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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ     

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  20/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  336/2012 
 
«Πεξί εηζεγήζεωο – γλωκνδνηήζεωο γηα ηνλ αλώηαην αξηζκό αδεηώλ ππαίζξηνπ 
ΠΛΑΝΟΓΙΟΤ εκπνξίνπ, θαηά θαηεγνξία επαγγεικάηωλ θαη ηύπνπ (Α΄ή Β΄) πνπ ζα 
ρνξεγεζνύλ ζηνλ Γήκν καο γηα ην έηνο 2013». 
 
    Σηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο ηξηάληα κία (31) ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2012, εκέξα ηεο 
εβδνκάδνο Τεηάξηε θαη ώξα 18,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε 
ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 20/25-10-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε 
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 
   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο Σπύξνο            Πξόεδξνο Γ.Σ. 1. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο       Αληηδήκαξρνο 
2. Τζάθνο Πέηξνο            Αληηπξόεδξνο Γ.Σ.  2. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο 
3. Κξππσηόο Παλαγηώηεο   Γξακκαηέαο Γ.Σ. 3. Μηραιόπνπινο Μηραήι 
4. Κνιιηάθνο Ισάλλεο           Αληηδήκαξρνο    
5. Κνπηζνληθνιήο Φαξάι.      Αληηδήκαξρνο   
6. Πεηξάθεο Φξήζηνο           Αληηδήκαξρνο   
7. Πξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο   
8. Σνπξιάο Ισάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
9. Αιεηθέξε Παλαγηώηα   
10. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο   
11. Καινγεξίλεο Ηιίαο   
12. Λύξαο Φαξάιακπνο   
13. Μαξνύζεο Φαξάιακπνο   
14. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο   
15. Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
16. Σηαζάθεο Παλαγηώηεο   
17. Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα   
18. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
19. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
20. Φαξακήο Αληώληνο   
21. Φξηζηάθνο Σηαύξνο   
22. Τζάθνο Κσλ/λνο   
23. Μέληεο Γεώξγηνο   
24. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Η Σπλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Τξηρείιε. 
   Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Σσηήξαιεο Φξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο,  
Μάξθνο Παλαγηώηεο Τ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Μπίιηαο Γεώξγηνο Τ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο, 
Μπαηζάθεο Κσλ/λνο Τ.Κ. Αγίσλ Απνζηόισλ, Τδάθαο Γεώξγηνο Τ.Κ. Διαίαο, Τδεξεθόο Αλάξγπξνο 
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Τ.Κ. Κάησ Καζηαληάο, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Τ.Κ. Λαρίνπ, Σθαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Τ.Κ. 
Μεηακόξθσζεο, Φνπζάθνο Γεκήηξηνο Τ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Φξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Τ.Κ. 
Ννκίσλ, Καξνύλεο Μηραήι Τ.Κ. Παθίσλ, Σαξγθάλεο Γεώξγηνο Τ.Κ. Σπθέαο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο 
Τ.Κ. Φαξαθινύ.  

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ηεο ζπλεδξηάζεσο ν θ. Παπαδάθεο 
Γεώξγηνο. 
 
   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην έλαην (9ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Σνπξιάο Ισάλλεο, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Σύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2323/1995 όπσο είρε ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη 
ν αλώηαηνο αξηζκόο ησλ αδεηώλ θαηά θαηεγνξία επαγγεικάησλ πνπ επξόθεηην λα ρνξεγεζνύλ 
ην επόκελν έηνο γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ πιαλόδηνπ εκπνξίνπ, θαζνξηδόηαλ κε απόθαζε ηνπ 
Ννκάξρε, πνπ ιακβάλνληαλ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, θαηόπηλ γλσκνδόηεζεο ηεο 
Δπηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2323/95 όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3377/05 θαη ηελ ΚΥΑ Κ1-164/22-02-2011. 

