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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Απριλίου του έτους 2014 και
ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 145/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 27/3/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 145
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
6/27-3-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 8858 /1 -4-2014

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Έγκριση έκδοσης νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα
6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 8088/21-3-2014 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Σούφλα Ουρανία

2) Μπατζιάκας Βασίλειος

3) Γούλας Σωτήριος

17) Τσιούκης Λάµπρος

3) Χλαπάνας Ηλίας

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

18) Βερίλλης ∆οµήνικος

4) Ντελής Ιωάννης

5) Ζορµπάς Ιωάννης

19) Γεννάδιος Ιωάννης

5) Μακροστέργιος Αθανάσιος

6) Καραγιάννης Νικόλαος

20) Καρκαλέτση Θεοδώρα

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

22) Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωτούλας Φίλιππος

23) Τσίπρας Εµµανουήλ

10) Μαρκινός Αθανάσιος

24) Γιοβάνης Γεώργιος

11) Μουζιούρας Νικόλαος

25) Παπαδηµητρίου Φώτιος

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος

26) Αρχοντής ∆ηµήτριος

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα

27) Τσαντήλας Βασίλειος

14) Παπαγεωργίου Σταύρος

28) Χάρµπας Θωµάς

Αν και κλήθηκαν νόµιµα
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.
--------------------------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση έκδοσης νέων αδειών
υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την από 04-02-2014 εισήγηση της αναπλ. Προϊσταµένης του τµήµατος υπαίθριου εµπορίου
του ∆ήµου Καρδίτσας κας Τζέλλου Ναταλίας η οποία έχει ως εξής:
“ Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως είχε
τροποποιηθεί µε την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.3190/03 και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9
του άρθρου 1 του Ν.3377/05, τις διατάξεις του άρθρου 1, του Π.∆. 254/2005, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 της ΚΥΑ Κ1-164/2011, του άρθρου 17 του Ν. 3769/2009, την
παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4038/2012, της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν. 3734/2009 και των
άρθρων 13 και 17 του Ν. 3844/2010, οι άδειες υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου δίνονται σε
φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις που ορίζονται από
την προαναφερόµενη νοµοθεσία.
Οι επαγγελµατικές κατηγορίες των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου που δίνονται για
το έτος
2014, βάση της αριθµ. 538/17-10-2013 απόφασης του ∆.Σ. και της αριθµ. Πρωτ.
22999/237527/29-11-2013 απόφασης της Αποκ/νης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4038/2012, είναι οι εξής δύο (2) :
• Ζαχαρώδη προϊόντα – κουλούρια – αρτοσκευάσµατα 1 άδεια, τύπου Β
• Παιχνίδια 1 άδεια, τύπου Β
Εµπρόθεσµα κατατέθηκαν τρεις συνολικά αιτήσεις από τους παρακάτω ενδιαφερόµενους :
Μπίρου Μαρία του Αποστόλου, για την επαγγελµατική κατηγορία ζαχαρώδη προϊόντα –
κουλούρια – αρτοσκευάσµατα
Σκούρας ∆ηµήτριος του Χρήστου, για την επαγγελµατική κατηγορία ζαχαρώδη προϊόντα –
κουλούρια – αρτοσκευάσµατα
Τζάρτζα Κωνσταντινιά του Αθανασίου, για την επαγγελµατική κατηγορία παιχνίδια
Και οι τρεις πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 38, του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/27-10-2011, τ. Α΄), του άρθρου 13 του Ν.
3844/2010, των παρ. 1 και 2, του άρθρου 1, του Π.∆. 254/2005, όπως τροποποιήθηκε µε την
παρ. 12 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ1-164/2011.
Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
Α. H άδεια πώλησης ζαχαρωδών προϊόντων- κουλουριών-αρτοσκευασµάτων, για την
οποία οι ενδιαφερόµενοι είναι δύο, να δοθεί στον Σκούρα ∆ηµήτριο του Χρήστου ο οποίος έχει
ποσοστό αναπηρίας 67% και ανήκει στην κατηγορία α της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.
4038/2012, άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον 67% και τυφλοί όπου αναφέρεται ότι, από τις
χορηγούµενες σε ανέργους άδειες ικανοποιούνται ,κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα
διαφόρων κατηγοριών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην ίδια παράγραφο του
άρθρου 14.
Η Μπίρου Μαρία του Αποστόλου δεν ανήκει σε καµία κατηγορία και έρχεται δεύτερη.
Β. Η άδεια πώλησης παιχνιδιών, να δοθεί στην Τζάρτζα Κωνσταντινιά του Αθανασίου”
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2. Την αριθµ.124/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την αναβολή του
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση έκδοσης νέων αδειών υπαίθριου
πλανόδιου εµπορίου για το έτος 2014.
3.Την από 26-02-2014 συµπληρωµατική εισήγηση της αναπλ. Προϊσταµένης του τµήµατος
