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ΑΔΑ: Ψ7ΟΣ

ΩΛΦ-ΙΞ8 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ       

 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 18
ης

/22-6-2015  

τακτής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     457/2015  

 

ΘΕΜΑ 11
ο  

Η/Δ: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 91/2015 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής με θέμα «Καθορισμός αδειών υπαίθριου 

στάσιμου εμπορίου έτους 2015» 

 
Σήμερα τη 22

α
  Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 

δημόσια  συνεδρίαση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου ύστερα από την αριθ. 36868/18-6-

2015 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς 

Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ψάνης Γεώργιος, 

διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών, ήταν 

παρόντα τα τριάντα οκτώ (37) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Ψάνης Γεώργιος (πρόεδρος)         

2. Πάλλης Γεώργιος (γραμματέας)                         

3. Αμπουλός Ιωάννης                                                           

4. Αντωνέλλη Αναστασία 

5. Αποστόλου Στέφανος 

6. Αρμενάκας Εμμανουήλ 

7. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος 

8. Βέρρος Ταξιάρχης 

9. Γεωργούλας Ευστράτιος 

10. Γυμνάγος Προκόπιος 

11. Δαγκλής Ευστράτιος 

12. Ζωγράφου-Στεργιανού Χρυσούλα 

13. Θεοδώρου Φωκίων-Γεώργιος 

14. Ιωσηφέλλη Αθηνά 

15. Καραγεωργίου Ευστράτιος 

16. Καραγιάννης Δημήτριος 

17. Καραγιάννης Θεόδωρος 

18. Καρασάββας Νικόλαος 

19. Καρπέλης Νικόλαος 

20. Κατζανός Γεώργιος 

21. Κατσαρός  Κωνσταντίνος 

22. Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα 

23. Κουμαράς Αντώνιος 

24. Κουνιαρέλλης Ηλίας  

25. Κουρτζής Νικόλαος 

26. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστρ. 

27. Μόλβαλη Ελένη 

1. Ακριώτης Δημήτριος   

2. Αλβανόπουλος Παναγιώτης 

3. Αλεξίου Δημήτριος                                                 

4. Κατσαβέλλης Παναγιώτης 

5. Πέτρου Δαμιανός 

6. Ταμβακέλλης Μιχαήλ 

7. Φλώρος Γεώργιος (αντιπρόεδρος)   

8. Χαραλάμπους Συμεών 
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28. Ξανθούλης Ιωάννης 

29. Πνακά Ταξιαρχούλα 

30. Ρούσσης Μιχαήλ 

31. Στεργίου Θεόδωρος 

32. Τζιμής Ευστράτιος 

33. Τσαμπλάκος Προκόπιος 

34. Τσιριγώτη Νίκη 

35. Τσουπής Παναγιώτης 

36. Χατζηχρήστου Ιγνάτιος 

37. Ψωμάς Νικόλαος 

 

         Ο Δήμαρχος κ. Γαληνός Σπυρίδων προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Επίσης προσκλήθηκαν νόμιμα όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων  του 

Δήμου Λέσβου. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Χωριατέλλη Νίκη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

 Κατά τη συζήτηση του 1
ου

 θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθαν  οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι 

κ.κ  Αλβανόπουλος Παναγιώτης, Χαραλάμπους Συμεών, Φλώρος Γεώργιος . 

 Μετά τη συζήτηση του 2
ου

 θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος  

      κ. Χατζηχρήστου Ιγνάτιος 

 Κατά τη συζήτηση του 1
ου

 εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Καραγεωργίου Ευστράτιος 

 Μετά τη συζήτηση του 4
ου

 εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ.κ Τσιριγώτη Νίκη, Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα, Καραγιάννης Δημήτριος 

 

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης  

συζητήθηκαν μετά τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης. 

 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το  11
ο
 θέμα ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 

Αντιδήμαρχο κ. Καρασάββα Νικόλαο, ο οποίος αναφέρθηκε στην αριθμ. 91/2015 απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου, που έχει διανεμηθεί στο Σώμα και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, ζητώντας την έγκρισή της. 

 Στην ανωτέρω απόφαση, αναφέρονται τα εξής: ««ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ 

ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ  

Έχοντας υπόψη:   

      1. Το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-5-2014)  « Άσκηση εμπορικών 

δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις ».    

       2. Την αριθμ. 162/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού αριθμού αδειών και 

τέλους Υπαίθριου Πλανοδίου και Στάσιμου Εμπορίου στον Δήμο Λέσβου.   

