, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί ζέζε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαηνρπξψλνπλ ηε ζέζε απηή θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο
θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ έηνπο πνπ έρνπλ αηηεζεί. Οη παξαγσγνί πσιεηέο, πνπ επηζπκνχλ γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν λα αιιάμνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζεο ή λα ην επεθηείλνπλ, πξέπεη
λα αθνινπζήζνπλ ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία. Οη δήκνη ππνρξενχληαη λα θαζνξίδνπλ θαη λα εηζπξάηηνπλ
ην ηέινο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε βάζε ην ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ άδεηα, αλεμάξηεηα
απφ ηελ παξνπζία ηνπ παξαγσγνχ ή φρη.
3. Ο παξαγσγφο πσιεηήο ράλεη ηε ζέζε ηνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α.
νηθεηνζειψο, κε δήισζή ηνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν,
β. αλ δελ πιεξψζεη ην αλαινγνχλ ηέινο γηα δχν (2) ζπλερφκελνπο κήλεο,
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γ. αλ αλαθιεζεί είηε πξνζσξηλά είηε κφληκα ε άδεηά ηνπ.
4. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη ζηελ πεξίπησζε
επαγγεικαηία πσιεηή.
Άρθρο 42
Σύζηημα Μοριοδόηηζης για ηην ηοποθέηηζη παραγφγών πφληηών ζε θέζεις ζηάζιμοσ
εμπορίοσ
1. Γηα ηελ θαηαλνκή θαη ηνπνζέηεζε ησλ παξαγσγψλ πσιεηψλ ζε ζέζεηο ζηάζηκνπ εκπνξίνπ
ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΣΤ' κε ηελ αληίζηνηρε κνξηνδφηεζε γηα θάζε έλα
απφ απηά.
Σε πεξηπηψζεηο 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.
Σε πεξίπησζε εθ λένπ ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ.
2. Όια ηα αλσηέξσ πνζνηηθά ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ, φπσο
δηακνξθψλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ ζην ζηάζηκν
εκπφξην (ειηθία, παιαηφηεηα άδεηαο θ.ιπ.).
Γηα ηελ παιαηφηεηα ηεο άδεηαο ππνινγίδεηαη ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο
εκεξνκελίαο έθδνζεο άδεηαο, θαηά κήλα θαη έηνο, θαη ηεο εκεξνκελίαο αλαθνίλσζεο ησλ ζέζεσλ
πξνο πιήξσζε θαηά κήλα θαη έηνο. Αλ ν δηθαηνχρνο απφθηεζε ηελ άδεηα ιφγσ άζθεζεο δηθαηψκαηνο
κεηαβίβαζεο, ππφ νπνηνδήπνηε λνκηθφ θαζεζηψο, ηφηε σο εκεξνκελία έλαξμεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία
θαηά ηελ νπνία κεηαβηβάζηεθε ε άδεηα απηή. Μπνξεί γηα ην θξηηήξην απηφ ηα κφξηα λα είλαη ζε
δεθαδηθφ αξηζκφ, κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν.
Όζνλ αθνξά ην θξηηήξην ηεο παξαβαηηθφηεηαο, σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα «ηειεπηαίν
έηνο» νξίδεηαη ε εκεξνκελία αλαθνίλσζεο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. Όζνλ
αθνξά ην θξηηήξην ηεο ειηθίαο, ν δηθαηνχρνο, πνπ θαηά ηα αλσηέξσ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 55ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπ, δηθαηνχηαη 15 κφξηα.
Άρθρο 44
Σύζηημα Μοριοδόηηζης για ηην ηοποθέηηζη ηφν επαγγελμαηιών πφληηών ζηο ζηάζιμο
εμπόριο
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη έθδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηεμάγεηαη
ζε δχν ζηάδηα:
α. Σην πξψην ζηάδην αμηνινγνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ πνπ
αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηεο Οκάδαο 1 ηνπ άξζξνπ 25. Σηελ πξψηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο
ρνξεγνχληαη νη άδεηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηα κφξηα
ηνπ Παξαξηήκαηνο Ε'. Πξνεγνχληαη φζνη ππνςήθηνη ζπγθεληξψζνπλ ηα πεξηζζφηεξα κφξηα ζε κία ή
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο Οκάδαο 1.
Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνθξίλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο κε ην κηθξφηεξν νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα κε βάζε ηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
Σε πεξίπησζε εθ λένπ ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε. Αλ ν αξηζκφο ησλ αδεηψλ ηεο Οκάδαο 1
είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ, νη ππφινηπεο άδεηεο πξνζηίζεληαη ζε απηέο ηεο
Οκάδαο 2. Αλ ν αξηζκφο αδεηψλ ηεο Οκάδαο 1 είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ, νη
ππνςήθηνη, ζηνπο νπνίνπο δελ ρνξεγείηαη άδεηα πξνζηίζεληαη ζηνπο ππνςήθηνπο ηεο Οκάδαο 2.