Σύκθσλα κε ην Ν. 3852/2010, άξζξν 94 παξ. 6 ζηνηρείν 30 ε αξκνδηόηεηα ρνξήγεζεο 
άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλόδηνπ εκπνξίνπ θαη ν θαζνξηζκόο ηνπ αλώηαηνπ αξηζκνύ ησλ 
αδεηώλ απηώλ ζην δήκν κεηαβηβάζηεθε ζηνπο Καιιηθξαηηθνύο Γήκνπο. 

     Σπγθεθξηκέλα είρε κεηαβηβαζηεί ε ρνξήγεζε (κε απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ) άδεηαο 
άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλόδηνπ εκπνξίνπ θαη ν θαζνξηζκόο ηνπ αλώηαηνπ αξηζκνύ ησλ αδεηώλ 
απηώλ ζην δήκν, θαζώο θαη ε ζπγθξόηεζε (κε απόθαζε Γεκάξρνπ) ηεο Δπηηξνπήο Υπαίζξηνπ 
Πιαλόδηνπ Δκπνξίνπ.   

Έπεηηα από ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.4038/2012 (ΦΔΚ 14 Α΄) αξκόδηα όξγαλα γηα ηνλ 
θαζνξηζκό ηνπ αλώηαηνπ αξηζκνύ ησλ αδεηώλ είλαη πιένλ ηα Υπνπξγεία Δζσηεξηθώλ θαη 
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο αλάινγα κε ην αλ πξόθεηηαη γηα άδεηα ηύπνπ Α΄ ή  Β΄ αληίζηνηρα, κεηά από γλώκε ηνπ 
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Δπνκέλσο κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4038/12, γίλεηαη 
κεηαθνξά ηεο αξκνδηόηεηαο θαζνξηζκνύ ηνπ αλώηαηνπ αξηζκνύ αδεηώλ ππαίζξηνπ πιαλόδηνπ 
εκπνξίνπ από ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ Κεληξηθή θαη Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ελώ 
πξνβιέπεηαη γλσκνδόηεζε ησλ θαηά ηόπνλ αξκνδίσλ δεκνηηθώλ ζπκβνπιίσλ γηα ηνλ αξηζκό 
ησλ αλά θαηεγνξία ρνξεγνύκελσλ αδεηώλ. 

Σπλεπώο ν Γήκνο δελ έρεη πιένλ ηελ αξκνδηόηεηα ηεο ηειηθήο απόθαζεο 
θαζνξηζκνύ ηνπ αλώηαηνπ αξηζκνύ ησλ αδεηώλ, αιιά παξέρεη γλώκε πξνο ηα αξκόδηα 
όξγαλα.  

Η γλωκνδόηεζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ππνβάιιεηαη κέρξη 31ε Οθηωβξίνπ, 
θαη αθνξά ηηο άδεηεο ηνπ έηνπο 2013.  

Σηε ζπλέρεηα, όηαλ θαζνξηζηεί ν αλώηαηνο αξηζκόο αδεηώλ από ηα παξαπάλσ όξγαλα, ν 
Γήκνο πξνθεξύζζεη αιιά θαη ρνξεγεί ηηο άδεηεο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία. 

Οη άδεηεο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλόδηνπ εκπνξίνπ δηαθξίλνληαη: 
α) ζε άδεηα ηύπνπ Α΄(πώιεζε πξσηνγελώλ πξντόλησλ γεο, αιηείαο θαη ηρζπνθαιιηέξγεηαο) 

ε νπνία ηζρύεη ζε όιε ηε ρώξα, θαη 
β) ζε άδεηα ηύπνπ Β΄(πώιεζε ινηπώλ πξντόλησλ) ε νπνία ηζρύεη ζηελ πεξηθέξεηα κόλν 

ηεο αξκόδηαο αξρήο πνπ ηε ρνξεγεί.  
Τεξώληαο ηηο παξαπάλσ, απαξαίηεηεο από ηνλ Νόκν δηαδηθαζίεο, θιήζεθε ζε ζπλεδξίαζε ε 

