
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ         Αριθ.Αποφ 80/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 15ο Πρακτικό  της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του ∆ήµου ∆ράµας   

την 12/12/2011 

 

Θέµα 1
ο:  Γνωµοδότηση για το Σχέδιο Κανονιστικής απόφασης 

των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα ∆ήµων και κοινοτήτων για το 
υπαίθριο εµπόριο (πλανόδιο και στάσιµο). 
 
    Στη ∆ράµα, σήµερα, 12η του µηνός ∆εκεµβρίου 2011 ,ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 14.00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου 
∆ράµας συνήλθε σε  συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. 

∆ράµας,  ύστερα από την 69654/6-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου 

που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Μ. Μλεκάνης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Κλήθηκε κατά σειρά το αναπληρωµατικό µέλος κ. Ετόγλου Ιωάννης ο 
οποίος δήλωσε ότι δε µπορεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση. Έτσι 
κλήθηκε κατά σειρά το αναπληρωµατικό µέλος κ. Π. Ζαχαριάδης ο 
οποίος και παρευρέθει στην συνεδρίαση. Επίσης ο κ. Θ. Ρεµόντης 
ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι κλήθηκε κατά 
σειρά το αναπληρωµατικό µέλος κ. Κ. Γρηγορίου ο οποίος και 
παρευρέθει στην συνεδρίαση. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 

µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Ζαχαριάδης Παύλος 
Κιοσσές Χρήστος  
Τερζής  Ανέστης 
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 
Γρηγορίου Κυριάκος 
Παπαδόπουλος Γεώργιος 
Φουτσιτζής Χρήστος 

 

Ιορδανίδης Παγκράτιος 

 

Ο κ.   Πρόεδρος  εισηγούµενος  το 1ο  θέµα  της  ηµερήσιας  
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 69647/6-12-2011 
έγγραφο του γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων , σχετικά µε το Σχέδιο Κανονιστικής απόφασης 
των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων για το 
υπαίθριο εµπόριο (πλανόδιο και στάσιµο), το οποίο λέει τα εξής : 

        
   Σας διαβιβάζουµε το  υπ’αριθµ. 01/30-11-2011 πρακτικό της επιτροπής γνωµοδότησης του άρθρου 1 

παρ. 8 του Ν. 2323/1995, σχετικά µε το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο (σχετ. 5)  και το υπ’ αριθµ. 01/30-11-

2011 πρακτικό της επιτροπής γνωµοδότησης του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 2323/1995 σχετικά µε το 

υπαίθριο πλανόδιο για το έτος 2012.(σχετ. 6) 



   Ειδικότερα σε ότι αφορά στο υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο µε την εφαρµογή του Ν.3852/2010 και  το 

άρθρο 94 η αρµοδιότητα περιήλθε στους ∆ήµους. Με το άρθρο 1 και την περ. 3 ορίζεται ότι για την 

άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου απαιτείται άδεια. Στην παρ. 4 περ. γ  του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι 

συγκροτείται επιτροπή  η οποία γνωµοδοτεί έως την 30
η
 Νοε. κάθε έτους και µε απόφαση του δηµοτικού 

συµβουλίου πλέον που εκδίδεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός 

των αδειών που πρόκειται να χορηγηθούν το επόµενο έτος. (σχετ. 4) 

   Στο υπαίθριο στάσιµο εµπόριο µε το άρθρο 1 παρ. 5 ορίζεται ότι για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου 

εµπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται από το αρµόδιο, κατά τόπο, δηµοτικό ή 

κοινοτικό συµβούλιο, κατά περίπτωση. Στην παρ. 7 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι συγκροτείται επιτροπή η 

οποία γνωµοδοτεί έως την 30
η
 Νοε. κάθε έτους και µε αποφάσεις δηµοτικού  ή κοινοτικού συµβουλίου, 

κατά περίπτωση, που λαµβάνονται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόµενο έτος, 

καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός των αδειών, κατά κατηγορία επαγγελµάτων, που πρόκειται να 

χορηγηθούν το επόµενο έτος και προσδιορίζονται ισάριθµες, συγκεκριµένες θέσεις για την άσκηση των 

υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων(σχετ.4). 

   Στο άρθρο 83 περ. γ του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι αρµοδιότητα του συµβουλίου της δηµοτικής 

κοινότητας  µεταξύ άλλων είναι να προτείνει και τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου 

εµπορίου. Η απόφαση του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας και για την περίπτωση αυτή 

αποστέλλεται στην επιτροπή ποιότητας ζωής προκειµένου να διαµορφώσει την εισήγησή της προς το 

δηµοτικό συµβούλιο για την έκδοση των προβλεπόµενων σχετικών τοπικών κανονιστικών 

αποφάσεων(σχετ. 2). 

   Στο ∆ήµο ∆ράµας έχουµε τρεις ∆ηµοτικές Κοινότητες των οποίων αντίγραφα των γνωµοδοτήσεων σας 

διαβιβάζουµε συνηµµένα. (σχετ. 7, 8 & 9). 

   Στην παρ. Β περ. (v) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 όπως συµπληρώνει τα άρθρα 79 & 82 του Κ.∆.Κ.  

αρµοδιότητα της Επιτροπής Ζωής των ∆ήµων είναι και η εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο το σχέδιο 

κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 & 82 του Κ.∆.Κ (σχετ.2) 

   Σε εφαρµογή των ανωτέρω παρακαλούµε για τις ενέργειές σας.  

Στη συνέχεια διάβασε τα πρακτικά των Επιτροπών Γνωµοδότησης σχετικά µε το 
παραπάνω θέµα τα οποία  
έχουν ως εξής: 

 

Υπ’ αριθµ. 1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  της 1ης  Συνεδρίασης  

της Επιτροπής Γνωµοδότησης σχετικά µε το Υπαίθριο Πλανόδιο Εµπόριο στο ∆ήµο 

∆ράµας  
 

Στη ∆ράµα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα  30 Νοεµβρίου 2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 το 

µεσηµέρι  µετά την από  24 Νοεµβρίου πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρεµόντη Θεµιστοκλή συνήλθε η 

Επιτροπή Γνωµοδότησης η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ.  38548/15-7-2011απόφαση του 

∆ηµάρχου ∆ράµας, και προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του  Ν. 2323/2005 σχετικά 

µε το «Υπαίθριο Εµπόριο  και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε  το άρθρο 

1 της παρ. 4 του Ν. 3377/2005 & της περ,. 2 του άρθρου 1 της  υπ’ αριθµ. Κ1/164/2011 ΚΥΑ ΦΕΚ 

275Β/2011, προκειµένου να γνωµοδοτήσει για τον καθορισµό του ανώτατου αριθµού αδειών κατά 

κατηγορία επαγγελµάτων και τις ισάριθµες θέσεις που θα δηµιουργηθούν για το έτος 2012 στο ∆ήµο 

∆ράµας σχετικά µε το Πλανόδιο Υπαίθριο Εµπόριο   ώστε να χορηγηθούν άδειες.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1. κ. Ρεµόντης  Θεµιστοκλής  

