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Αριθμ.Απόφασης: 22/2019

ΘΕΜΑ

Ανάκληση της αριθμ.7/2018 απόφασης και λήψη νέας απόφασης σχετικά με

«Καθορισμό θέσεων για την άσκηση υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου σύμφωνα με

τον Ν.4497/2017»

Στα  Βασιλικά,  σήμερα  την  30-10-2019  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 18:00  στο  γραφείο  της

Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συμβούλιο Βασιλικών σε τακτική

συνεδρίαση  ύστερα  από  την  υπ΄αριθμ.44051/23-10-2019  έγγραφή  πρόσκληση  του

Προέδρου,  η  οποία  ανακοινώθηκε  και  επιδόθηκε  εις  ένα  έκαστον  των  συμβούλων,

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.89 Ν.4555/18.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία,  γιατί  σε  σύνολο  επτά  (7)  μελών

βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Καρακώττας Αστέριος

2.Ιωαννίδης Νικόλαος          Κανείς

3.Μουστάκας Γεώργιος

4.Γιαννιού Όλγα

5.Καραμανώλη Αργυρή

6.Σαλαγκούδη Ανδρονίκη

7.Βουλγαρούδης Γεώργιος

    

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Ελευθερία-Τριανταφυλλιά  Κυρκούδη,

υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενο το 4ο θέμα

της  ημερήσιας  διατάξεως  είπε  ότι  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  αρ.84  του

Ν.4555/2018 παρ.ιβ το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας προτείνει τους χώρους

λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου

στάσιμου εμπορίου,η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών

και γενικά υπαίθριες δραστηριότητες.Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής

κοινότητας για τις  περιπτώσεις  αυτές,  λαμβάνονται  με την απόλυτη πλειοψηφία

των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να

διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των

προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 20-9-2019 έγγραφο

του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης  του  Δήμου  Θέρμης



σύμφωνα με το οποίο καλείται  το  συμβούλιο  να καθορίσει  εκ νέου νέες θέσεις

άσκησης υπαίθριου εμπορίου ανά είδος όπως αυτές περιγράφονται στο έγγραφο.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος πρότεινε:

1)Για την περίπτωση καθορισμού στάσιμου εμπορίου για επαγγελματίες πωλητές

υπαιθρίου εμπορίου να μην οριστεί καμία θέση διότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η

τοπική αγορά.

 2)Για την περίπτωση καθορισμού θέσεων σε αθλητικές –πολιτιστικές-καλλιτεχνικές

εκδηλώσεις και για όσο διάστημα διαρκεί η εκδήλωση: 

-  μία  (1)  θέση   καντίνας  στο  χώρο  στάθμευσης  οχημάτων  έξω από  το  Κλειστό

Γυμναστήριο Βασιλικών, δίπλα στο αντλιοστάσιο Βασιλικών.

-  μία (1) θέση καντίνας και δύο (2) θέσεις για φορητή εγκατάσταση έψησης στην

πλατεία  «Ακαδημίας»  κατά  τη  διάρκεια  πραγματοποίησης  εκδηλώσεων  που

λαμβάνουν χώρα στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών.

3)  Μία  (1)  θέση  δραστηριοποίησης  παραγωγού  έναντι  του  κοινοτικού

καταστήματος Βασιλικών.

4) Μία (1) θέση για βραχυχρόνια άδεια κατά την καλοκαιρινή περίοδο, μέγιστης

διάρκειας  τεσσάρων  (4)  μηνών  σε  ανέργους  για  την  παρασκευή  και  διάθεση

πρόχειρων γευμάτων, στην πλατεία «Χάνια».

5)  Μία  (1)  θέση  δραστηριοποίησης  αδειούχων  διάθεσης  έργων  τέχνης,

καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης στην πλατεία «Χάνια», στο

χώρο  του  εγκαταλελειμμένου  περιπτέρου  το  οποίο  βρίσκεται  υπό  καθεστώς

απομάκρυνσης.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του ανωτέρω θέματος και κάλεσε 

τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την

εισήγηση  του  Προέδρου,  το  έγγραφο  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τοπικής  Οικονομικής

Ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης και τις διατάξεις του αρ.84 του Ν.4555/2018 παρ.ιβ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Α) Ανακαλεί την αριθμ.7/2018 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Βασιλικών.



Β) Προτείνει τις παρακάτω θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

ανά περίπτωση:

1)Για την περίπτωση καθορισμού στάσιμου εμπορίου για επαγγελματίες πωλητές

υπαιθρίου εμπορίου να μην οριστεί καμία θέση διότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η

τοπική αγορά.

 2)Για την περίπτωση καθορισμού θέσεων σε αθλητικές –πολιτιστικές-καλλιτεχνικές

εκδηλώσεις και για όσο διάστημα διαρκεί η εκδήλωση: 

-  μία  (1)  θέση   καντίνας  στο  χώρο  στάθμευσης  οχημάτων  έξω από  το  Κλειστό

Γυμναστήριο Βασιλικών, δίπλα στο αντλιοστάσιο Βασιλικών.

-  μία (1) θέση καντίνας και δύο (2) θέσεις για φορητή εγκατάσταση έψησης στην

πλατεία  «Ακαδημίας»  κατά  τη  διάρκεια  πραγματοποίησης  εκδηλώσεων  που

λαμβάνουν χώρα στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών.

3)  Μία  (1)  θέση  δραστηριοποίησης  παραγωγού  έναντι  του  κοινοτικού

καταστήματος Βασιλικών.

4) Μία (1) θέση για βραχυχρόνια άδεια κατά την καλοκαιρινή περίοδο, μέγιστης

διάρκειας  τεσσάρων  (4)  μηνών  σε  ανέργους  για  την  παρασκευή  και  διάθεση

πρόχειρων γευμάτων, στην πλατεία «Χάνια».

5)  Μία  (1)  θέση  δραστηριοποίησης  αδειούχων  διάθεσης  έργων  τέχνης,

καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης στην πλατεία «Χάνια», στο

χώρο  του  εγκαταλελειμμένου  περιπτέρου  το  οποίο  βρίσκεται  υπό  καθεστώς

απομάκρυνσης.  

Η  σύμβουλος  κ.Γιαννιού  Όλγα  εκφράζει  τις  αντιρρήσεις  της  ως  προς  τον

καθαρισμό μίας (1) θέσης καντίνας στην πλατεία «Ακαδημίας» κατά τη διάρκεια

πραγματοποίησης  εκδηλώσεων  που  λαμβάνουν  χώρα  στον  αύλειο  χώρο  του

Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών  με  την  αιτιολογία ότι  θα πρέπει  να στηρίζεται  ο

εκάστοτε  σύλλογος  που  διοργανώνει  μια  εκδήλωση  και  να  προτιμούνται  τα

εδέσματα που προσφέρει και για τον καθορισμό μιας (1) θέσης δραστηριοποίησης

παραγωγού έναντι του κοινοτικού καταστήματος Βασιλικών με την αιτιολογία ότι

θα πρέπει να υποστηρίζεται το στεγασμένο εμπόριο και η τοπική αγορά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2019

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών

        ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ



       