β. Σην δεχηεξν ζηάδην δηαηίζεληαη νη άδεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ Οκάδα 2, θαζψο θαη νη
ππφινηπεο άδεηεο ηεο Οκάδαο 1. Οη ππνςήθηνη πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ηεο
Οκάδαο 2 θαη ησλ κεηαθεξνκέλσλ αδεηψλ ηεο Οκάδαο 1, θαζψο θαη νη ππνςήθηνη, ζηνπο νπνίνπο δελ
ρνξεγείηαη άδεηα θαηά ην πξψην ζηάδην, θαηαηάζζνληαη ζε αχμνπζα ζεηξά κε βάζε ην δεισζέλ
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νηθνγελεηαθφ εηζφδεκά ηνπο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ
Φφξνπ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Σηνπο πξψηνπο ζε ζεηξά θαηάηαμεο ππνςεθίνπο ρνξεγείηαη
άδεηα ζε αξηζκφ ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνο δηάζεζε αδεηψλ ηεο Οκάδαο 2 θαη ησλ ππφινηπσλ
αδεηψλ ηεο Οκάδαο 1. Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμχ ππνςεθίσλ δηελεξγείηαη θιήξσζε.
Άρθρο 45
Διάθεζη έργφν ηέτνης, καλλιηετνημάηφν, τειροηετνημάηφν, ειδών λαχκής ηέτνης
1. Τα 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 Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.) γηα ηε δηάζεζε
απνθιεηζηηθά έξγσλ ηδίαο παξαγσγήο ησλ κειψλ ηνπο.
Αξκφδηα αξρή έθδνζεο ηεο άδεηαο νξίδεηαη ν δήκνο, ζηνλ νπνίν ν ελδηαθεξφκελνο αηηείηαη ηε
δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ. Οη άδεηεο έρνπλ δηάξθεηα απφ έλαλ (1) έσο δψδεθα (12) κήλεο θαη εγθξίλνληαη
γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο. Μεηά ηελ
παξέιεπζε ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δεηήζεη αλαλέσζε ηεο
αδείαο ηνπ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο άδεηαο ζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ηελ αλαγξαθή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ επ' απηήο, ηζρχνπλ
αλαινγηθά φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα γηα ηηο παξαγσγηθέο άδεηεο ζηάζηκνπ ππαίζξηνπ
εκπνξίνπ.
2. Ζ ελ ιφγσ 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. 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 ηεο άδεηαο. Οη δήκνη ππνρξενχληαη λα νξίδνπλ ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη λα
δξαζηεξηνπνηνχληαη νη θάηνρνη ησλ αλσηέξσ αδεηψλ ζπλεηζθέξνληαο ζηελ πνιηηηζηηθή θπζηνγλσκία
ηνπ ηφπνπ. Οη δήκνη νξίδνπλ πξνζεζκίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο θαη ρξνληθφ
δηάζηεκα. Ζ ζρεηηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα θάιπςε ησλ ζέζεσλ αλαξηάηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο θαη ε κε αλάξηεζε απνηειεί ιφγν κε εγθπξφηεηαο ηεο
δηαδηθαζίαο. Αλ ν αξηζκφο ησλ αηηνχλησλ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ
δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε.
3. Γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα αξρή ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
Α. Γηα θπζηθά πξφζσπα:
αα. αίηεζε -ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο δειψλεη φηη δελ θαηέρεη
νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. Αλαθέξεη επίζεο ηα είδε πνπ θαηαζθεπάδεη,
ηα κεραλήκαηα, ηα πιηθά θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη φηη ηα παξαγφκελα έξγα αθνξνχλ
απνθιεηζηηθά ζε ηδία δεκηνπξγία,
ββ. βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο ηδίαο δεκηνπξγίαο,
ααα. γηα έξγα ηέρλεο θαη θαιιηηερλήκαηα πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
Δηθαζηηθψλ Τερλψλ Διιάδαο (Δ.Δ.Τ.Δ.), ε νπνία ρνξεγείηαη χζηεξα απφ επίδεημε ηνπ δεκηνπξγνχ,
ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην είδνο ησλ έξγσλ ηέρλεο, ηα πιηθά, ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο απηψλ, θάζε άιιε
πιεξνθνξία πνπ θξίλεηαη αλαγθαία απφ ην θνξέα πηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη φηη ηα παξαγφκελα έξγα
είλαη έξγα πξσηφηππεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ,
βββ. γηα ηνπο ρεηξνηέρλεο απαηηείηαη βεβαίσζε ρεηξνηερληθήο δεμηφηεηαο, ε νπνία ρνξεγείηαη
απφ ηε Γηεχζπλζε Σηήξημεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο χζηεξα απφ επίδεημε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ηεο δηαδηθαζίαο
παξαγσγήο ηνπ ρεηξνηερλήκαηνο. Σηε ζρεηηθή βεβαίσζε αλαγξάθνληαη ηα παξαγφκελα είδε, ηα
κεραλήκαηα, ηα πιηθά θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία,
γγ. έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο απφ ην TAXIS κε ηηο κεηαβνιέο ηεο.
