
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

   Από το πρακτικό της αριθμ. 6/2022 της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

   Αριθ. Αποφ.: 13/2022 

 

      Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 6 του μήνα Ιουλίου του έτους 2022 

και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση, η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Στυλίδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 6411/01-07-2022 έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου 

– Δημάρχου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του Ν.3852/10. 

      Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών 

ήταν παρόντα τα 4 μέλη του ήτοι:    

 

 

 

 

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 

θέματα ημερήσιας διάταξης και μη  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, 

υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Καθορισμός αριθμού αδειών και αριθμού θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

έτους 2022». 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  1. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   2.  ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3. ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   3.  ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4. ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
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Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το 

δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση, που είχε 

αποσταλεί με e-mail στα μέλη της, και έχει ως εξής: 

Σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 ή την παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/19-07-2018) το 

συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας προτείνει τις θέσεις που επιτρέπεται η 

άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής ή 

τοπικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των 

μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει 

την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών 

τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. 

      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...» 

            Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 40 παράγραφος 3 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020), η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των 

άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. 

          Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05.11.2021) ορίζονται τα 

εξής:  

1. «Οι θέσεις άσκησης στάσιμου εμπορίου βρίσκονται σε υπαίθριους δημόσιους ή 

δημοτικούς ή ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή ιδιωτικούς χώρους».   

Επίσης με το άρθρο 51, παράγραφος 2 του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05.11.2021), 

ορίζονται τα εξής:  

2. «Με απόφαση του Δήμου, εντός των ορίων του οποίου χορηγείται η θέση 

δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο, βάσει αντίστοιχης χωροταξικής μελέτης, 

καθορίζονται ελάχιστες αποστάσεις των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών: α) μεταξύ 

τους, β) από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων, γ) από σταθμούς για την 

εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηροδρόμου και των υπεραστικών 

λεωφορείων, δ) από οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία 

μνημεία και εκκλησίες, ε) από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, 

νοσοκομείων και στ) από δημοτικές και υπαίθριες λαϊκές αγορές.  

3. α) 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 κλπ. 

β) Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από καταστήματα 

πώλησης συναφών προϊόντων, από σταθμούς για την εξυπηρέτηση επιβατών, από 

οργανωμένους επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλησίες, από 

οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων, δεν επιτρέπεται να 

είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Δεν επιτρέπεται λόγω του προσδιορισμού των 

ανωτέρω θέσεων να παρακωλύεται η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις, η 

ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και η διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα. 

γ) Δεν επιτρέπεται ο προσδιορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου εντός 

των δημοτικών και λαϊκών αγορών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου  
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εμπορίου από τα άκρα δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 

εκατόν πενήντα (150) μέτρων. 

4. Για τη χωροθέτηση των θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο λαμβάνονται 

υπόψη η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις, η ανεμπόδιστη διέλευση ατόμων με 

κινητικά προβλήματα και οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. 

5. Κάθε θέση μπορεί να παραχωρείται σε περισσότερους από έναν πωλητές για διαφορετικά 

διαστήματα του έτους ή για διαφορετικές ημέρες ή ώρες δραστηριοποίησης. Δεν επιτρέπεται 

η ταυτόχρονη δραστηριοποίηση περισσότερων του ενός πωλητών στην ίδια θέση.  

6. Κατ’ εξαίρεση, ο Δήμος μπορεί να χορηγεί επιπρόσθετες προσωρινές θέσεις 

δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο:  

α) από το μήνα Μάϊο έως και το μήνα Σεπτέμβριο:  

αα) σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων 

αβ) σε υφιστάμενους κατόχους άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ή 

δικαιώματος για πλανόδια δραστηριοποίηση, στον οικείο Δήμο, αποκλειστικά για τη 

λειτουργία κινητής καντίνας ή φορητής εγκατάστασης έψησης. 

β) στην περίπτωση διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σε υφιστάμενους κατόχους άδειας και θέσης δραστηριοποίησης 

στο στάσιμο εμπόριο ή δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, στον οικείο 

Δήμο, αποκλειστικά για τη λειτουργία κινητής καντίνας, φορητής εγκατάστασης έψησης για 

τη διάθεση τροφίμων και ποτών στα πλαίσια της εκδήλωσης. 