       3. Το αρ.πρωτ.440/5-3-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Αιγαίου/Τμήμα Εμπορίου όπου καθορίζεται ο  

οριστικός αριθμός άδειων Υπαίθριου Πλανόδιου και Στάσιμου εμπορίου για το έτος 2015 καθώς  και το 

τέλος χρήσης των χώρων όπου θα ασκείται το Στάσιμο Εμπόριο. 

      4. Σύμφωνα με το Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-5-2014), με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

γίνεται ο καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, συγκεκριμένα: 

Α) Χώροι άσκησης υπαίθριου εμπορίου: 

Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους, 

ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους.  

Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν 
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κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα 

που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια. (παρ.3 άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') 

Β) Οριοθέτηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου: 

Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός: 

      α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και 

      β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές 

μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, 

μουσείων, μνημείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από 

τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) 

μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες 

(50.000) κατοίκους.           

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα 

(150) μέτρων. Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις-σημεία 

που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια. (άρθρο 27 

Ν.4264/14(ΦΕΚ118/15.05.2014τεύχοςΑ'). 

Προκειμένου για άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας σε ιδιωτικό χώρο, με το υπ’ 

αριθ. Κ1-826/22.05.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΑΝ. ΑΝΤ.ΥΠΟΔ.ΜΕΤ.&ΔΙΚΤ. επισημαίνονται τα εξής: 

      «Ευνόητο είναι ότι, οι ιδιωτικοί χώροι ανήκουν σε πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν τους χώρους τους, 

προκειμένου σε αυτούς να λειτουργήσει υπαίθριο στάσιμο Εμπόριο….… Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, 

όποιος ενδιαφέρεται να παραχωρήσει τον ιδιωτικό του χώρο, προκειμένου σε αυτόν να επιτραπεί η 

άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, οφείλει να ενημερώσει τον οικείο Δήμο, ώστε εν συνεχεία να 

προσδιορισθεί, ως τέτοιος χώρος σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.» 

       Ο Δήμος ορίζει κάθε φορά τις λεπτομέρειες για την χωροθέτηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε 

ιδιωτικό χώρο δηλ. τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παραχώρηση του χώρου 

από ιδιώτη. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος θα πρέπει να εξετάσει αν ο παραχωρηθείς χώρος πληροί τις 

προϋποθέσεις που θέτει ο Ν.4264/14 για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου. 

Για την παραχώρηση ιδιωτικού χώρου πρέπει να γίνει με α) μια αίτηση- υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη 

του χώρου, η οποία θα συνοδεύεται από β) σχεδιάγραμμα στο οποίο θα διαφαίνεται ο παραχωρούμενος 

χώρος και γ) τίτλο ιδιοκτησίας του παραχωρούμενου χώρου. Επίσης στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση θα 

πρέπει να αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης είναι ενήμερος ότι σε περίπτωση που οι υποψήφιοι που πληρούν τις 

προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου είναι περισσότεροι του ενός, ο 

χώρος θα δοθεί με κλήρωση (αυτό ορίζει η νομοθεσία δηλ. εκμίσθωση του χώρου από ιδιώτη στον 

κληρωθέντα σε συγκεκριμένη ιδιωτική θέση) και ότι συμφωνούν.      Οι παραγωγοί ειδών λαϊκής τέχνης, 

χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και έργων τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας δύνανται να 

διαθέτουν τα προϊόντα τους σε χώρους, που θα καθορίζονται από τον οικείο Δήμο.  

 (Υπ.Ανάπτυξης&ΑνταγωνιστικότηταςΚ1-929/10.06.2014) 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

- Εισήγηση Συμβουλίου Δημοτικής / Τοπικής Κοινότητας προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για 

θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

- Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για θέσεις άσκησης υπαίθριου 

στάσιμου εμπορίου 

- Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και τις παρακάτω εισηγήσεις-αποφάσεις των Τοπικών 

Συμβουλίων όπως αυτές διαβιβαστήκαν στην υπηρεσία μας από τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου 

Λέσβου σε συνέχεια των αρ.πρωτ 17374/ 24-3-2015 και αρ.πρωτ. 17838/27-3-2015,περί καθορισμού 

Αδειών Στάσιμου Εμπορίου από τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Λέσβου, παρακαλούμε 

όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες που αφορούν την έγκριση ή μη των αιτούμενων θέσεων 

Στάσιμου Εμπορίου .  