 
2. κ. Μουρµούρη Όθωνα 

 

3. κ. Ζαχαριάδη Παύλο 

 

4. κ. Καµπουρίδη Γαβριήλ    

     αναπληρωµατικό µέλος 

 

5. κ. Παπαδοπούλου Παρασκευή  

 

6. κ. ∆ανόγλου Κωνσταντίνος  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

 



Ο Πρόεδρος της επιτροπής εισηγούµενος το θέµα, ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής ότι µε την εφαρµογή 

των διατάξεων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 περί µεταφοράς αρµοδιοτήτων στους ∆ήµους η 

αρµοδιότητα υπαίθριου πλανοδίου περιήλθε και αυτή στους ∆ήµους πλην εκείνης για την χορήγηση 

άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου σε παραγωγούς.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της του άρθρου 1 παρ. 4 του  Ν. 2323/2005 σχετικά µε το «Υπαίθριο Εµπόριο  

και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε  το άρθρο 1 τις παρ. 4 του Ν. 3377/2005 

& την περ. 2 του άρθρου 1 της  υπ’ αριθµ. Κ1/164/2011 ΚΥΑ ΦΕΚ 275Β/2011, απαιτείται η 

γνωµοδότηση της επιτροπής σχετικά µε το Υπαίθριο Πλανόδιο Εµπόριο και  τον καθορισµό  του 

ανώτατου αριθµού αδειών κατά κατηγορία επαγγελµάτων και τις ισάριθµες θέσεις που θα δηµιουργηθούν  

για το έτος 2012 στο ∆ήµο ∆ράµας.  

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής για την υφιστάµενη κατάσταση σε ότι 

αφορά στο υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο στο ∆ήµο ∆ράµα µετά την ανάληψη της αρµοδιότητας από την 

πρώην Ν.Α. ∆ράµας και τις άδειες που έχουν χορηγηθεί από τον παραπάνω φορέα και τις ανάγκες για τη 

δηµιουργία νέων θέσεων για το έτος 2012 που διαπίστωσε στο ∆ήµο ∆ράµας, τονίζοντας ότι σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να αποτραπεί ο κίνδυνος τους αθέµιτου ανταγωνισµού µε το στεγασµένο εµπόριο. 
Τόνισε ότι µε την χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου  πλανόδιου εµπορίου δίνεται η 

δυνατότητα  σε κοινωνικές οµάδες να αποκτήσουν επαγγελµατική δραστηριότητα και ιδιαίτερα  

σ’ αυτήν την δύσκολη οικονοµική περίοδο της χώρας και τα υψηλά ποσοστά της ανεργίας, 

παρατήρησε επίσης ότι είναι ένας τρόπος για την εξάλειψη των παράνοµων και αυθαίρετων 

δραστηριοτήτων.  
Το λόγο πήρε το µέλος της επιτροπής κ. ∆ανόγλου Κωνσταντίνος εκπρόσωπος και ∆/της του Τµήµατος 

Τροχαίας ∆ράµας, ο οποίος µε την τοποθέτησή του έθεσε ως όρο και προϋπόθεση ξεχωριστά για κάθε µια 

από τις θέσεις που θα δηµιουργηθούν για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου να διασφαλίζεται η 

κυκλοφοριακή οµαλότητα στις οδούς καθώς  και η οµαλή λειτουργία της πόλης .  

Το µέλος κ. Καµπουρίδης Γαβριήλ αναπληρωτής εκπρόσωπος του επιµελητηρίου ∆ράµας επισήµανε την 

ανάγκη διασφάλισης της καθαριότητας και των θεµάτων περί δηµόσιας υγείας  

 

Η επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τα µέλη, έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 

του Ν. 2323/1995 σχετικά µε το Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε  το άρθρο 1 της παρ. 4 του Ν. 3377/2005 & την περ,.2 του άρθρου 1 της  υπ’ αριθµ. 

Κ1/164/2011 ΚΥΑ ΦΕΚ 275Β/2011 καθώς και τις διατάξεις του Π.∆.254/2005 «Ρύθµισης Υπαίθριου 

Εµπορίου Πλανόδιου & Στάσιµου», είδε την ανάγκη και 

Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι 
 

Για την δηµιουργία των παρακάτω  θέσεων καθώς και για τα  είδη πώλησης κατά κατηγορία επαγγέλµατος 

για την άσκηση υπαίθριου πλανοδίου  εµπορίου στο ∆ήµο ∆ράµας για το 2012 :  

 

(Α) Ιχθύων 
Με την επισήµανση του µέλους κ. Καµπουρίδη Γραβριήλ εκπρόσωπο του επιµελητηρίου Ν. ∆ράµας για 

την αυστηρή τήρηση περί των θεµάτων υγείας λόγω της δυσκολίας του είδους, γνωµοδοτούν για 

δηµιουργία (2) θέσεων για την πώληση ιχθύων. 

(Β) Οπωρολαχανικά – Όσπρια 
Γνωµοδοτούν κατά πλειοψηφία µειοψηφούντος του κ. Μουρµούρη Όθωνα (εκπρόσωπος και πρόεδρος της 

οµοσπονδίας επαγγελµατοβιοτεχνών Ν.  ∆ράµας), για τη δηµιουργία (2) δύο θέσεων  

(Γ) Καντίνες 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία  (4) τεσσάρων θέσεων στο ∆ήµο ∆ράµας. 

(∆) Μπαλόνια 
Γνωµοδοτούν για την δηµιουργία (4) τεσσάρων θέσεων στο ∆ήµο ∆ράµας  

(Ε) Είδη λαϊκής τέχνης 
Μετά από τοποθέτηση του µέλους της επιτροπής κ. Καµπουρίδη Γαβριήλ εκπρόσωπο του επιµελητηρίου 

∆ράµας, σχετικά µε τη δυσκολία του είδους για την άσκηση του υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου και λόγω 

της ευρύτητας αυτής της κατηγορίας σε είδη ζήτησε την προσοχή ως τη δηµιουργία των θέσεων. 

Ο κ. Ζαχαριάδης Παύλος µέλος της επιτροπής πρότεινε για τους λόγους που προτάθηκαν από τον κ. 

Καµπουρίδη Γαβριήλ να καθοριστούν τα είδη πώλησης  και συγκεκριµένα σε «ξύλινα- πήλινα και γύψινα 

αναµνηστικά είδη καθώς και αναµνηστικά αρχαιολογικών ευρηµάτων» .  

Μετά τα ανωτέρω γνωµοδότησαν για τη δηµιουργία (2) θέσεων. 

(∆) Ξηροί Καρποί 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (2) θέσεων 

(Ε) Κουλούρια  
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (2) θέσεων 



(ΣΤ) Παιχνίδια 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (2) θέσεων 

(Ζ) Ένδυση – Υπόδηση 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (2) θέσεων 

(Η) Εργαλεία  

Καµία  

(Θ) Λευκά Είδη  Προικός– Νεωτερισµοί   
 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (2) θέσεων. 