7.  Οι όροι, η διαδικασία, η χρονική διάρκεια χορήγησης και τα ακριβή σημεία των θέσεων 

που παραχωρούνται, το τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε θέση για το σύνολο του χρόνου 

δραστηριοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζονται με απόφαση του Δήμου. 

8. Ο ανωτέρω Νόμος δεν εφαρμόζεται σε κινητές καντίνες που δραστηριοποιούνται σε 

κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παλιού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 

μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, ως προς τις οποίες εφαρμόζεται ο Ν. 2791/2001 (Α’ 

285). 

9. Σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 2 του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05.11.2021), 

ορίζονται τα εξής: «Η απόφαση ορισμού των χώρων λειτουργίας της παρ. 1 εκδίδεται μετά 

από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής σχετικά με τις επιπτώσεις για την κυκλοφορία 

πεζών και οχημάτων. Η γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής υποβάλλεται εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών αφότου ζητηθεί, και αν αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση 

του φορέα λειτουργίας μπορεί να εκδίδεται χωρίς αυτή». 

  Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 67 και την παράγραφο 7 του άρθρου 67 του Ν. 

4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05.11.2021), εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω 

άρθρου οι κάτωθι Υπουργικές Αποφάσεις: 

α) Η υπ’ αριθμ.: 21061/ΦΕΚ Β 980/25.02.2022, Y.A. αναφορικά με τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για τη χορήγηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση της άδειας παραγωγού και 

επαγγελματία πωλητή και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο 

υπαίθριο εμπόριο και  

β) Η υπ’ αριθμ.:  21057/ΦΕΚ Β 981/25.02.2022, Υ.Α., αναφορικά με τα στοιχεία της άδειας 

χορήγησης θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο παραγωγού και 

επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου 

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 7, του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05.11.2021), 

ορίζονται τα εξής: «Η προκήρυξη για τη χορήγηση αδειών και την παραχώρηση αντίστοιχων 

θέσεων δραστηριοποίησης, καθώς και η χορήγηση αδειών για την πλανόδια 

δραστηριοποίηση νέων πωλητών και για τη χορήγηση θέσεων δραστηριοποίησης και 

δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους αδειούχους και όσους 

αποκτούν άδεια σύμφωνα με το Ν. 4849/2021 αναρτώνται στο Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (ΟΠΣΑΑ) με μέριμνα της αρμόδιας αρχής, δηλαδή 

του οικείου Δήμου και δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της (ιστοσελίδα Δήμου), 

τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων».  
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Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 3, περίπτωση (β) του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 

207/τ. Α.’/05.11.2021), ορίζονται τα εξής: «Η αρμόδια αρχή εκδίδει προκήρυξη, στην οποία 

κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνονται: 

(β) για το στάσιμο εμπόριο: τα σημεία των παραχωρούμενων θέσεων και τα προϊόντα που 

επιτρέπεται να πωλούνται σε αυτές, το καταβαλλόμενο τέλος για το σύνολο του χρόνου 

δραστηριοποίησης, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του τέλους». 
 

Τα Συμβούλια Κοινοτήτων με αποφάσεις τους προτείνουν τις θέσεις όπου μπορεί να ασκηθεί 

υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα. (άρθρο 1, περίπτωση (ιβ), του άρθρου 84 του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018)) 

 

Τα Συμβούλια των Κοινοτήτων Στυλίδας, Αγίας Μαρίνας, Αχινού, σύμφωνα με το άρθρο 84 

του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018), με τις αριθ.  06/2022 (Αρ. πρακτικού: 

02/2022),  08/2022 (Αρ. πρακτικού: 02/2022), 05/2022 (Αρ. πρακτικού: 01/2022) αποφάσεις 

τους αντίστοιχα  πρότειναν τις παρακάτω θέσεις όπου μπορεί να ασκείται υπαίθρια στάσιμη 

εμπορική δραστηριότητα, προσδιορίζοντας ορισμένες από αυτές και το είδος δραστηριότητας 

για κάθε θέση. 

 

1)  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

- Μία (1) θέση για πώληση οπωροκηπευτικών στην οδό «Μητροπόλεως», έμπροσθεν του 

φαρμακείου της κ. Πανώρη. 