υπαίθριου εµπορίου του ∆ήµου Καρδίτσας κας Τζέλλου Ναταλίας η οποία έχει ως εξής:
“Σχετικά µε την αναβολή του θέµατος έκδοσης αδειών πλανόδιου εµπορίου για το 2014, σας
επισηµαίνουµε ότι :
1. Σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου 1 του Π.∆. 254/2005, ο ενδιαφερόµενος για την
απόκτηση άδειας υπαίθριου εµπορίου, δεν πρέπει να συνδέεται ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή τα
προστατευόµενα τέκνα αυτών, µε οποιαδήποτε σχέση µε οργανωµένη οµοειδή ή παρεµφερή
επιχείρηση, σχετική µε το αντικείµενο της υπαίθριας δραστηριότητας αυτών. Για το λόγο αυτό
ένα από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται ταυτόχρονα µε την αίτηση, είναι η υπεύθυνη
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι πληρείται ο όρος αυτός.
Με την παρ. 12 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ1-164/2011, η προϋπόθεση αυτή τροποποιείται και η
δέσµευση ισχύει µόνο για τον ενδιαφερόµενο και όχι για τον/την σύζυγο ή τα προστατευόµενα
τέκνα αυτών.
Αυτό σηµαίνει ότι ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτών δικαιούνται να ανοίξουν επιχείρηση οµοειδή
ή παρεµφερή (και φυσικά να κατέχουν παρόµοια άδεια υπαίθριου εµπορίου).
2. Όταν ο ενδιαφερόµενος προσέρχεται στο Τµήµα Υπαίθριου Εµπορίου, πρέπει µαζί µε την
αίτησή του να καταθέσει/επιδείξει ταυτόχρονα ,τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 1 του
Π.∆. 254/2005, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ1-164/2011 ήτοι
:
α) καταθέτει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
β) επιδεικνύει το εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος
γ) καταθέτει φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας, σε ισχύ
γ) καταθέτει πιστοποιητικό, εφόσον υπάρχει, από αρµόδια Υπηρεσία, από το οποίο
αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι ανήκει σε µία από τις κατηγορίες της παρ. 2 του άρθρου 14
του Ν. 4038/2012
Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων (31 Ιανουαρίου κάθε έτους), τα
δικαιολογητικά εξετάζονται από τους υπαλλήλους του Τµήµατος και συντάσσεται η σχετική
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τη σειρά κατάταξης των ενδιαφεροµένων. Μετά τις
31 Ιανουαρίου δεν επιτρέπεται ο ενδιαφερόµενος να προσθέσει ή να αφαιρέσει κανένα
δικαιολογητικό.
3. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4038/2012, από τις χορηγούµενες σε
ανέργους άδειες ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας τα πρόσωπα των κατωτέρω
κατηγοριών :
α. µέχρι ποσοστό 10%, άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον 67% και τυφλοί
β. µέχρι ποσοστό 15%, πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς µε τρία
τέκνα
γ. µέχρι ποσοστό 10%, ανάπηροι και θύµατα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944
δ. µέχρι ποσοστό 10%, άτοµα µε αναπηρία πάνω από 50%, εφόσον δεν οφείλεται σε πολεµικά
γεγονότα
ε. µέχρι ποσοστό 5%, γονείς ανήλικων τέκνων µε ειδικές ανάγκες και γονείς που
προστατεύουν άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες
εξάρτησης
στ. µέχρι ποσοστό 10% οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλλινοστούντες που
προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και τον Πόντο
ζ. µέχρι ποσοστό 5%, Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας
η. µέχρι ποσοστό 5%, άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό
απεξάρτηση
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Ο Σκούρας ∆ηµήτριος µε την αίτησή του, κατέθεσε πιστοποίηση αναπηρίας του ΙΚΑΕΤΑΜ/ΚΕΠΑ µε ηµεροµηνία 11/10/2012, µε ποσοστό 67% και υπάγεται στην α. κατηγορία.
Η Μπίρου Μαρία µε την αίτησή της κατέθεσε απόφαση της Α' βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής
Ν. Καρδίτσας µε ηµεροµηνία 14/06/2011, η οποία της χορηγήθηκε για την Πρόνοια, χωρίς
ηµεροµηνία λήξης, µε ποσοστό αναπηρίας 60% και όχι βεβαίωση του ΚΕΠΑ που υφίσταται από
το 2012 και είναι η αρµόδια Επιτροπή γνωστοποίησης πιστοποιητικών αναπηρίας. Επίσης δεν
µας προσκόµισε επίσηµο έγγραφο της Πρόνοιας. Εποµένως δεν ανήκει σε καµία από τις
παραπάνω κατηγορίες και ο Σκούρας ∆ηµήτριος προηγείται.
Αν η Μπίρου Μαρία µας είχε προσκοµίσει βεβαίωση από τα ΚΕΠΑ, τότε θα ανήκε στην
κατηγορία δ. και πάλι θα ερχόταν δεύτερη.
4. Σε περίπτωση που η Μπίρου Μαρία διαφωνεί µε το αποτέλεσµα της απόφασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, µπορεί να κάνει ένσταση κατά της απόφασης, όταν της κοινοποιηθεί,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.”
4.Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε τις οποίες
οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή
µονοµελών οργάνων των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου αυτών και των συνδέσµων για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε
(15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την
κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.