 

Οι παραπάνω προτάσεις της επιτροπής έγιναν δεκτές κατά περίπτωση, µε την επισήµανση της τήρησης 

των εισηγήσεων των µελών της επιτροπής και όσων καθορίζονται από την σχετική νοµοθεσία  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                    Τα µέλη της επιτροπής 
 

           1. Μουρµούρης Όθωνας 
Ρεµόντης Θεµιστοκλής                                      Εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας  
∆ηµοτικός Σύµβουλος                                       Επαγγελµατοβιοτεχνών Ν. ∆ράµας                               
            2.Ζαχαριάδης Παύλος – ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
                                                     Εκπρόσωπος της ΠΕ∆/Α.Μ.Θ. 

         3. Γεωργιάδης Στέφανος 
  Εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου Ν. ∆ράµας 

            4.Παπαδοπούλου Παρασκευή  

                                                                             Πρόεδρος του Σωµατείου  

   Μικροπωλητών Ν. ∆ράµας 

       5.∆άνογλου Κωνσταντίνος -                                                   
                                                                     Υπαστυνόµος Α’ 

                                                                               Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆ράµας –  

                                                                               Τµήµα Τροχαίας  

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟ∆ΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΣΤΟ ∆ΗΜΌ ∆ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  

ΙΧΘΥΩΝ     (2)  ΘΕΣΕΩΝ  

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΟΣΠΡΙΑ     (2)  ΘΕΣΕΩΝ  

ΚΑΝΤΙΝΕΣ     (4)  ΘΕΣΕΩΝ  

ΜΠΑΛΟΝΙΑ     (4)  ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΙ∆Η ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

(ξύλινα – πήλινα – γύψινα αντικείµενα 

& αναµνηστικά είδη αποµιµήσεις 
αρχαιολογικών ευρηµάτων) 

    

    (2)  ΘΕΣΕΩΝ  

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ     (2) ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ      (2) ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ     (2) ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΝ∆ΥΣΗ – ΥΠΟ∆ΗΣΗ      (2) ΘΕΣΕΩΝ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η & ΠΡΟΙΚΟΣ -

ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ 
    (2) ΘΕΣΕΩΝ 



                         Υπ’ αριθµ. 1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  της 1ης Συνεδρίασης  

της Επιτροπής Γνωµοδότησης σχετικά µε το Υπαίθριο Στάσιµο Εµπόριο στο ∆ήµο 

∆ράµας  
 

Στη ∆ράµα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 30 Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 το 

µεσηµέρι µετά την από 24-11-2011πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζαχαριάδη Παύλου συνήλθε η 

Επιτροπή Γνωµοδότησης η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 38548/15-7-2011απόφαση του 

∆ηµάρχου ∆ράµας, και προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8του  Ν. 2323/2005 σχετικά 

µε το «Υπαίθριο Εµπόριο  και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε  το άρθρο 

1 τις παρ. 5 &  8 του Ν. 3377/2005 & της περ,. 4 του άρθρου  της  υπ’ αριθµ. Κ1/164/2011 ΚΥΑ ΦΕΚ 

275Β/2011, προκειµένου να γνωµοδοτήσει για τον καθορισµό του ανώτατου αριθµού αδειών κατά 

κατηγορία επαγγελµάτων και τις ισάριθµες θέσεις που θα δηµιουργηθούν για το έτος 2012 στο ∆ήµο 

∆ράµας σχετικά µε το Στάσιµο Υπαίθριο Εµπόριο ώστε να χορηγηθούν άδειες.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής εισηγούµενος το θέµα, εξήγησε στα µέλη ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις  του 

άρθρου 1 παρ. 8 του  Ν. 2323/2005 σχετικά µε το «Υπαίθριο Εµπόριο  και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε  το άρθρο 1 τις παρ. 5 &  8 του Ν. 3377/2005 & την περ,. 4 του 

άρθρου  της  υπ’ αριθµ. Κ1/164/2011 ΚΥΑ ΦΕΚ 275Β/2011, απαιτείται η γνωµοδότηση της επιτροπής 

σχετικά µε τον καθορισµό  του ανώτατου αριθµού αδειών κατά κατηγορία επαγγελµάτων και τις ισάριθµες 

θέσεις που θα δηµιουργηθούν  για το έτος 2012 στο ∆ήµο ∆ράµας για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου 

εµπορίου. 

Επισήµανε επίσης ότι προτεραιότητα του ∆ήµου ∆ράµας είναι η διατήρηση του κοινόχρηστου 

χαρακτήρα των χώρων και όποια δραστηριότητα θα αναπτυχθεί στους χώρους αυτούς, πρωτίστως 

θα διασφαλίζεται η καθηµερινή εξυπηρέτηση των πολιτών και δεν θα αναιρείται η κοινή, 

ασφαλής και ανεµπόδιστη χρήση των χώρων. 

Τόνισε ότι µε την χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου  στάσιµου εµπορίου δίνεται η δυνατότητα  

σε κοινωνικές οµάδες να αποκτήσουν επαγγελµατική δραστηριότητα και ιδιαίτερα  σ’ αυτήν την 

δύσκολη οικονοµική περίοδο της χώρας και τα υψηλά ποσοστά της ανεργίας, παρατήρησε επίσης 

ότι είναι ένας τρόπος για την εξάλειψη των παράνοµων δραστηριοτήτων και της αυθαίρετης 

κατάληψης των χώρων. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής για την υφιστάµενη κατάσταση σε ότι 

αφορά στο υπαίθριο στάσιµο εµπόριο στο ∆ήµο ∆ράµας και τις άδειες που έχουν χορηγηθεί, τις θέσεις που 

δεν έχουν καταληφθεί και τις ανάγκες για τη δηµιουργία νέων θέσεων για το έτος 2012 που διαπίστωσε 

στο ∆ήµο ∆ράµας, τονίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποτραπεί ο κίνδυνος τους αθέµιτου 

ανταγωνισµού µε το στεγασµένο εµπόριο. 

Το λόγο πήρε το µέλος της επιτροπής κ. ∆ανόγλου Κωνσταντίνος εκπρόσωπος και ∆/της του Τµήµατος 

Τροχαίας ∆ράµας, ο οποίος µε την τοποθέτησή του έθεσε ως όρο και προϋπόθεση ξεχωριστά για κάθε µια 

από τις θέσεις που θα δηµιουργηθούν για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου να διασφαλίζεται η 

ελεύθερη και ασφαλής όδευση των πεζών και η οµαλή λειτουργία της πόλης.  

Το µέλος κ. Μουρµούρης Όθωνας εκπρόσωπος και Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Επαγγελµατοβιοτενχών Ν. 

