ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 5/23-4-2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Καρδίας του Δήμου Θέρμης.

Αριθμ. Απόφ. 7/2015
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με τις θέσεις για τις υπαίθριες εμπορικές
δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια θρησκευτικής, εθνικής, ή επετειακής
εορταστικής πανήγυρης.
Σήμερα, την 23-4-2015, ημέρα Πέμπτη

και ώρα 8.30 π.μ. στο Κοινοτικό

κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε
συνεδρίαση, ύστερα από την

13368/16-4-2015 πρόσκληση του Προέδρου κ.

Ιωακείμ Τρικαλιάρη, που αναρτήθηκε στο Κοινοτικό Κατάστημα και επιδόθηκε με
αποδεικτικό σε κάθε μέλος του Τ.Σ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για
συζήτηση και λήψη αποφάσεως, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, επειδή σε σύνολο 5 μελών, βρέθηκαν 5 μέλη παρόντα ως ακολούθως:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
2. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
4. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Θέρμης, κα Καλαφάτη
Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου, σύμφωνα με την
υπ΄αριθμ.134/19-01-2011 που τροποποιήθηκε με την 299/11-2-2015 απόφαση του
Δημάρχου Θέρμης.
•

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της
έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

ημερήσιας διάταξης,

'Επειτα από το υπ΄αριθμ. 10380/19-3-2015 έγγραφο του αυτοτελούς τμήματος
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης, σχετικά με τις
παραδοσιακές εορταστικές πανηγύρεις, πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά με
τη χωροθέτηση, το είδος και τον αριθμό θέσεων της εμπορικής
δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια αυτών των θρησκευτικών, εθνικών και
επετειακών εορτών, που τελούνται μία φορά το χρόνο και δεν μπορούν να
υπερβαίνουν τις 5 ημέρες, βάση του άρθρου 26 του Νόμου 4264/14.
Στη Δημοτική Κοινότητα Καρδίας πραγματοποιείται, εκτός των άλλων,
εορταστική πανήγυρης, με αφορμή

τον εορτασμό των “Γενεθλίων της

Θεοτόκου” στις 6, 7 & 8 Σεπτεμβρίου, κάθε έτους. Επίσης πρέπει να
αποφασίσουμε και για τις βραχυχρόνιες θέσεις υπαίθριου εμπορίου, όπου
κατά την καλοκαιρινή περίοδο δίνονται άδειες, μία φορά το χρόνο και για
χρονικό διάστημα μέχρι 4 μήνες, σε φυσικά πρόσωπα για παρασκευή και
διάθεση πρόχειρων γευμάτων, εφαρμοζόμενων αναλόγως, βάσει του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 22.
Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωση, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται
από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το συμβούλιο μετά το πέρας της ενημέρωσης του Προέδρου και ύστερα από
διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σχετικά με τον εορτασμό των «Γενεθλίων της Θεοτόκου» κατά τις ημερομηνίες 6, 7 &
8 Σεπτεμβρίου, τα εξής:
α) Τη διάθεση χώρου έξω από τη νότια πλευρά του αύλιου χώρου του
Ι.Ν.Γ.Θεοτόκου Καρδίας, (πρώην χώρο σιντριβανίου), ως χώρο για παρασκευή,
σερβίρισμα και πώληση εδεσμάτων τροφίμων και ποτών, που παρασκευάζονται και
πωλούνται επί τόπου ή επί ειδικού αυτοκινούμενου οχήματος (Καντίνα).
β) Τη διάθεση χώρου οχήματος, επίσης τύπου Καντίνα, επί της οδού Δημοκρατίας,
έξω από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, στη γωνία με την οδό Κρυστάλλη.
γ) Στο ενδιάμεσο δρομάκι (άνευ οδού), μεταξύ 1ου Δημοτικού Σχολείου και του
πάρκου, καθώς και στη νότια πλευρά έξω από την είσοδο του 1ου Δημοτικού
Σχολείου, επί της οδού Βυζαντίου, 15-20 πάγκους με παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη
οικιακής χρήσης, καρουσέλ, ποπ κόρν, πασατέμπο, ζαχαρώδη κ.λ.π.

δ) Την τοποθέτηση 5 έως 10 τραπεζοκαθίσματα σε καταστήματα μαζικής εστίασης
και χώρων αναψυχής στο Ο.Τ. 15 επί των πεζοδρομίων (στην οδό Δημοκρατίας) και
μία σειρά επί του οδοστρώματος (επί της πλατείας Δημοκρατίας και Βυζαντίου),
χωρίς να παρεμποδίζεται η βασική λειτουργία και χρήση του εκάστοτε δρόμου.
ε) Το ίδιο θα ισχύει και για άλλες θρησκευτικές, εθνικές ή επετειακές εορτές.
Σχετικά με τις βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου εμπορίου προτείνει τα εξής:
Τρείς (3) θέσεις για εμπορική δραστηριότητα μικροπωλητών, στο χώρο έξω από τη
νότια πλευρά του αύλιου χώρου του Ι.Ν. Γ. Θεοτόκου Καρδίας ,( πρώην χώρο
σιντριβανίου) .

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 7/23-4-2015.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως παρακάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Σ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

