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24
ε
 σλεδρίαζε 

Δεκοηηθού σκβοσιίοσ Παηρέφλ 

ηες 11
ες

 Νοεκβρίοσ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 11
ε
 Νοεκβρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηε θαη ψξα 17.30, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αρηζκό 24/6-11-2020, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη 

δφζεθε ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα ηελ αξηζ. ΓΗΓΑΓ/Φ69/133/νηθ. 20764/7-11-

2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (24) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη 

ζπκκεηείραλ  ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ψκαηνο: 

1) νισκνχ Αηθαηεξίλε- Πξνεδξεχνπζα Αληηπξφεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία-

Γξακκαηεχνπζα, 3) Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) 

Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 6) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 7) Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο- 

Αλη/ξρνο, 8) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 10) Αζπξνχιηα 

νθία, 11) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 12) Μαγηάθεο Γεψξγηνο, 13) Μνδέο Αζαλάζηνο, 14) Νηάξνπ 

Μαξία, 15) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 16) Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 17) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 18) 

Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 19) Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 20) Βνξίζεο Γηνλχζηνο, 21) 

Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 22) Γνχξνο Αζαλάζηνο, 23) Μνίξαιεο Νηθφιανο, 24) Μπαθαιάξνο 

Υξήζηνο, 25) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 26) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 27) Ξπιηάο Θεφδσξνο, 28) 

Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 29) Παηνχραο Υξήζηνο, 30) Ρψξνο Γεψξγηνο, 31) βφιεο Κσλζηαληίλνο, 

32) ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη  33) Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο.  

Οη θ.θ.  Γθέζηα Δηξήλε, Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Καπθάο Γεψξγηνο, Κνπλάβεο 

Αληψληνο, Σδαλάθνο Νηθφιανο, Φηινπνχινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ 

εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ, τρέε δε Γρακκαηεύοσζας αλέιαβε ε θα 

Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία.  

Οη θ.θ. Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, ακνχξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο,  

Γξεγφξεο Ζιίαο, Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Σξηαληαθπιιφπνπινο 

Ναπνιέσλ, Σζηκπνχθεο Ησάλλεο θαη Φσκάο Πέηξνο δελ εηζήιζαλ απφ ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, 

αιιά αξγφηεξα, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.  

Ο θ. Μειάο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο, δελ εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε, απνπζηάδσλ 

δηθαηνινγεκέλα, τρέε δε Προεδρεύοσζας αλέιαβε ε θα νισκνχ Αηθαηεξίλε.  

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ε θα Πξνεδξεχνπζα θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

………………………………………………………………………………………………................................................ 

 (Γηεπθξηλίδεηαη φηη ήδε εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, Φσκάο 

Πέηξνο, Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, ακνχξε- Βαγελά Αθξηβή, 

Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ θαη Γξεγφξεο Ζιίαο, ελψ 

απνρψξεζαλ νη θ.θ. Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο, Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο θαη Παπαδεκάηνο 

Νηθφιανο).   

ηε ζπλέρεηα, ε θα Πξνεδξεχνπζα εηζάγεη ην αξηζ. 6 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Έθδνζε γλσκνδφηεζεο γηα θαζνξηζκφ ζέζεο, ζηελ νπνία ζα επηηξέπεηαη ε άζθεζε 

ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ (Κφκβνο Πεξηβφιαο)» (ζρεηηθή ε αξηζ. 77/2020 απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο).   

 

Σο ώκα, άθνπζε ηελ θα Πξνεδξεχνπζα, ηνλ αξκφδην εηζεγεηή – Αληηδήκαξρν, 
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ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο – δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο θαη είδε ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7.6.2010) 

«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο», ηελ αξηζ. 77/2020 απφθαζε ηεο Δ.Π.Ε.. 

Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Ρψξνο Γεψξγηνο, Σζηκπνχθεο 

Ησάλλεο θαη Γξεγφξεο Ζιίαο δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ «ιεπθφ» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη 

ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο 

απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ 

θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ, ηο ώκα,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

 χκθσλα κε: 

1. Σηο δηαηάμεηο, ησλ πεξηπη. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 2, ηνπ άξζξνπ 7,  ηνπ άξζξνπ 17 θαη ηνπ 

άξζξνπ 40, ηνπ Ν. 4497/17 (ΦΔΚ 171/13.11.2017 ηεχρνο Α'), 

2. Σελ ππ’ αξηζ.1/37698/03.04.2018 εγθχθιην ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.3463/2006,   

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ v, ηεο παξ.1B, ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ην ζρέδην 

θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Κ.Γ.Κ.. 