∆ράµας  

συµφώνησε µε την τοποθέτηση του προέδρου και επισήµανε ότι σε κάποιες περιπτώσεις όπως το είδος της 

κινητής στάσιµης καντίνας η δηµιουργία των θέσεων θα πρέπει να γίνει µε φειδώ. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1. κ. Ζαχαριάδης Παύλος 

 
2. κ. Παπαδοπούλου Παρασκευή 

 
3. κ. Φίτσιου – Σαραφίδου Παρασκευή 

 

4. κ. Μουρµούρης Όθωνας  

 

5  κ. Αποστολίδης Κώστας 

 
6. κ. Πουλιούδη Βασιλική 

 
7. κ. ∆ανόγλου Κων/νος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

 



Το µέλος κ. Πουλιούδη Βασιλική, εκπρόσωπος της ΙΗ’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών 

Αρχαιοτήτων, ζήτησε σε όλες τις περιπτώσεις και επειδή πρόκειται για στάσιµη δραστηριότητα και ειδικά 

σε κάποιες κατηγορίες ειδών να υπάρξει επισταµένη φροντίδα για την καθαριότητα και την υγιεινή.  

Το µέλος κ Αποστολίδης Κώστας, εκπρόσωπος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας ΑµεΑ, επισήµανε την 

ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης και ασφαλούς  όδευσης των ατόµων µε αναπηρία από τα σηµεία που 

θα παραχωρηθούν για την άσκηση υπαίθρου στάσιµου εµπορίου και πρότεινε ως προς των αριθµό των  

θέσεων που θα δηµιουργηθούν  να υπάρξει η δυνατότητα να ωφεληθούν και τα άτοµα µε αναπηρία και να 

κάνουν χρήση αυτής  της δυνατότητας. 

Η επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τις τοποθετήσεις των µελών,  έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις 

του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 2323/1995 σχετικά µε το Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε  το άρθρο 1 τις παρ. 5 &  8 του Ν. 3377/2005 & την περ,. 4 του 

άρθρου της  υπ’ αριθµ. Κ1/164/2011 ΚΥΑ ΦΕΚ 275Β/2011 καθώς και τις διατάξεις του Π.∆.254/2005 

«Ρύθµισης Υπαίθριου Εµπορίου Πλανόδιου & Στάσιµου», είδε την ανάγκη και 

Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι 
Τη δηµιουργία των παρακάτω θέσεων και  είδη πώλησης κατά κατηγορία επαγγέλµατος για την άσκηση 

υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο ∆ράµας για το 2012 :  

(Α)  Είδη Λαϊκής Τέχνης,  
Το µέλος της επιτροπής κ. Παπαδοπούλου Παρασκευή εκπρόσωπος του Σωµατείου Μικροπωλητών της 

Λαϊκής Αγοράς του ∆ήµου ∆ράµας, πήρε το λόγο και τοποθετήθηκε υπέρ της δηµιουργίας αυτής της 

κατηγορίας αφού έτσι δίνεται η δυνατότητα για την πώληση κάποιων παραδοσιακών ειδών που δεν  τα 

βρίσκουν πλέον εύκολα στα καταστήµατα οι καταναλωτές, στη συνέχεια πρότεινε να καθοριστούν τα είδη 

που θα περιλαµβάνει αυτή η κατηγορία, διότι τα είδη Λαϊκής Τέχνης  περιλαµβάνουν µεγάλη ποικιλία 

αντικειµένων και προκειµένου να αποφευχθούν διάφορα προβλήµατα, πρότεινε τα είδη αυτά να 

αποτελούνται από τα εξής αντικείµενα «ξύλινα- γύψινα –πήλινα αναµνηστικά» 

Στη συνέχεια το µέλος κ. Πουλιούδη Βασιλική εκπρόσωπος της ΙΗ’ Εφορίας Προϊστορικών και 

Κλασσικών Αρχαιοτήτων, πρότεινε στην κατηγορία αυτή να συµπεριληφθεί και  ένα νέο είδος και 

συγκεκριµένα µικρά αντικείµενα – αποµιµήσεις αρχαιολογικών ευρηµάτων τα οποία ο ενδιαφερόµενος 

πωλητής µπορεί να τα προµηθευτεί από τα  Αρχαιολογικά Μουσεία της περιοχής του. Επισήµανε επίσης 

ότι σε άλλες περιοχές αυτό εφαρµόζεται. Αιτιολόγησε την πρότασή της ως έναν τρόπο ανάδειξης και 

υπενθύµισης  του πολιτισµού µας. 

Τα υπόλοιπα µέλη της επιτροπής αποδέχθηκαν τις προτάσεις των παραπάνω µελών και γνωµοδοτούν για 

την δηµιουργία (2) θέσεων µε Είδη Λαϊκής Τέχνης µε τα εξής πωλούµενα είδη : (Ξύλινα – Γύψινα – 

Πήλινα αναµνηστικά και Αντικείµενα – Αποµιµήσεις αρχαιολογικών ευρηµάτων.) αναλυτικά (1) µία θέση 

στο πεζοδρόµιο έναντι του ΚΤΕΛ «η άδεια αυτή δεν θα ισχύει κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της 

ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ » και (1) θέση στο πεζοδρόµιο επί της Εθνικής Αµύνης «η άδεια αυτή δεν θα ισχύει 

κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ » 

(Β) ΚΑΝΤΙΝΕΣ 
Γνωµοδοτούν  κατά πλειοψηφία για τη δηµιουργία (6) έξι θέσεων και συγκεκριµένα (4) τέσσερις θέσεις σε 

ιδιωτικό χώρο και (2) δύο θέσεις σε κοινόχρηστους χώρους  δηλαδή (1) µια θέση στο γήπεδο της Ν. 

Αµισού και (1) θέση επί της Ακροπόλεως περιοχή Νοσοκοµείου. 

(Γ) ΚΑΣΤΑΝΑ 

Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (3) τριών θέσεων, αναλυτικά: (1) µία θέση  επί της οδού Αθανασιάδη στο 

βόρειο πεζοδρόµιο του ∆ηµοτικού Κήπου , (1) µία θέση επί της  Αγ. Σοφίας στο σηµείο της  

«τουλούµπας» και (1) µία θέση στο πεζοδρόµιο έναντι του Ι.Ν. της Αγ. Βαρβάρας. «Οι άδειες αυτές δεν 

θα ισχύουν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

(∆) POP CORN  

Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (2) δύο θέσεων, αναλυτικά: (1) µία θέση επί της οδού Εθνικής Αµύνης 

στο ανατολικό πεζοδρόµιο του δηµοτικού κήπου  «η άδεια αυτή δεν θα ισχύει κατά τη διάρκεια 

διενέργειας της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ » και (1) µία  θέση στο πεζοδρόµιο έναντι του Ι.Ν. της Αγ. Βαρβάρας. 

(Ε) Μαλλί της Γριάς 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (3) τριών θέσεων, αναλυτικά: (2) δύο θέσεις επί της Εθνικής Αµύνης στο 

ανατολικό πεζοδρόµιο του δηµοτικού κήπου «η άδεια αυτή δεν θα ισχύει κατά τη διάρκεια διενέργειας της 

ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ »και (1) µια θέση στο πεζοδρόµιο έναντι του Ι.Ν. της Αγ. Βαρβάρας.  