 - Μία (1) θέση για πώληση καλαμποκιών – κάστανων στο νότιο τμήμα της κεντρικής πλατείας 

Στυλίδας.  

- Δύο (2) θέσεις στο βόρειο τμήμα της κεντρικής πλατείας Στυλίδας:  

 μία (1) θέση για πώληση οπωροκηπευτικών  

 και μία (1) θέση για πώληση κάστανων – καλαμποκιών.  

 

 

2)  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

 

-- Δύο (2) θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο μέσω της παραλιακής οδού μεταξύ των 

καταστημάτων για πώληση ψητού καλαμποκιού και χαλβά. 

- Μία (1) θέση στην παραλία . (ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ – ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 

 

- Μία (1) θέση μπροστά από την εκκλησία. 

 

- Δέκα (10) επιπρόσθετες θέσεις των προηγουμένων, οι οποίες προτάθηκαν από το 

Συμβούλιο της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας, σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ.: 1820/28-02-2022 

εγγράφου μας, χωρίς όμως να έχουν οριοθετηθεί από το Συμβούλιο της Κοινότητας Αγίας 

Μαρίνας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 8/2022 Απόφαση – Γνωμοδότηση, για την οποία το 

Τμήμα Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης απέστειλε εκ νέου το υπ’ αριθ. 

πρωτ.: 3504/14-04-2022 έγγραφο.  

Κατόπιν αυτών το Συμβούλιο της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 22/03-05-

2022, νεότερο έγγραφό του, στο οποίο επισυνάπτεται η υπ’ αριθμ.: 08/2022 Απόφαση, 

γνωμοδότησε για τις ακόλουθες δέκα (10) άδειες και αντίστοιχες θέσεις υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου, από τις οποίες, οι πέντε (5) θέσεις είναι για επαγγελματικές άδειες για κάθε είδους 

προϊόντα και οι υπόλοιπες πέντε (5) θέσεις είναι για παραγωγικές άδειες και κάθε είδους 

προϊόντα, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίας 

Μαρίνας, ως ακολούθως: 
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Α) Περιμετρικά της κεντρικής πλατείας Αγίας Μαρίνας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 

το νόμο αποστάσεις.  

 

Β)   Περιμετρικά της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το 

νόμο αποστάσεις. 

 

Γ) Κατά μήκος της παραλιακής της Αγίας Μαρίνας, απέναντι από την καφετέρια «Ερινύες» 

έως και την θέση «Γέφυρα» σε σημεία που ανήκουν στο Δήμο Στυλίδας, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από το νόμο αποστάσεις.  

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05.11.2021) 

 

«Με απόφαση του Δήμου, εντός των ορίων του οποίου χορηγείται η θέση δραστηριοποίησης 

στο στάσιμο εμπόριο, βάσει αντίστοιχης χωροταξικής μελέτης, καθορίζονται ελάχιστες 

αποστάσεις των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών: α) μεταξύ τους, β) από 

καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων, γ) από σταθμούς για την εξυπηρέτηση επιβατών 

του αστικού, του προαστιακού σιδηροδρόμου και των υπεραστικών λεωφορείων, δ) από 

οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία μνημεία και εκκλησίες, ε) 

από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και στ) από 

δημοτικές και υπαίθριες λαϊκές αγορές».  

 

α) «Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από καταστήματα 

πώλησης συναφών προϊόντων, από σταθμούς για την εξυπηρέτηση επιβατών, από 

οργανωμένους επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλησίες, από 

οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων, δεν επιτρέπεται να 

είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων.» 

 

3) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΝΟΥ 

 

_ Δύο (2) θέσεις στην πλατεία του Αχινού για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων 

δραστηριοτήτων (στάσιμο εμπόριο) έτους 2022. 
 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη: 

 

 Το άρθρο 51, του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05.11.2021) 

 Το άρθρο 25, παράγραφος 2 του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05.11.2021) 

 Την παράγραφο 3 του άρθρου 67 του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05.11.2021) 

 Την παράγραφο 7 του άρθρου 67 του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05.11.2021) 

 Το άρθρο 13, παράγραφος 7, του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05.11.2021) 

 Το άρθρο 13, παράγραφος 3, περίπτωση (β) του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. 

Α.’/05.11.2021) 

 Την υπ’ αριθμ.: 21061/ΦΕΚ Β 980/25.02.2022, Y.A. 

