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ΘΕΜΑ
Καθορισμός θέσεων για την άσκηση
υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου σύμφωνα με τη
νέα νομοθεσία.

Στην Σουρωτή, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 27η του μηνός
Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00, το Συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας Σουρωτής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ: 13465/18-4-2018
έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
2. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κανείς

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε
υπάλληλος του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

η ορισθείσα Δημοτική

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κατέθεσε υπόψη του
Τ.Σ. την από 7-3-2018 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
σύμφωνα με την οποία ζητείτε από τις Τ.Κ, να προτείνουν θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου σύμφωνα με τον Ν.4497/17(ΦΕΚ Α΄171/13-11-2017).
Ο Πρόσεδρος στην εισήγηση του πρότεινε τις ακόλουθες θέσεις άσκησης υπαίθριου
Στάσιμου Εμπορίου για την Τ.Κ. Σουρωτής:
Α. ΕΙΔΟΣ: Θέσεις σε πολιτιστικές-καλλιτεχνικές-αθλητικές εκδηλώσεις(για όσο διαρκεί
η εκδήλωση).
Ορίζεται μία(1) θέση για κινητή καντίνα
Ορίζεται μία(1) θέση για φορητή εγκατάσταση έψησης για την παρασκευή πρόχειρων
γευμάτων.
Πιθανό σημείο διεξαγωγής πολιτιστικών-καλλιτεχνικών εκδηλώσεων η Κεντρική Πλατεία.
Πιθανό σημείο διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων το Γήπεδο του οικισμού.
Β.ΕΙΔΟΣ: Θέση δραστηριοποίησης παραγωγών
Ορίζεται μία(1) θέση στην είσοδο από Βασιλικά στο σημείο «ΩΡΕΣ»
Γ. ΕΙΔΟΣ: Θέση δραστηριοποίησης αδειούχων διάθεσης
καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων,ειδών λαϊκής τέχνης.
Ορίζεται μία(1) θέση στη Κεντρική Πλατεία της κοινότητας.

έργων

τέχνης,

Δ. ΕΙΔΟΣ: Θέσεις για επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου.
Δεν ορίζεται καμία θέση.
Ε. ΕΙΔΟΣ: Θέσεις για βραχυχρόνιες άδειες κατά την καλοκαιρινή περίοδο(μέγιστη
διάρκεια 4 μήνες)
Δεν ορίζεται καμία θέση.
Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση
του Προέδρου, έλαβε υπόψη του την από 7-3-2018 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, και ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τον ορισμό των ακόλουθων θέσεων άσκησης υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου σύμφωνα
με το Ν.4497/117(ΦΕΚ Α΄171/13-11-2017). :
Α. ΕΙΔΟΣ: Θέσεις σε πολιτιστικές-καλλιτεχνικές-αθλητικές εκδηλώσεις(για όσο διαρκεί
η εκδήλωση).
Ορίζεται μία(1) θέση για κινητή καντίνα
Ορίζεται μία(1) θέση για φορητή εγκατάσταση έψησης για την παρασκευή πρόχειρων
γευμάτων.
Πιθανό σημείο διεξαγωγής πολιτιστικών-καλλιτεχνικών εκδηλώσεων η Κεντρική Πλατεία.
Πιθανό σημείο διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων το Γήπεδο του οικισμού.
Β.ΕΙΔΟΣ: Θέση δραστηριποίησης παραγωγών
Ορίζεται μία(1) θέση στην είσοδο από Βασιλικά στο σημείο «ΩΡΕΣ»
Γ. ΕΙΔΟΣ: Θέση δραστηριοποίησης αδειούχων διάθεσης
καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων,ειδών λαϊκής τέχνης.
Ορίζεται μία(1) θέση στη Κεντρική Πλατεία της κοινότητας.

έργων

τέχνης,

Δ. ΕΙΔΟΣ: Θέσεις για επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου.
Δεν ορίζεται καμία θέση.
Ε. ΕΙΔΟΣ: Θέσεις για βραχυχρόνιες άδειες κατά την καλοκαιρινή περίοδο(μέγιστη
διάρκεια 4 μήνες)
Δεν ορίζεται καμία θέση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2018.
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