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ (Αρ.Αποφ.9/2015): 

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086501
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086502
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086502
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000017727_N0000019093_S0000105749
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000017727_N0000022541_S0000105759
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/94337_3097_eishghsh_symboylioy_dhmotikhs_koinothtas_ueseis_stasimoy_emporioy.doc
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/94337_3097_eishghsh_epitrophs_poiothtas_zvhs__ueseis_stasimoy_emporioy.doc
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/94337_3097_03-kathorimos-theseon-stasimoy-emporioy.doc


 4 

  - Δυο (2) θέσεις πώλησης  οπωροκηπευτικών.      

  - Μία (1) θέση πώλησης ρούχων και λευκών ειδών.  

      Οι προαναφερόμενες θέσεις οριοθετούνται επί της οδού Νυφίδος στον  

      Πολιχνίτο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΠΑΔΟΥ (Αρ.Αποφ.3/2015): 

-Μια (1) θέση  ρυμουλκούμενης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο (Καραγιάννη Αργυρώ) στην περιοχή   

«Καστέλλι» Παππάδου Γέρας. 

-Μια (1) θέση πώλησης οπωρολαχανικών στην περιοχή «Πατρικού» Παππάδου Γέρας.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Αρ.Αποφ.10/2015): 

-Μια (1) θέση  ρυμουλκούμενης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο (Χρυσάφης Αντώνιος) στην περιοχή      

«Τάρτι» Σκοπέλου Γέρας. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ (Αρ. Αποφ. 7/2015): 

- Μια (1) θέση  ρυμουλκούμενης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο (Ανδρέου Μαρία-Ανδρέου Ευστρατία-

Αθανάση Ελένη) στην περιοχή «Ασπροπόταμος» Μανταμάδου.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (Αρ.Αποφ.11/2015): 

-Μία (1) θέση πώλησης προϊόντων οικοτεχνίας στην παραλιακή οδό Π. Μιχαλέλλη έμπροσθεν του 

κτιρίου πρώην Β΄ Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Πλωμαρίου.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ ( Αρ.Πρωτ.28789 / 19-5-2015) 

-ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΕΡΕΣΟΥ :  Μία (1) θέση  ρυμουλκούμενης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο (Τσότρας 

Ευθύμιος) στην θέση «Αφεντέλι» Σκάλας Ερεσού. Δύο (2) θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

στην πλατεία Σκάλας Ερεσού 

-ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ : Μία (1) θέση  πώλησης οπωρολαχανικών στην τοποθεσία 

«Χαργιλύ». 

-ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ : Μία (1) θέση  πώλησης οπωρολαχανικών στην τοποθεσία 

«Ταβάρι». 

-ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΣΙΓΡΙΟΥ: Μία (1) θέση  πώλησης οπωρολαχανικών στην Πλατεία  της 

Κοινότητας. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (Αρ.Αποφ.12/2015) : 

- Μία (1) θέση για είδη ένδυσης – υπόδησης  

- Μία (1) θέση για είδη κήπου  

- Μία(1) θέση  για ηλεκτρικά εργαλεία  

Οι προαναφερόμενες θέσεις οριοθετούνται έξωθεν του περιβόλου του Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Καλλονής (Ελαιοτριβείο) εκτός της νοητής γραμμής της δημοσίας οδού.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αρ.Αποφ.65 και 107 /2015):  

- Δύο (2) θέσεις για είδη χειροτεχνίας – κοσμημάτων στον χώρο  πλησίον του Δημοτικού 

Θεάτρου Μυτιλήνης στην βόρεια πλευρά που γειτνιάζει με το Παλαιό Δημαρχείο.     

- Μία θέση (1)  άδειας ρυμουλκούμενης καντίνας εντός του πρώην Πάρκου Κυκλοφοριακής 

Αγωγής στη θέση «Καρά Τεπές» Μυτιλήνης  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΗΣ (Αρ.Αποφ. 4/2015): 

- Μία (1) θέση ρυμουλκούμενης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας 

Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάπης.  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ( Αρ.Αποφ. 11/2015): 

      - Δύο (2) θέσεις πώλησης οπωρολαχανικών στην περιοχή « Χαραμίδα». 