5. Σελ ππ’αξηζ.14/11-09-2020 απφθαζε ηνπ πκβνχιηνπ ηεο Κνηλφηεηαο Αλαηνιηθνχ 

Σνκέα, κε ηελ νπνία πξφηεηλε ην θαζνξηζκφ ζέζεο άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ 

ζηνλ  Κφκβν Πεξηβφιαο, ηξία (3) κέηξα πην πάλσ απφ απηφλ θαη επί ηεο νδνχ Αξηζηνηέινπο  

 

εγθρίλεη ηνλ θαζνξηζκφ ζέζεο, ζηελ νπνία ζα επηηξέπεηαη ε άζθεζε ππαίζξηνπ 

ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Κόκβο ηες Περηβόιας κε ηελ πξνυπφζεζε λα 

κεηαθεξζεί ηξία (3) κέηξα πην πάλσ απφ απηφλ θαη επί ηεο νδνχ Αξηζηνηέινπο. 

 

Ζ δηάζηαζε ηνπ πάγθνπ πψιεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ – πξντφλησλ, ζα είλαη έσο 3 

κέηξα (κήθνο) ρ έσο 2 κέηξα (πιάηνο). 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ Ν.4497/2017: 

α)  Οη ζέζεηο άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε 

δεκφζηνπο ή δεκνηηθνχο ρψξνπο. Ζ απφζηαζε ησλ ζέζεσλ άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ 

εκπνξίνπ απφ νξγαλσκέλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, εηζφδνπο ζρνιείσλ, λνζνθνκείσλ θαη 

θάζε είδνπο ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ, ζηαζκψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε επηβαηψλ ηνπ αζηηθνχ, 

ηνπ πξναζηηαθνχ ζηδεξφδξνκνπ θαη ησλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ, ησλ νξγαλσκέλσλ θαη 

επηζθέςηκσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κνπζείσλ, κλεκείσλ θαη εθθιεζηψλ δελ επηηξέπεηαη λα 

είλαη κηθξφηεξε ησλ πελήληα (50) κέηξσλ. Γελ επηηξέπεηαη, ιφγσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

αλσηέξσ ζέζεσλ λα εκπνδίδεηαη ε νκαιή πξφζβαζε ζε θαηνηθίεο θαη επηρεηξήζεηο θαζψο 

θαη ε δηέιεπζε αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

β)  Γελ επηηξέπεηαη λα θαζνξίδνληαη ζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ησλ ππαίζξησλ ζηάζηκσλ 

εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ησλ δεκνηηθψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ. Ζ απφζηαζε ησλ 

ζέζεσλ άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ απφ ηα άθξα ησλ δεκνηηθψλ θαη ιατθψλ 

αγνξψλ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηαθνζίσλ (300) κέηξσλ, ζηνπο δήκνπο 
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ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο θαη ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) 

θαηνίθνπο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε αλσηέξσ απφζηαζε δελ επηηξέπεηαη λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ εθαηφλ πελήληα (150) κέηξσλ. 

γ)  Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζέζεσλ άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ δελ 

επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ εθαηφ (100) κέηξσλ, ζηνπο δήκνπο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ 

Αηηηθήο θαη ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) θαηνίθνπο. ε 

θάζε άιιε πεξίπησζε ε αλσηέξσ απφζηαζε δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 

πελήληα (50) κέηξσλ. Οη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί δελ ηζρχνπλ γηα ηνπο θαηφρνπο 

παξαγσγηθψλ αδεηψλ κε αληηθείκελν πψιεζεο θαιιηηερλεκάησλ, εηδψλ ιατθήο ηέρλεο θ.ιπ.. 

 

  Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζέζεο ην Σκήκα Σξνραίαο Παηξψλ απέζηεηιε ην αξηζ. 

1016/49/704-α έγγξαθν, κε ην νπνίν εθθξάδεη ζχκθσλε γλψκε.  

  

Η παρούζα απόθαζε ζα αποζηαιεί γηα έιεγτο λοκηκόηεηας ζηελ 

Αποθεληρφκέλε Δηοίθεζε Πειοπολλήζοσ, Δσηηθής Ειιάδος θαη Θολίοσ. 

 

 

 

Η  Προεδρεύοσζα                             Η Γρακκαηεύοσζα 

 

 

               ΚΑΣΕΡΘΝΑ ΟΛΩΜΟΤ     ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ 
 

ΑΔΑ: 6ΘΒΔΩΞΙ-3ΝΣ


		2020-11-13T11:41:14+0200
	Athens