 

(ΣΤ) Αρτοσκευάσµατα (κουλούρι – σταφιδόψωµο) 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (2) θέσεων, αναλυτικά: (1) µία θέση στο πεζοδρόµιο µπροστά στο παλιό 

∆ηµαρχείο στη συµβολή των οδών Αγ. Σοφίας και Άρµεν και (1) µία θέση στο πεζοδρόµιο επί της οδού 

Εθνικής Αµύνης στο ύψος του κτηρίου της Εµπορικής Τράπεζας. 

(Ζ)Καλαµπόκι  



Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (1) µίας θέσης επί της οδού Εθνικής Αµύνης στο ανατολικό πεζοδρόµιο 

του δηµοτικού κήπου. 

(Η) Ζωγράφοι 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (1) µία θέσης εντός του ∆ηµοτικού Κήπου (στον πλάτανο) «η άδεια αυτή 

δεν θα ισχύει κατά τη διάρκεια διενέργειας της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ » 

(Θ) Παραγωγοί (οπωροκηπευτικών και οσπρίων) 
Γνωµοδοτούν κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων  των µελών της επιτροπής  κ. Μουρµούρη Όθωνα 

(εκπρόσωπος και πρόεδρος της Οµοσπονδίας Επαγγελµατοβιοτεχνών Ν. ∆ράµας ) και κ. Φίτσιου 

Σαραφίδου Παρασκευή  και µε την αίρεση ότι οι πωλητές στους οποίους θα χορηγηθούν οι άδειες αυτού 

του είδους θα πωλούν αποκλειστικά και µόνο τα παραγόµενα είδη τους και κατά την περίοδο αιχµής της 

παραγωγής τους, για τη δηµιουργία (3) τριών θέσεων, αναλυτικά: (1) µία  θέση στο πεζοδρόµιο επί της 

οδού Αρκαδιουπόλεως και (1) µία θέση στο πάρκο των  Ορτακινών και (1) θέση στο ∆ιοικητήριο. 

(Ι) Σπόροι – Φυτά 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (1) θέσης στη Πλατεία του Σιδηροδροµικού Σταθµού µπροστά στο πάρκο 

δίπλα στο περίπτερο.  

(Κ) Μπαλόνια  

Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (2) θέσεων, αναλυτικά (1) θέση επί της οδού Εθνικής Αµύνης  «η άδεια 

αυτή δεν θα ισχύει κατά τη διάρκεια διενέργειας της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ » και (1) θέση στο πεζοδρόµιο 

έναντι του Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας. 

 

Με την επισήµανση ότι οι παραπάνω προτεινόµενες θέσεις κατά κατηγορία επαγγέλµατος δεν θα έχουν 

ισχύ κατά τη περίοδο της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ εφόσον όµοιες κατηγορίες δηµιουργούνται και 

περιλαµβάνονται στον παρακάτω πίνακα. 

(1)Θέσεις κατά κατηγορία επαγγέλµατος για άσκηση υπαίθρου στάσιµου εµπορίου κατά την περίοδο 
των Χριστουγέννων στο πλαίσιο εκδηλώσεων µε τίτλο «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ»  
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (19) δεκαεννέα θέσεων, αναλυτικά: (3) τρεις θέσεις για κάστανα στο 

χώρο της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ, (5) θέσεις για pop-corn στο χώρο της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ, (5) θέσεις για 

µαλλί της γριάς  στο χώρο της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ, (2) θέσεις ζωγράφων στο χώρο της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 

και (4) θέσεις για µπαλόνια στο χώρο της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ. 

 (2)Θέσεις κατά κατηγορία επαγγέλµατος για άσκηση υπαίθρου στάσιµου εµπορίου κατά την 
περίοδο του Πάσχα. 

Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (27) θέσεων, αναλυτικά : (10) θέσεις στα πεζοδρόµια Βεργίνας, 

Παπανδρέου, αρχή της Σκρά, (10) θέσεις στα πεζοδρόµια των οδών Αγ. Σοφίας, Πλατεία Ελευθερίας, (3) 

τρεις θέσεις στο πεζοδρόµιο της οδού 19
ης

 Μάιου, στα δυτικά του ιερού ναού Αγίου Νικολάου, (1) µία 

θέση στο πεζοδρόµιο επί της οδού  Εθνικής Άµυνας (απέναντι από την Πλατεία Ελευθερίας) και (3) τρεις 

θέσεις στη συµβολή πεζοδροµίου (ανατολικά  του ιερού ναού Αγ. Νικολάου µε Αθανασιάδη. 

Οι παραπάνω προτάσεις της επιτροπής έγιναν δεκτές κατά περίπτωση, µε την επισήµανση της τήρησης 

των εισηγήσεων των µελών της επιτροπής και όσων καθορίζονται από την σχετική νοµοθεσία  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                    Τα µέλη της επιτροπής 
         1. Μουρµούρης Όθωνας 
   Ζαχαριάδης Παύλος                                      Εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας      
       Αντιδήµαρχος.    Επαγγελµατοβιοτεχνών Ν. ∆ράµας 
         2.Αποστολίδης Κώστας 

 Εκπρόσωπος της Εθν. Συνοµ/νδίας Αµε Α 

                    3.Πουλιούδη Βασιλική                               

                       Εκπρόσωπος της ΙΗ΄Εφορίας  Προϊστορικών 

& Κλασσικών Αρχαιοτήτων 

                                                 του Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας  

        4. Φίτσιου - Σαραφίδου Παρασκευή 

          Εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου Ν.  

   ∆ράµας  

           5.Παπαδοπούλου Παρασκευή  
                                                                             Πρόεδρος του Σωµατείου  

   Μικροπωλητών Ν. ∆ράµας 

      6.∆άνογλου Κωνσταντίνος -                                                   
                                                                     Υπαστυνόµος Α’ 

                                                                               Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆ράµας –  

                                                                               Τµήµα Τροχαίας 



         ΕΙ∆ΟΣ   

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  
ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  (2) θέσεις  
(ξύλινα –γύψινα - πήλινα, αναµνηστικά & αντικείµενα 

αποµιµήσεις  αρχαιολογικών ευρηµάτων)  

(2) θέσεις:  
(1) θέση στο πεζοδρόµιο έναντι του  ΚΤΕΛ    & 

 (1) θέση επι της Εθν. Αµύνης  «εκτός Ονειρούπολης» 

ΚΑΝΤΙΝΕΣ        (6) θέσεις  (4) θέσεις  σε ιδιωτικό χώρο &  (2)  θέσεις σε κοινόχρηστο ως εξής : 
(1) θέση στο γήπεδο Ν. Αµισού, και 

(1) θέση  επί της Ακροπόλεως περιοχή Νοσοκοµείου  

 

ΚΑΣΤΑΝΑ          (3) θέσεις  (3) θέσεις:  
(1) θέση επί της Αθανασιάδη στο βόρειο πεζοδρόµιο του ∆ηµ. Κήπου 

(1) θέση στην τουλούµπα επι της  Αγ. Σοφίας (εκτός Ονειρούπολης) 

(1) θέση στο πεζοδρόµιο έναντι του  Ι.Ν. της  Αγ Βαρβάρας  

Pop Korn             (2) θέσεις  2 θέσεις: 
(1)θέση επί Εθν. Αµύνης  στο ανατολικό πεζοδρόµιο του ∆ηµ. Κήπου (εκτός 