Οι προαναφερόμενες θέσεις οριοθετούνται ως εξής: η πρώτη θέση  έμπροσθεν της οικίας Μαμώλη 

Κωνσταντίνου στην Κάτω Χαραμίδα  ενώ η δεύτερη θέση  έξωθεν του πρώην καφενείου 

«Δημοσθένης» στην Άνω Χαραμίδα  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Λ. ΘΕΡΜΗΣ   (Αρ.Αποφ.7/2015): 

-Τέσσερεις θέσεις (4) πώλησης εκκλησιαστικών ειδών στον κοινόχρηστο χώρο της Δημοτικής οδού 

έναντι Ιεράς Μονής Αγίου Ραφαήλ.   
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ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ (Αρ.Αποφ.5/2015): 

     - Μία (1) θέση οπωρολαχανικών στη θέση «Ντίπι» έναντι του ιχθυοπωλείου  Κατσούρη Ν.  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΒΗΣ (Αρ.Αποφ.1/2015) : 

- Τρεις (3) θέσεις πώλησης οπωρολαχανικών (εκ των προτεινόμενων πέντε)  όπως αυτές  -μετά 

από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας - οριστικοποιήθηκαν στις κάτωθι τρεις 

θέσεις στην Αρίσβη ως εξής:   α)  Στο τρίγωνο των Ηρώων  

 β)  Επί του πεζοδρομίου έμπροσθεν του καφενείου Λουκά Εμμανουήλ  

 γ) Έναντι της οικίας του Δουνιά Αθανάσιου. 

 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  Περιβάλλοντος - Πρασίνου  Δήμου Λέσβου Μάντζαρης Δημήτριος» 

  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, και αφού έλαβε υπόψη: 1.Τις 

διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, 2.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34166/08.06.2015 εισήγηση του 

Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου κ. Δημητρίου Μάντζαρη προς την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τον καθορισμό των αδειών υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου έτους 2015 στον Δήμο Λέσβου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34166/8.6.2015 εισήγηση 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων Δήμου Λέσβου. 

Στον Πρόεδρό της αναθέτει την εκτέλεση της παρούσας». 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, 

ύστερα από την οποία: 
ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων  65 και 67 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

2. Την υπ’ αριθμ. 34166/8-6-2014 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου – Τμ. 

Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριότητων Δήμου Λέσβου 

3. Την αριθ. 91/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου Λέσβου, που έχει 

διανεμηθεί στο Σώμα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

4. Την αριθ. 162/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου 

5. Την αριθ. 76/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου  με θέμα 

«Καθορισμός του τέλους χρήσης των χώρων για την άσκηση υπαίθριου στασίμου εμπορίου στο 

Δήμο Λέσβου» 

6. Την αριθ.πρωτ. 440/5-3-2015 απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Τμήμα Εμπορίου ΠΕ 

Λέσβου περί «Καθορισμού αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου & Στάσιμου Εμπορίου και των 

Λοιπών Ρυθμίσεων που προβλέπονται από το άρθρο 22 του Ν. 4264/2014 Περιφερειακής 

Ενότητας Λέσβου για το έτος 2015» 

7. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Καρασάββα Νικολάου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ    

 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις θέσεις για άσκηση στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Λέσβου για το έτος 2015, 

σύμφωνα με την αριθ. 91/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

34166/8-6-2015 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου - Τμ. Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης 

Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Λέσβου, ως εξής: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ (Αρ.Αποφ.9/2015): 

  - Δυο (2) θέσεις πώλησης  οπωροκηπευτικών.      

  - Μία (1) θέση πώλησης ρούχων και λευκών ειδών.  
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      Οι προαναφερόμενες θέσεις οριοθετούνται επί της οδού Νυφίδος στον Πολιχνίτο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΠΑΔΟΥ (Αρ.Αποφ.3/2015): 

- Μια (1) θέση  ρυμουλκούμενης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο (Καραγιάννη Αργυρώ) στην περιοχή   

«Καστέλλι» Παππάδου Γέρας. 

- Μια (1) θέση πώλησης οπωρολαχανικών στην περιοχή «Πατρικού» Παππάδου Γέρας.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Αρ.Αποφ.10/2015): 

- Μια (1) θέση  ρυμουλκούμενης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο (Χρυσάφης Αντώνιος) στην περιοχή      

«Τάρτι» Σκοπέλου Γέρας. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ (Αρ. Αποφ. 7/2015): 

- Μια (1) θέση  ρυμουλκούμενης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο (Ανδρέου Μαρία-Ανδρέου Ευστρατία-

Αθανάση Ελένη) στην περιοχή «Ασπροπόταμος» Μανταμάδου.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (Αρ.Αποφ.11/2015): 