Β. Γηα Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο (Κνηλ.Σ.ΔΠ.) ηνπ λ. 4430/2016 (Α' 205):
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αα. πηζηνπνηεηηθφ κέινπο ηνπ Μεηξψνπ Φνξέσλ Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο
(Κ.ΑΛ.Ο.),
ββ. θαηαζηαηηθφ ηνπ Φνξέα Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.), απφ ην νπνίν
πξνθχπηεη φηη ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο είλαη ζρεηηθφ κε δεκηνπξγία θαιιηηερλεκάησλ θαη
ρεηξνηερλεκάησλ,
γγ. έλαξμε επηηεδεχκαηνο κε Κ.Α.Γ. πνπ ζπλάδνπλ κε ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο,
δδ. ιίζηα κε ηα κέιε ησλ νπνίσλ έξγα δηαηίζεληαη κέζσ ηεο Κνηλ.Σ.ΔΠ. θαη αληίζηνηρνο
αξηζκφο βεβαηψζεσλ πηζηνπνίεζεο ηδίαο δεκηνπξγίαο γηα ηα κέιε απηά.
Τε δηάζεζε ησλ έξγσλ κπνξεί λα δηελεξγεί κέινο ηεοΚνηλ.Σ.ΔΠ., ν ίδηνο δεκηνπξγφο. Σηηο
ειεγθηηθέο αξρέο ηνπ παξφληνο είλαη αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκεο νη βεβαηψζεηο ηδίαο δεκηνπξγίαο
κειψλ ηεο Κνηλ.Σ.ΔΠ., ηα πξντφληα ησλ νπνίσλ δηαηίζεληαη ζηνλ πάγθν.
Τν φξην ηεο ειάρηζηεο απφζηαζεο ησλ εθαηφλ πελήληα (150) κέηξσλ κεηαμχ ησλ ζέζεσλ ηνπ
ζηάζηκνπ εκπνξίνπ δελ ηζρχεη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηνπ παξφληνο. Για ηη δραζηηριοποίηζη ζε
αρταιολογικούς τώροσς, μνημεία και εκκληζίες ζε απόζηαζη μικρόηερη ηφν πενήνηα (50)
μέηρφν, απαιηείηαι η ζύμθφνη γνώμη ηης αρμόδιας Υπηρεζίας ηοσ Υποσργείοσ Πολιηιζμού
και Αθληηιζμού.
Οη θάηνρνη ησλ αλσηέξσ αδεηψλ κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη είηε κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν, ην νπνίν έρεη εγθξηζεί απφ ην δήκν, είηε ζε θάζε κνξθήο νξγαλσκέλε αγνξά πιελ ιατθψλ
αγνξψλ, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξφληα. Σηηο ελ ιφγσ αγνξέο νη
θνξείο ιεηηνπξγίαο κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ ππεξβάιινληα αξηζκφ ζέζεσλ πνπ ζα δηαηίζεληαη ζηνπο
θαηφρνπο αδεηψλ ηνπ παξφληνο. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο φισλ ησλ αηηεκάησλ
δηελεξγείηαη θιήξσζε.
Οη θάηνρνη βεβαηψζεσλ πηζηνπνίεζεο ηδίαο δεκηνπξγίαο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ
αξκφδηεο αξρέο ζχκθσλα κε πξνγελέζηεξν ζεζκηθφ πιαίζην δελ ππνρξενχληαη ζηελ πξνζθφκηζε
επηθαηξνπνηεκέλεο βεβαίσζεο.
Οη αδεηνχρνη ηνπ παξφληνο ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ησλ γεληθψλ ή εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηεο
θείκελεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.
4. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη:
α. Ζ πεξηνρή καο δελ έρεη θαζνξηζκέλν εκπνξηθφ θέληξν ην νπνίν απνηειεί θαζνξηζηηθφ
αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ.