Ονειρούπολης) 

(1) θέση στο πεζοδρόµιο έναντι του ΙΝ. της  Αγ Βαρβάρας 

Μαλλί της γριάς  (3) θέσεις  3θέσεις : 
(2) θέσεις επι της Εθν. Αµύνης στο ανατολικό πεζοδρόµιο του ∆η. Κήπου (εκτός 

Ονειρούπολης) 

(1) θέση στο πεζοδρόµιο έναντι του Ι.Ν. της Αγ. Βαρβάρας 

Καλαµπόκι         (1) θέση (1) θέση επι της  Εθν. Αµύνης στο ανατολικό πεζοδρόµιο του ∆ηµ. Κήπου (εκτός 

Ονειρούπολης) 

 

Αρτοσκευάσµατα   (2) θέσεις 
(κουλούρι – σταφιδόψωµα) 

(2) Θέσεις: 
(1) θέση στο πεζοδρόµιο µπροστά στο  Παλιό ∆ηµαρχείο στη συµβολή οδών Αγ. 

Σοφίας & Άρµεν 

(1) θέση επί της οδού Εθνικής Αµύνης στο ύψος της Εµπορικής Τράπεζας 

Ζωγράφοι             (1) θέση  (1) θέση εντός του  ∆ηµοτικού Κήπου (στον πλάτανο) (εκτός Ονειρούπολης) 

Παραγωγοί Οπωροκηπευτικών & Οσπρίων             (3) (3) θέσεις: 



θέσεις (1) θέση στο πεζοδρόµιο επι  της οδού  Αρκαδιουπόλεως  

(1) θέση στο  ∆ιοικητήριο  &  

(1) θέση στο πάρκο των Ορτακινών   

Σπόροι – Φυτά   (1) θέση  (1) θέση στην πλατεία στο Σιδηροδροµικό Σταθµό µπροστά στο πάρκο δίπλα στο 

περίπτερο. 

 

 

 

 

ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ (19)  

 

 

 

 

(19) θέσεων : 
(3)θέσεις για κάστανα στο χώρο της Ονειρούπολης  

(5) θέσεις για pop corn στο χώρο της Ονειρούπολης 

(5)θέσεις για µαλλί της γριάς  στο χώρο της Ονειρούπολης 

(2) θέσεις ζωγράφων στο χώρο της Ονειρούπολης 

(4)θέσεις για µπαλόνια στο χώρο της Ονειρούπολης  

Λαµπάδες (27) θέσεις  (27) θέσεων:  

(10) θέσεις στα πεζοδρόµια Βεργίνας Παπανδρέου και αρχή της Σκρά 

(10) θέσεις στο πεζοδρόµιο της οδού Αγ. Σοφίας  και στην Πλατεία Ελευθερίας  

(3) θέσεις στο πεζοδρόµιο της οδού 19
ης

 Μαϊου στα δυτικά του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου  

(1) θέση στο πεζοδρόµιο επι της οδού Εθνικής Αµύνης έναντι της Πλ. Ελευθερίας 

(3) θέσεις στη συµβολή πεζοδροµίου ανατολικά του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου µε 

Αθανασιάδη. 

Μπαλόνια (2) θέσεις (2) θέσεις : 
(1) θέση επι τη οδού Εθν. Αµύνης (εκτός Ονειρούπουλης) 

(1) θέση στο πεζοδρόµιο έναντι του Ι. Ν. Αγ. Βαρβάρας 



Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής  αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας ,διάβασε  
         1. Το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 περί «πρόσθετων αρµοδιοτήτων στους ∆ήµους»  

           2.Το  άρθρο 73 παρ. Β περ. (v)  & και το άρθρο 83 παρ. (γ)  του Ν. 3852/2010 

         3. Το Π.∆. 254/2005 περί «Ρύθµισης Υπαίθριου Εµπορίου Πλανόδιου & Στάσιµου» 

         4. Τις διατάξεις  του Ν. 2323/1995 σχετικά µε  το Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις όπως  

           τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

         5. Το υπ’  αριθµ. 01/30-11-2011 πρακτικό της επιτροπής γνωµοδότησης του άρθρου 1 παρ. 8 του  

           Ν. 2323/1995, σχετικά µε το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο. 

         6. Το υπ’ αριθµ. 01/30-11-2011 πρακτικό της επιτροπής γνωµοδότησης του άρθρου 1 παρ. 4 του  

           Ν. 2323/1995 σχετικά µε το υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο. 

           7. Το υπ’ αριθµ.68/2011 πρακτικό της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας περί «πρότασης θέσεις  

           όπου θα επιτρέπεται η άσκησης υπαίθριου εµπορίου στη ∆.Κ. ∆ράµας» 

           8. Το υπ’ αριθµ.  67882/ 29-11-2011 έγγραφο της ∆ηµοτική Κοινότητας Ξηροποτάµου 

           9. Το υπ’ αριθµ. 67762/28-11-2011 έγγραφο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Χωριστής   

µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,αφού έκανε αποδεκτές τις παρατηρήσεις 
του κ. Ζαχαριάδη για επιµέρους αλλαγές στα εξής: 

σχετικά µε το Υπαίθριο Πλανόδιο Εµπόριο στο ∆ήµο ∆ράµας 
στη γνωµοδότηση για τις θέσεις: 
(ΣΤ) Παιχνίδια να µην δοθούν θέσεις (να γραφεί καµία)  

(Ζ) Ένδυση υπόδηση να µην δοθούν θέσεις (να γραφεί καµία)  

σχετικά µε το Υπαίθριο Στάσιµο Εµπόριο στο ∆ήµο ∆ράµας 
στη γνωµοδότηση για τις θέσεις: 

 

-   ΚΑΣΤΑΝΑ           

Στη (1) θέση επί της Αθανασιάδη στο βόρειο πεζοδρόµιο του ∆ηµ. Κήπου να 

γραφεί «εκτός Ονειρούπολης» 

Στη (1) θέση στην τουλούµπα επι της  Αγ. Σοφίας να διαγραφεί το (εκτός 

Ονειρούπολης) 

-ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ  

(3)θέσεις για κάστανα στο χώρο της Ονειρούπολης  

(5) θέσεις για pop corn στο χώρο της Ονειρούπολης 

(5)θέσεις για µαλλί της γριάς  στο χώρο της Ονειρούπολης 

(2) θέσεις ζωγράφων στο χώρο της Ονειρούπολης 

 (4)θέσεις για µπαλόνια στο χώρο της Ονειρούπολης 
Να γραφεί σε όλα «όχι στο χώρο της Ονειρούπολης» αλλά επί της Εθνικής Αµύνης και της 

Π.∆ιονυσίου δηλαδή πέριξ της Ονειρούπολης) 
 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι            ο µ ό φ ω ν α 

 
1.ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το Σχέδιο Κανονιστικής 
απόφασης των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα ∆ήµων και κοινοτήτων για το 
υπαίθριο εµπόριο (πλανόδιο και στάσιµο)ως εξής: 
 
 

Σχετικά µε το Υπαίθριο Πλανόδιο Εµπόριο στο ∆ήµο ∆ράµας  
 

Για την δηµιουργία των παρακάτω  θέσεων καθώς και για τα  είδη πώλησης κατά κατηγορία επαγγέλµατος 

για την άσκηση υπαίθριου πλανοδίου  εµπορίου στο ∆ήµο ∆ράµας για το 2012 :  

 

(Α) Ιχθύων 
Γνωµοδοτούν για δηµιουργία (2) θέσεων για την πώληση ιχθύων. 