- Μία (1) θέση πώλησης προϊόντων οικοτεχνίας στην παραλιακή οδό Π. Μιχαλέλλη έμπροσθεν του  

κτιρίου πρώην Β΄ Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Πλωμαρίου.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ ( Αρ.Πρωτ.28789 / 19-5-2015) 

-ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΕΡΕΣΟΥ :  Μία (1) θέση ρυμουλκούμενης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο 

(Τσότρας Ευθύμιος) στην θέση «Αφεντέλι» Σκάλας Ερεσού. Δύο (2) θέσεις υπαίθριου 

στάσιμου εμπορίου στην πλατεία Σκάλας Ερεσού 

-ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ : Μία (1) θέση  πώλησης οπωρολαχανικών στην τοποθεσία 

«Χαργιλύ». 

-ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ : Μία (1) θέση  πώλησης οπωρολαχανικών στην τοποθεσία 

«Ταβάρι». 

-ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΣΙΓΡΙΟΥ: Μία (1) θέση  πώλησης οπωρολαχανικών στην Πλατεία  της 

Κοινότητας. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (Αρ.Αποφ.12/2015) : 

- Μία (1) θέση για είδη ένδυσης – υπόδησης  

- Μία (1) θέση για είδη κήπου  

- Μία(1) θέση  για ηλεκτρικά εργαλεία  

Οι προαναφερόμενες θέσεις οριοθετούνται έξωθεν του περιβόλου του Αγροτικού 

Συνεταιρισμού Καλλονής (Ελαιοτριβείο) εκτός της νοητής γραμμής της δημοσίας οδού.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αρ.Αποφ.65 και 107 /2015):  

- Δύο (2) θέσεις για είδη χειροτεχνίας – κοσμημάτων στον χώρο  πλησίον του Δημοτικού 

Θεάτρου Μυτιλήνης στην βόρεια πλευρά που γειτνιάζει με το Παλαιό Δημαρχείο.     

- Μία θέση (1)  άδειας ρυμουλκούμενης καντίνας εντός του πρώην Πάρκου Κυκλοφοριακής 

Αγωγής στη θέση «Καρά Τεπές» Μυτιλήνης  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΗΣ (Αρ.Αποφ. 4/2015): 

- Μία (1) θέση ρυμουλκούμενης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας 

Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάπης.  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ( Αρ.Αποφ. 11/2015): 

      - Δύο (2) θέσεις πώλησης οπωρολαχανικών στην περιοχή « Χαραμίδα» 

Οι προαναφερόμενες θέσεις οριοθετούνται ως εξής: η πρώτη θέση  έμπροσθεν της οικίας Μαμώλη 

Κωνσταντίνου στην Κάτω Χαραμίδα  ενώ η δεύτερη θέση  έξωθεν του πρώην καφενείου 

«Δημοσθένης» στην Άνω Χαραμίδα  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Λ. ΘΕΡΜΗΣ   (Αρ.Αποφ.7/2015): 

-Τέσσερεις θέσεις (4) πώλησης εκκλησιαστικών ειδών στον κοινόχρηστο χώρο της Δημοτικής 

οδού έναντι Ιεράς Μονής Αγίου Ραφαήλ.   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ (Αρ.Αποφ.5/2015): 

     - Μία (1) θέση οπωρολαχανικών στη θέση «Ντίπι» έναντι του ιχθυοπωλείου  Κατσούρη Ν.  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΒΗΣ (Αρ.Αποφ.1/2015) : 
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- Τρεις (3) θέσεις πώλησης οπωρολαχανικών (εκ των προτεινόμενων πέντε)  όπως αυτές  -μετά 

από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας - οριστικοποιήθηκαν στις κάτωθι τρεις 

θέσεις στην Αρίσβη ως εξής:    

α)  Στο τρίγωνο των Ηρώων  

β)  Επί του πεζοδρομίου έμπροσθεν του καφενείου Λουκά Εμμανουήλ  

γ) Έναντι της οικίας του Δουνιά Αθανάσιου 

 

{ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:  

 Σύνολο παρόντων: Τριάντα εννέα (39) Δημοτικοί Σύμβουλοι 

    Πλειοψήφησαν «υπέρ» της πρότασης: Τριάντα εννιά  (39) Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 

 

Αναθέτει στον Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής κ. Καρασάββα Νικόλαο την εκτέλεση της παρούσας 

απόφασης και  κάθε άλλη περαιτέρω ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 457. 

 

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω: 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού                  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου 

                   Συμβουλίου Λέσβου 

                                                                ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 