 Την υπ’ αριθμ.: 21057/ΦΕΚ Β 981/25.02.2022, Υ.Α., 

 Το άρθρο 73 παρ.1B περ. v) του Ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

40 παράγραφος 3 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020). 
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 Το άρθρο 1, περίπτωση (ιβ), του άρθρου 84 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-

2018) 

 Την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 

 Τις υπ’ αριθμ.: 06/2022 (Αρ. πρακτικού: 02/2022),  08/2022 (Αρ. πρακτικού: 02/2022), 

05/2022 (Αρ. πρακτικού: 1/2022), αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων 

Στυλίδας, Αγίας Μαρίνας, αντίστοιχα, Αχινού, με τις οποίες πρότειναν τις παραπάνω 

θέσεις, για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (επαγγελματικές και 

παραγωγικές άδειες), προσδιορίζοντας ορισμένες από αυτές και το είδος της 

δραστηριότητας για κάθε θέση. 

 Την παρ. 1γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 2
α 

του άρθρου 84 του Ν. 

3852/2010. 

 Την υπ’ αριθμ.: 3/2022 (Αρ. πρακτικού: 1/2022) Εκλογή τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

40 παράγραφος 3 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020), και το Ν. 4555/2018 

(ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) σύμφωνα με τις οποίες η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος και το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του 

Κ.Δ.Κ. 

 

καλείται να αποφασίσει αναφορικά με τον ανωτέρω καθορισμό αριθμού, επαγγελματικών 

και παραγωγικών αδειών – καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2022. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της:  

  

 Το άρθρο 51, του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05.11.2021) 

 Το άρθρο 25, παράγραφος 2 του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05.11.2021) 

 Την παράγραφο 3 του άρθρου 67 του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05.11.2021) 

 Την παράγραφο 7 του άρθρου 67 του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05.11.2021) 

 Το άρθρο 13, παράγραφος 7, του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05.11.2021) 

 Το άρθρο 13, παράγραφος 3, περίπτωση (β) του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. 

Α.’/05.11.2021) 

 Την υπ’ αριθμ.: 21061/ΦΕΚ Β 980/25.02.2022, Y.A. 

 Την υπ’ αριθμ.: 21057/ΦΕΚ Β 981/25.02.2022, Υ.Α., 

 Το άρθρο 73 παρ.1B περ. v) του Ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

40 παράγραφος 3 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020). 
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 Το άρθρο 1, περίπτωση (ιβ), του άρθρου 84 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-

2018) 

 Την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 

 Τις υπ’ αριθμ.: 06/2022 (Αρ. πρακτικού: 02/2022),  08/2022 (Αρ. πρακτικού: 02/2022), 

05/2022 (Αρ. πρακτικού: 1/2022), αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων 

Στυλίδας, Αγίας Μαρίνας, αντίστοιχα, Αχινού, με τις οποίες πρότειναν τις παραπάνω 

θέσεις, για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (επαγγελματικές και 

παραγωγικές άδειες), προσδιορίζοντας ορισμένες από αυτές και το είδος της 

δραστηριότητας για κάθε θέση. 

 Την παρ. 1γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 2
α 

του άρθρου 84 του Ν. 

3852/2010. 

 Την υπ’ αριθμ.: 3/2022 (Αρ. πρακτικού: 1/2022) Εκλογή τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

40 παράγραφος 3 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020), και το Ν. 4555/2018 

(ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) σύμφωνα με τις οποίες η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος και το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του 

Κ.Δ.Κ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

 

  Τον  καθορισμό αριθμού, επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών – καθορισμό θέσεων  

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2022, ως κάτωθι: 

1. Μία (1) θέση στο βόρειο τμήμα της κεντρικής πλατείας Στυλίδας. 

2. Δύο (2) θέσεις στην πλατεία του Αχινού για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων 

(στάσιμο εμπόριο) έτους 2022 και  

3. Τρεις (3) θέσεις στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας και συγκεκριμένα: 

α) Μία (1) θέση πλησίον της εκκλησίας. 

β)  Μία (1) θέση στην κεντρική πλατεία και 

γ) Μία (1) θέση στην οδό μεταξύ καταστήματος «ΕΡΙΝΥΕΣ» και καταστήματος «ΓΕΦΥΡΑ». 

 

Συντάχθηκε το παρών και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 
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