β. Ζ κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ θαηαλαισηή πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
ειάηησζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο, έρεη πιήμεη θαίξηα φιεο αλεμαηξέησο ηηο πθηζηάκελεο εκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο θαη έρεη ζπξξηθλψζεη ηνπο θχθινπο εξγαζηψλ.
γ. Ζ ρνξήγεζε λέσλ αδεηψλ άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζα απνδπλάκσλε
αθφκα πεξηζζφηεξν ηα ηζρλά πεξηζψξηα θέξδνπο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηελ παξνχζα
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.
δ. Δεν επιηρέπεηαι η άζκηζη πλανόδιοσ εμπορίοσ ζε δημοηικές κοινόηηηες με μόνιμο
πληθσζμό άνφ ηφν πένηε τιλιάδφν (5.000) καηοίκφν.
ε. Οι δήμοι σποτρεούνηαι λα νξίδνπλ ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη λα
δξαζηεξηνπνηνχληαη νη θάηνρνη αδεηψλ δηάζεζεο έξγσλ ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ
θαη ινηπψλ έξγσλ πξσηφηππεο, απνθιεηζηηθά δηθήο ηνπο, θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ζπλεηζθέξνληαο
ζηελ πνιηηηζηηθή θπζηνγλσκία ηνπ ηφπνπ. Γηθαηνχρνη ζρεηηθψλ αδεηψλ είλαη επίζεο Φνξείο Κνηλσληθήο
θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.) γηα ηε δηάζεζε απνθιεηζηηθά έξγσλ ηδίαο παξαγσγήο ησλ
κειψλ ηνπο.
5. Δηζεγνχκαζηε ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο
α. Σρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ή κε ζέζεσλ άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ εληφο ησλ
νξίσλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο γηα ηνπνζέηεζε παξαγσγψλ θαη επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ.

-

8 -

β. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ δχν ζέζεσλ δηαζηάζεσλ 2Φ1 η.κ. ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο ζηε Γ.Κ.
Μειηζζίσλ, θαη ηξηψλ ζέζεσλ ίδησλ δηαζηάζεσλ ζηηο πιαηείεο Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ θαη Αγ. Τξηάδαο
ζηηο Γ.Κ., Ν. Πεληέιεο θαη Πεληέιεο αληίζηνηρα, ρψξνη ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη νη θάηνρνη αδεηψλ δηάζεζεο έξγσλ ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ θαη ινηπψλ
έξγσλ πξσηφηππεο, απνθιεηζηηθά δηθήο ηνπο, θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ζπλεηζθέξνληαο ζηελ
πνιηηηζηηθή θπζηνγλσκία ηνπ ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηα δηαγξάκκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα.

Σο σμβούλιο ηης Δημοηικής Κοινόηηηας Νέας Πενηέλης
1. Αθού άθοσζε ηελ εηζήγεζε ηοσ θ.Προέδροσ.
2. Έιαβε σπόυε ηοσ θαη ηελ αλφηέρφ εηζήγεζε ηες Δ/λζε Περηβάιιοληος
Ποιεοδοκίας θαη Λεηηοσργηώλ Πόιες ηοσ Δήκοσ Πεληέιες.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΕ
Γνωμοδοηεί: Α] Γηα ηολ κε θαζορηζκό ζέζεφλ άζθεζες σπαίζρηοσ
ζηάζηκοσ εκπορίοσ εληός ηφλ ορίφλ ηοσ Δήκοσ Πεληέιες γηα ηοποζέηεζε
παραγφγώλ θαη επαγγεικαηηώλ πφιεηώλ.
β. Γηα ηολ θαζορηζκό ηρηώλ ζέζεφλ δηαζηάζεφλ 2Υ1 η.κ. ζηελ πιαηεία
Ηρώφλ Ποισηετλείοσ ζηε Δ.Κ., Ν. Πεληέιες , τώροη ζηοσς οποίοσς επηηρέπεηαη
λα δραζηερηοποηούληαη οη θάηοτοη αδεηώλ δηάζεζες έργφλ ηέτλες,
θαιιηηετλεκάηφλ, τεηροηετλεκάηφλ θαη ιοηπώλ έργφλ πρφηόησπες,
αποθιεηζηηθά δηθής ηοσς, θαιιηηετληθής δεκηοσργίας ζσλεηζθέροληας ζηελ
ποιηηηζηηθή θσζηογλφκία ηοσ ηόποσ, ζύκθφλα κε ηο δηάγρακκα ποσ ζσλοδεύεη
ηελ παρούζα.
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 34/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
1. ΛΕΜΠΕΣΟΓΛΟΤ ΣΑΤΡΟ – ΥΡΗΣΟ ΜΕΛΟ
2. ΦΛΙΝΣΡΑ ΩΣΗΡΙΟ
ΜΕΛΟ
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