 (Β) Οπωρολαχανικά – Όσπρια 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (2) δύο θέσεων  

(Γ) Καντίνες 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία  (4) τεσσάρων θέσεων στο ∆ήµο ∆ράµας. 

(∆) Μπαλόνια 



Γνωµοδοτούν για την δηµιουργία (4) τεσσάρων θέσεων στο ∆ήµο ∆ράµας  

(Ε) Είδη λαϊκής τέχνης 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (2) δύο θέσεων  

 (∆) Ξηροί Καρποί 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (2) θέσεων 

(Ε) Κουλούρια  
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (2) θέσεων 

 

(ΣΤ) Παιχνίδια 

Καµία  

 (Ζ) Ένδυση – Υπόδηση 

Καµία  

(Η) Εργαλεία  

Καµία  

 (Θ) Λευκά Είδη  Προικός– Νεωτερισµοί   
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (2) θέσεων 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟ∆ΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΣΤΟ ∆ΗΜΌ ∆ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  

ΙΧΘΥΩΝ     (2)  ΘΕΣΕΩΝ  

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΟΣΠΡΙΑ     (2)  ΘΕΣΕΩΝ  

ΚΑΝΤΙΝΕΣ     (4)  ΘΕΣΕΩΝ  

ΜΠΑΛΟΝΙΑ     (4)  ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΙ∆Η ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

(ξύλινα – πήλινα – γύψινα αντικείµενα 

& αναµνηστικά είδη αποµιµήσεις 
αρχαιολογικών ευρηµάτων) 

    

    (2)  ΘΕΣΕΩΝ  

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ     (2) ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ      (2) ΘΕΣΕΩΝ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η & ΠΡΟΙΚΟΣ -

ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ 
    (2) ΘΕΣΕΩΝ 



Σχετικά µε το Υπαίθριο Στάσιµο Εµπόριο στο ∆ήµο ∆ράµας 
 

Για τη δηµιουργία των παρακάτω θέσεων και  είδη πώλησης κατά κατηγορία επαγγέλµατος για την 

άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο ∆ράµας για το 2012 :  

(Α)  Είδη Λαϊκής Τέχνης,  
Γνωµοδοτούν για την δηµιουργία (2) θέσεων µε Είδη Λαϊκής Τέχνης µε τα εξής πωλούµενα είδη : (Ξύλινα 

– Γύψινα – Πήλινα αναµνηστικά και Αντικείµενα – Αποµιµήσεις αρχαιολογικών ευρηµάτων.) αναλυτικά 

(1) µία θέση στο πεζοδρόµιο έναντι του ΚΤΕΛ «η άδεια αυτή δεν θα ισχύει κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ » και 

 (1) θέση στο πεζοδρόµιο επί της Εθνικής Αµύνης «η άδεια αυτή δεν θα ισχύει κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ » 

(Β) ΚΑΝΤΙΝΕΣ 

Γνωµοδοτούν  για τη δηµιουργία (6) έξι θέσεων και συγκεκριµένα (4) τέσσερις θέσεις σε ιδιωτικό χώρο 

και (2) δύο θέσεις σε κοινόχρηστους χώρους  δηλαδή (1) µια θέση στο γήπεδο της Ν. Αµισού και (1) θέση 

επί της Ακροπόλεως περιοχή Νοσοκοµείου. 

(Γ) ΚΑΣΤΑΝΑ 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (3) τριών θέσεων, αναλυτικά:  

(1) µία θέση  επί της οδού Αθανασιάδη στο βόρειο πεζοδρόµιο του ∆ηµοτικού Κήπου . «Οι άδειες αυτές 

δεν θα ισχύουν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

(1) µία θέση επί της  Αγ. Σοφίας στο σηµείο της  «τουλούµπας» . «Οι άδειες αυτές θα ισχύουν κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

 και (1) µία θέση στο πεζοδρόµιο έναντι του Ι.Ν. της Αγ. Βαρβάρας. «Οι άδειες αυτές θα ισχύουν κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

(∆) POP CORN  

Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (2) δύο θέσεων, αναλυτικά: (1) µία θέση επί της οδού Εθνικής Αµύνης 

στο ανατολικό πεζοδρόµιο του δηµοτικού κήπου  «η άδεια αυτή δεν θα ισχύει κατά τη διάρκεια 

διενέργειας της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ » και (1) µία  θέση στο πεζοδρόµιο έναντι του Ι.Ν. της Αγ. Βαρβάρας. 

(Ε) Μαλλί της Γριάς 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (3) τριών θέσεων, αναλυτικά: (2) δύο θέσεις επί της Εθνικής Αµύνης στο 

ανατολικό πεζοδρόµιο του δηµοτικού κήπου «η άδεια αυτή δεν θα ισχύει κατά τη διάρκεια διενέργειας 

της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ »και (1) µια θέση στο πεζοδρόµιο έναντι του Ι.Ν. της Αγ. Βαρβάρας.  

(ΣΤ) Αρτοσκευάσµατα (κουλούρι – σταφιδόψωµο) 

Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (2) θέσεων, αναλυτικά: (1) µία θέση στο πεζοδρόµιο µπροστά στο παλιό 

∆ηµαρχείο στη συµβολή των οδών Αγ. Σοφίας και Άρµεν και (1) µία θέση στο πεζοδρόµιο επί της οδού 

Εθνικής Αµύνης στο ύψος του κτηρίου της Εµπορικής Τράπεζας. 

(Ζ)Καλαµπόκι  
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (1) µίας θέσης επί της οδού Εθνικής Αµύνης στο ανατολικό πεζοδρόµιο 

του δηµοτικού κήπου. 

(Η) Ζωγράφοι 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (1) µία θέσης εντός του ∆ηµοτικού Κήπου (στον πλάτανο) «η άδεια αυτή 

δεν θα ισχύει κατά τη διάρκεια διενέργειας της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ » 

(Θ) Παραγωγοί (οπωροκηπευτικών και οσπρίων) 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (3) τριών θέσεων, αναλυτικά: (1) µία  θέση στο πεζοδρόµιο επί της οδού 

Αρκαδιουπόλεως και (1) µία θέση στο πάρκο των  Ορτακινών και (1) θέση στο ∆ιοικητήριο. 

(Ι) Σπόροι – Φυτά 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (1) θέσης στη Πλατεία του Σιδηροδροµικού Σταθµού µπροστά στο πάρκο 

δίπλα στο περίπτερο.  

