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η
 σνεδρίαζη 

Δπιηροπής Ποιόηηηας Εφής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 23
ης

 Οκηφβρίοσ 2020 

--------------------------- 
 

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 23
η
 Οκηφβρίοσ 2020, εκέξα Παραζκεσή θαη ψξα 11.00 

π.μ. κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, κε 

αξηζκφ 8/19-10-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης 

Δπιηροπής Ποιόηηηας Εφής, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα ελλέα (9) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξφεδξνο 2) Γηνλχζηνο Πιέζζαο - ηαθηηθφ κέινο 3) 

Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο – ηαθηηθφ κέινο 4) Ήξα – Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθφ κέινο 5) 

Θεφδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθφ κέινο 6) Γηνλχζηνο Βνξίζεο– ηαθηηθφ κέινο 7) Αζαλάζηνο 

Γνχξνο – ηαθηηθφ κέινο θαη 8) Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ο θ. Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απφθαζεο 83/2020). 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Μπαθαιάξνο, Υξήζηνο Κνξδάο, Γεκήηξηνο Πειεθνχδαο θαη 

Γεψξγηνο Ρψξνο - ηαθηηθά κέιε δελ εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην (2ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

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

ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ (Κφκβνο Πεξηβφιαο)», ζέηνληαο ππφςε ησλ κειψλ ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 13938/8-10-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ 

θαη ηελ ππ’ αξηζ. 12830/22-09-2020 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, 

Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο - Γ/λζε Σνπηθήο Οηθνλνκίαο - Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ), ην νπνίν έρεη σο εμήο: «Πξνο- Σελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο- Δληαχζα- 

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

ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. -Έρνληαο ππφςε: -1.ηηο 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.ηελ ππ’αξηζ.1/37698/03.04.2018 εγθχθιην ηνπ Τπ. 

Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, -3.ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.3463/2006,  -

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

νπνίν, ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, 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 ζην Κφκβν Πεξηβφιαο, ηξία (3) 

κέηξα πην πάλσ απφ απηφλ θαη επί ηεο νδνχ Αξηζηνηέινπο -Παξαθαινχκε, φπσο 

εηζεγεζείηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ηνλ θαζνξηζκφ ζέζεο, 

ζηελ νπνία ζα επηηξέπεηαη ε άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

Κφκβν ηεο Πεξηβφιαο κε ηελ πξνυπφζεζε λα κεηαθεξζεί ηξία (3) κέηξα πην πάλσ απφ 

απηφλ θαη επί ηεο νδνχ Αξηζηνηέινπο -Ζ δηάζηαζε ηνπ πάγθνπ πψιεζεο ησλ 
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εκπνξεπκάησλ – πξντφλησλ, ζα είλαη έσο 3 κέηξα (κήθνο) ρ έσο 2 κέηξα (πιάηνο) θαη  

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.4497/2017. -χκθσλα κε 

απηνχο: α) νη 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) δελ 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 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) ε 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.. -δ) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ηνπ παξφληνο είλαη απαξαίηεηε ε γλψκε 

ηεο νηθείαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξηαθή επίπησζε απφ ηνλ νξηζκφ 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ. -Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο 

Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο θ. 

ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ». 

 

Ζ Δπιηροπή Ποιόηηηας Εφής, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκφδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηνλ αξκφδην ππεξεζηαθφ παξάγνληα θαη ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 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 

ζην Κφκβν Πεξηβφιαο, ηξία (3) κέηξα πην πάλσ απφ απηφλ θαη επί ηεο νδνχ Αξηζηνηέινπο  
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Ζ Δπιηροπή Ποιόηηηας Εφής ειζηγείηαι ζηο Γημοηικό σμβούλιο να εγκρίνει 
ηνλ θαζνξηζκφ ζέζεο, ζηελ νπνία ζα επηηξέπεηαη ε άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Κόμβο ηης Περιβόλας 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 

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.. 

δ)  Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ηνπ παξφληνο έρεη δεηεζεί ε γλψκε ηεο νηθείαο 

Αζηπλνκηθήο Αξρήο ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξηαθή επίπησζε απφ ηνλ νξηζκφ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ. 
 

Ο Πρόεδρος                                         Σα  σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ          ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΛΔΑ 
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               ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

               ΓΗΟΝΤΗΟ ΒΟΡΗΖ 

        ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

        ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 
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