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Καθορισμός  θέσεων  για  την  άσκηση
Υπαίθριου  Στάσιμου  Εμπορίου  στην
Κοινότητα Περιστεράς

                                                                   
   Στην  Περιστερά,  στο  γραφείο  της  Κοινότητας  συνήλθε  σήμερα,  την  5η  του  μηνός
Φεβρουαρίου  του  έτους  2020,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  16:00  μ.μ.,  το   Συμβούλιο  της
Κοινότητας Περιστεράς σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:3817/οικ/30-1-2020
έγγραφη  Πρόσκληση  του  Προέδρου  του  ,  η  οποία  επιδόθηκε  σε  κάθε  Τοπικό  Σύμβουλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  89 παρ. 2 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ Α 133/19-7-2018) 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 πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Ντισλής Δημήτριος
2. Κώττη Βασιλική                                                                Ουδείς
3. Οικονόμου Γεώργιος
4. Γουλιός Δημήτριος
5. Βαρλάμης Δημήτριος

   Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική 
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.
    Αφού διαπιστώθηκε  η  απαρτία  των μελών,  αφού σε σύνολο πέντε(5)  μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε(5) μέλη,  ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το
 το  2ο θέμα της  ημερήσιας  διάταξης  ,  έθεσε  στα  μέλη  έθεσε στα μέλη το  από 20-9-2019
έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Θέρμης , στο οποίο
αναφέρετε  ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  83  του  Ν.  4555/2018  “  Αρμοδιότητες  Συμβουλίου
κοινότητας άνω των τριακοσίων κατοίκων”, περ. ιβ  αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις όπου ο
δήμος είναι αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ.
1 του άρθρου 26 του Ν4497/2017(Α’ 171) το Συμβούλιο της Κοινότητας προτείνει , ως προς την
κοινότητα,  τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών
και  γενικά  οι  υπαίθριες  εμπορικές  δραστηριότητες.Οι  αποφάσεις  του  συμβουλίου  της
κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και
αποστέλλονται στη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της
προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έκδοση  των  προβλεπόμενων  σχετικών  τοπικών
κανονιστικών αποφάσεων.Στη συνέχεια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από
προκήρυξη, χορηγούνται οι αντίστοιχες άδειες.Ο Πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα με το ανωτέρω ,
το  Συμβούλιο  πρέπει  να  λάβει  απόφαση  για  τον  καθορισμό   θέσεων  άσκησης  υπαίθριου
εμπορίου ανά είδος αδειών, όπως αυτές αναφέρονται στο παραπάνω αναλυτικά  και πρότεινε
να  καθοριστούν  οι   παρακάτω  θέσεις  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου  για  την  Κοινότητα
Περιστεράς:

Α)48 Θέσεις σε πολιτιστικές-καλλιτεχνικές-αθλητικές εκδηλώσεις(για όσο διαρκεί η εκδήλωση)



1.Στα πλαίσια της εκδήλωσης στη γιορτή Περιστεριανά  στη θέση έμπροσθεν παιδικής χαράς

   Περιστεράς

α)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση καλαμποκιού

β)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση μαλλί της γριάς

γ)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση λουκουμάδων

δ)2 θέσεις κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης έψησης

2.Στα πλαίσια της εκδήλωσης στη γιορτή Γάλακτος στη θέση έμπροσθεν παιδικής χαράς

   Περιστεράς

α)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση καλαμποκιού

β)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση μαλλί της γριάς

γ)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση λουκουμάδων

δ)2 θέσεις κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης έψησης

3.Στα πλαίσια της εκδήλωσης Τσιγαρίδια στη θέση έμπροσθεν Κοινοτικού Καταστήματος

   Περιστεράς

α)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση καλαμποκιού

β)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση μαλλί της γριάς

γ)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση λουκουμάδων

δ)2 θέσεις κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης έψησης

4.Στα πλαίσια της εκδήλωσης Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στη θέση έμπροσθεν