όπως

καταγράφηκαν

στα

6.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της εισήγησης της υπηρεσίας
ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Αγραφιώτου, Αναστασίου, Γούλας, Ζορµπάς,
Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μπουραζάνης, Νασιάκου,
Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Σούφλα, Τσιούκης, Τσίπρας και Παπαδηµητρίου
Φώτιος ενώ ΚΑΤΑ ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Ευαγγελακόπουλος, Ντούρλιας,
Τσαντήλας και Χάρµπας. Ο δηµοτικός σύµβουλος Σουφλάκος Βασίλειος έδωσε ΛΕΥΚΗ
ψήφο. (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο µέλος του
συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και
τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.) Οι δηµοτικοί
σύµβουλοι Μουζιούρας, Βερίλλης, Γενάδιος, Καρκαλέτση και Αρχοντής δεν συµµετείχαν στην
ψηφοφορία λόγω απουσίας τους από την συνεδρίαση.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Την έγκριση έκδοσης δύο (2) νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου τύπου Β για το
έτος 2014 στους κάτωθι ενδιαφερόµενους:
1. Σκούρας ∆ηµήτριος του Χρήστου, για την επαγγελµατική κατηγορία ζαχαρώδη προϊόντα –
κουλούρια – αρτοσκευάσµατα
2. Τζάρτζα Κωνσταντινιά του Αθανασίου,για την επαγγελµατική κατηγορία παιχνίδια,
οι οποίοι πληρούν τις οριζόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία διατάξεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο δηµοτικός
σύµβουλος κ. Γ. Γιοβάνης λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.
Μειοψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Ευαγγελακόπουλος, Ντούρλιας, Τσαντήλας και
Χάρµπας. Ο δηµοτικός σύµβουλος Σουφλάκος Βασίλειος έδωσε ΛΕΥΚΗ ψήφο. (Σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή
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δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η
λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.) Οι δηµοτικοί σύµβουλοι Μουζιούρας,
Βερίλλης, Γενάδιος, Καρκαλέτση και Αρχοντής δεν συµµετείχαν στην ψηφοφορία λόγω
απουσίας τους από την συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 145/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