(Κ) Μπαλόνια  
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (2) θέσεων, αναλυτικά (1) θέση επί της οδού Εθνικής Αµύνης  «η άδεια 

αυτή δεν θα ισχύει κατά τη διάρκεια διενέργειας της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ » και (1) θέση στο πεζοδρόµιο 

έναντι του Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας. 

-Θέσεις κατά κατηγορία επαγγέλµατος για άσκηση υπαίθρου στάσιµου εµπορίου κατά την 
περίοδο των Χριστουγέννων στο πλαίσιο εκδηλώσεων µε τίτλο «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ» 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (19) δεκαεννέα θέσεων 

(3)θέσεις για κάστανα  

(5) θέσεις για pop corn  

(5)θέσεις για µαλλί της γριάς   

(2) θέσεις ζωγράφων  
 (4)θέσεις για µπαλόνια  



Οι παραπάνω θέσεις  «όχι στο χώρο της Ονειρούπολης» αλλά επί της Εθνικής Αµύνης και της 

Π.∆ιονυσίου δηλαδή πέριξ της Ονειρούπολης) 
 

-Θέσεις κατά κατηγορία επαγγέλµατος για άσκηση υπαίθρου στάσιµου εµπορίου κατά την περίοδο 
του Πάσχα. 
Γνωµοδοτούν για τη δηµιουργία (27) θέσεων, αναλυτικά : (10) θέσεις στα πεζοδρόµια Βεργίνας, 

Παπανδρέου, αρχή της Σκρά, (10) θέσεις στα πεζοδρόµια των οδών Αγ. Σοφίας, Πλατεία Ελευθερίας, (3) 

τρεις θέσεις στο πεζοδρόµιο της οδού 19
ης

 Μάιου, στα δυτικά του ιερού ναού Αγίου Νικολάου, (1) µία 

θέση στο πεζοδρόµιο επί της οδού  Εθνικής Άµυνας (απέναντι από την Πλατεία Ελευθερίας) και (3) τρεις 

θέσεις στη συµβολή πεζοδροµίου (ανατολικά  του ιερού ναού Αγ. Νικολάου µε Αθανασιάδη. 

 

 

 

 

 



         ΕΙ∆ΟΣ   

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  
ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  (2) θέσεις  
(ξύλινα –γύψινα - πήλινα, αναµνηστικά & 

αντικείµενα αποµιµήσεις  αρχαιολογικών 
ευρηµάτων)  

(2) θέσεις:  
(1) θέση στο πεζοδρόµιο έναντι του  ΚΤΕΛ «εκτός Ονειρούπολης»   & 

 (1) θέση επι της Εθν. Αµύνης  «εκτός Ονειρούπολης» 

ΚΑΝΤΙΝΕΣ        (6) θέσεις  (4) θέσεις  σε ιδιωτικό χώρο &  (2)  θέσεις σε κοινόχρηστο ως εξής : 
(1) θέση στο γήπεδο Ν. Αµισού, και 

(1) θέση  επί της Ακροπόλεως περιοχή Νοσοκοµείου  

 

ΚΑΣΤΑΝΑ          (3) θέσεις  (3) θέσεις:  
(1) θέση επί της Αθανασιάδη στο βόρειο πεζοδρόµιο του ∆ηµ. Κήπου(εκτός 

Ονειρούπολης) 

(1) θέση στην τουλούµπα επί της  Αγ. Σοφίας  

(1) θέση στο πεζοδρόµιο έναντι του  Ι.Ν. της  Αγ Βαρβάρας  

Pop Korn             (2) θέσεις  2 θέσεις: 
(1)θέση επί Εθν. Αµύνης  στο ανατολικό πεζοδρόµιο του ∆ηµ. Κήπου (εκτός 

Ονειρούπολης) 

(1) θέση στο πεζοδρόµιο έναντι του ΙΝ. της  Αγ Βαρβάρας 

Μαλλί της γριάς  (3) θέσεις  3θέσεις : 
(2) θέσεις επι της Εθν. Αµύνης στο ανατολικό πεζοδρόµιο του ∆η. Κήπου (εκτός 

Ονειρούπολης) 

(1) θέση στο πεζοδρόµιο έναντι του Ι.Ν. της Αγ. Βαρβάρας 

Καλαµπόκι         (1) θέση (1) θέση επι της  Εθν. Αµύνης στο ανατολικό πεζοδρόµιο του ∆ηµ. Κήπου (εκτός 

Ονειρούπολης) 

 

Αρτοσκευάσµατα   (2) θέσεις 
(κουλούρι – σταφιδόψωµα) 

(2) Θέσεις: 
(1) θέση στο πεζοδρόµιο µπροστά στο  Παλιό ∆ηµαρχείο στη συµβολή οδών Αγ. 

Σοφίας & Άρµεν 

(1) θέση επί της οδού Εθνικής Αµύνης στο ύψος της Εµπορικής Τράπεζας 



Ζωγράφοι             (1) θέση  (1) θέση εντός του  ∆ηµοτικού Κήπου (στον πλάτανο) (εκτός Ονειρούπολης) 

Παραγωγοί Οπωροκηπευτικών & Οσπρίων             
(3) θέσεις 

(3) θέσεις: 
(1) θέση στο πεζοδρόµιο επι  της οδού  Αρκαδιουπόλεως  

(1) θέση στο  ∆ιοικητήριο  &  

(1) θέση στο πάρκο των Ορτακινών   

Σπόροι – Φυτά   (1) θέση  (1) θέση στην πλατεία στο Σιδηροδροµικό Σταθµό µπροστά στο πάρκο δίπλα στο 

περίπτερο. 

 

 

 

 

ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ (19)  

 

(19) θέσεων : Οι θέσεις αυτές  «όχι στο χώρο της Ονειρούπολης» αλλά επί της 

Εθνικής Αµύνης και της Π.∆ιονυσίου δηλαδή πέριξ της Ονειρούπολης) 
 
(3)θέσεις για κάστανα  

(5) θέσεις για pop corn  

(5)θέσεις για µαλλί της γριάς   

(2) θέσεις ζωγράφων  
(4)θέσεις για µπαλόνια  

Λαµπάδες (27) θέσεις  (27) θέσεων:  

(10) θέσεις στα πεζοδρόµια Βεργίνας Παπανδρέου και αρχή της Σκρά 

(10) θέσεις στο πεζοδρόµιο της οδού Αγ. Σοφίας  και στην Πλατεία Ελευθερίας  

(3) θέσεις στο πεζοδρόµιο της οδού 19
ης

 Μαϊου στα δυτικά του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου  

(1) θέση στο πεζοδρόµιο επι της οδού Εθνικής Αµύνης έναντι της Πλ. Ελευθερίας 

(3) θέσεις στη συµβολή πεζοδροµίου ανατολικά του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου µε 

Αθανασιάδη. 

Μπαλόνια (2) θέσεις (2) θέσεις : 
(1) θέση επι τη οδού Εθν. Αµύνης (εκτός Ονειρούπουλης) 

(1) θέση στο πεζοδρόµιο έναντι του Ι. Ν. Αγ. Βαρβάρας 



2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον 
∆ήµαρχο ∆ράµας 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ.80/2011 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο �ρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας               Τα µέλη  
           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