   Κοινοτικού Καταστήματος Περιστεράς

α)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση καλαμποκιού

β)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση μαλλί της γριάς

γ)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση λουκουμάδων

δ)2 θέσεις κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης έψησης

5.Στα πλαίσια της εκδήλωσης Απόκριες στη θέση συντριβανιού Περιστεράς

α)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση καλαμποκιού

β)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση μαλλί της γριάς

γ)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση λουκουμάδων

δ)2 θέσεις κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης έψησης

6.Στα πλαίσια της εκδήλωσης στη γιορτή Νεολαίας στη θέση έμπροσθεν παιδικής χαράς

   Περιστεράς

α)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση καλαμποκιού

β)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση μαλλί της γριάς

γ)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση λουκουμάδων

δ)2 θέσεις κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης έψησης

         



 Επίσης πρότεινε να μην καθοριστεί καμία θέση για βραχυχρόνιες άδειες κατά την καλοκαιρινή

περίοδο(μέγιστη  διάρκεια  4  μήνες),  καμία  θέση  για  επαγγελματία  πωλητή  υπαίθριου

εμπορίου,καμία θέση  για δραστηριοποίηση παραγωγού και καμία θέση για δραστηριοποίηση

αδειούχων διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης.

    Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .

   Τα μέλη μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του  Προέδρου

και το  από 20-9-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Δήμου Θέρμης , ψηφίζουν ως εξής:
 

                                   
                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ

προτείνουν να καθοριστούν νέες θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος αδειών 
για την Κοινότητα Περιστεράς οι παρακάτω :

Α)48 Θέσεις σε πολιτιστικές-καλλιτεχνικές-αθλητικές εκδηλώσεις(για όσο διαρκεί η εκδήλωση),

όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:

1.Στα πλαίσια της εκδήλωσης στη γιορτή Περιστεριανά  στη θέση έμπροσθεν παιδικής χαράς

   Περιστεράς

α)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση καλαμποκιού

β)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση μαλλί της γριάς

γ)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση λουκουμάδων

δ)2 θέσεις κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης έψησης

2.Στα πλαίσια της εκδήλωσης στη γιορτή Γάλακτος στη θέση έμπροσθεν παιδικής χαράς

   Περιστεράς

α)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση καλαμποκιού

β)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση μαλλί της γριάς

γ)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση λουκουμάδων

δ)2 θέσεις κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης έψησης

3.Στα πλαίσια της εκδήλωσης Τσιγαρίδια στη θέση έμπροσθεν Κοινοτικού Καταστήματος

   Περιστεράς

α)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση καλαμποκιού

β)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση μαλλί της γριάς

γ)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση λουκουμάδων

δ)2 θέσεις κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης έψησης

4.Στα πλαίσια της εκδήλωσης Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στη θέση έμπροσθεν

   Κοινοτικού Καταστήματος Περιστεράς

α)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση καλαμποκιού

β)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση μαλλί της γριάς

γ)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση λουκουμάδων

δ)2 θέσεις κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης έψησης



5.Στα πλαίσια της εκδήλωσης Απόκριες στη θέση συντριβανιού Περιστεράς

α)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση καλαμποκιού

β)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση μαλλί της γριάς

γ)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση λουκουμάδων

δ)2 θέσεις κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης έψησης

6.Στα πλαίσια της εκδήλωσης στη γιορτή Νεολαίας στη θέση έμπροσθεν παιδικής χαράς

   Περιστεράς

α)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση καλαμποκιού

β)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση μαλλί της γριάς

γ)2 θέσεις για παρασκευή και διάθεση λουκουμάδων

δ)2 θέσεις κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης έψησης

          Επίσης  προτείνουν  να  μην  καθοριστεί  καμία  θέση  για  βραχυχρόνιες  άδειες  κατά  την

καλοκαιρινή  περίοδο(μέγιστη  διάρκεια  4  μήνες),  καμία  θέση  για  επαγγελματία  πωλητή

υπαίθριου  εμπορίου,καμία  θέση   για  δραστηριοποίηση  παραγωγού  και  καμία  θέση  για

δραστηριοποίηση αδειούχων διάθεσης έργων τέχνης,  καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και

ειδών λαϊκής τέχνης.
                                                                                                                                                        
 
                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2020.

   Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος  Κοινότητας Περιστεράς

                                                 Ντισλής Δημήτριος