γλωκνδνηηθή επηηξνπή γηα ην Τπαίζξην Πιαλόδην Δκπόξην (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Ν.2323/95), ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 314/2011 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Μνλεκβαζίαο, 
ε νπνία ζπλεδξίαζε ζηηο 17-10-2012 θαη απνθάζηζε (αξηζ. απόθ. 1/2012) λα ρνξεγεζνύλ από ην 
Γήκν Μνλεκβαζηάο  άδεηεο ππαίζξηνπ πιαλόδηνπ εκπνξίνπ γηα ην έηνο 2013 σο εμήο: 

1) Άδεηεο ηύπνπ Α΄: ηξεηο (3) γηα πώιεζε λσπώλ εηδώλ αιηείαο 
2) Άδεηεο ηύπνπ Β΄: λα κε ρνξεγεζνύλ λέεο άδεηεο. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα, ηηο επηθξαηνύζεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο 
ηόζν γηα ηηο ηνπηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο όζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ καο,  θαζώο θαη 
ηελ νινέλα απμαλόκελε αλεξγία, παξαθαιείηαη ην δεκνηηθό Σπκβνύιην  λα θαζνξίζεη ηνλ 
αλώηαην αξηζκό θαη ην είδνο ησλ αδεηώλ ππαίζξηνπ πιαλόδηνπ εκπνξίνπ πνπ ζα ρνξεγεζνύλ 
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ζηνλ Γήκν γηα ην έηνο 2013, κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε λα κελ ζηγνύλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ηνπηθώλ 
επηρεηξήζεσλ αιιά παξάιιεια λα κπνξνύλ λα εμππεξεηνύληαη νη δεκόηεο καο θαη θπξίσο απηνί 
πνπ θαηνηθνύλ ζε απνθεληξσκέλεο θνηλόηεηεο όπνπ δελ ππάξρνπλ θαζόινπ εκπνξηθά 
θαηαζηήκαηα.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο πξνηείλεηαη πξνο ην δεκνηηθό Σπκβνύιην λα  εηζεγεζεί ηηο εμήο 
άδεηεο γηα ην έηνο 2013: 
 Άδεηεο ηύπνπ Α΄: ηξεηο (3) γηα πώιεζε λσπώλ εηδώλ αιηείαο 
 Άδεηεο ηύπνπ Β΄: λα κε ρνξεγεζνύλ λέεο άδεηεο. 

Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε 
ηνπ, ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο αλαθεξόκελεο αλσηέξσ ηηο δηαηάμεηο, ησλ 
άξζξσλ 65 θαη 94 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε: 
 

 Απνθαζίδεη νκόθωλα 
 Δηζεγείηαη ηε ρνξήγεζε θαηά αλώηαην αξηζκό ησλ παξαθάησ αδεηώλ ππαίζξηνπ πιαλόδηνπ 
εκπνξίνπ ζην Γήκν, γηα ην έηνο 2013: 
 Άδεηεο ηύπνπ Α΄: ηξεηο (3) γηα πώιεζε λσπώλ εηδώλ αιηείαο 
 Άδεηεο ηύπνπ Β΄: λα κε ρνξεγεζνύλ λέεο άδεηεο. 

 
    Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  336/2012. 
 
   Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
       Ο Πξόεδξνο                  Ο Γξακκαηέαο                     Τα Μέιε 

 Αβδνύινο Σπύξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 

 
Παπαδάθε Δπγελία 

Κξππσηόο Παλαγηώηεο Τζάθνο Πέηξνο Αληηπξόεδξνο Γ.Σ. 

Κνιιηάθνο Ισάλλεο  Αληηδήκαξρνο 

Κνπηζνληθνιήο Φαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο 

Πεηξάθεο Φξήζηνο  Αληηδήκαξρνο 

Πξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο 

Σνπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο 

Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Λύξαο Φαξάιακπνο 
Μαξνύζεο Φαξάιακπνο 
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
Σηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Φαξακήο Αληώληνο 
Φξηζηάθνο Σηαύξνο 
Τζάθνο Κσλζηαληίλνο 
Μέληεο Γεώξγηνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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