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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 13-5-2020.
Πράξη 71η
Ιθάκη, σήμερα Τετάρτη 13 Μαίου 2020, και από ώρα 12:00 έως τις 15.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε
ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 2209/8-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του
κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς της με αριθ.
40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- και τα 17 μέλη του :
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ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ
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ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ

1.

2.

3.

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (Λήψη
κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου για το έτος 2020) και αφού το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την συζήτηση του θέματος εκτός
ημερησίας ως κατεπείγοντος, αναφέρεται στην παρακάτω εισήγηση του Γραφείου Έκδοσης Αδειών
Καταστημάτων :
«Προκειμένου ο Δήμος Ιθάκης να ρυθμίσει το πλαίσιο άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός
καταστήματος, απαιτείται η κατάθεση πρότασης Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα αναφέρονται, ο αριθμός
των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου
τέλους ανά άδεια και θέση, και τελικά καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.
Αναφέρουμε στην συνέχεια τους όρους και την διαδικασία όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του
καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση χορηγούνται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του
οικείου Δήμου. (παρ. 9 άρθρο 40 Ν. 4497/17).
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Ι. Ορισμοί
1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση
προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.
2. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν
μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
4. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο
υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.
7. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται
στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.
14. «Κινητές καντίνες»: οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά
καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης
του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις
παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
18. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων
γευμάτων, όπως ποπ κορν , μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο 14 της
Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις
παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. (άρθρο 2
Ν.4497/17)
Οι
θέσεις
άσκησης
υπαίθριου
στάσιμου
εμπορίου
σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. (παρ.2 άρθρο 40 Ν.4497/17)

πρέπει

να

βρίσκονται

Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές
μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την
εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων,
των οργανωμένων και επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και
εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. (παρ.2 άρθρο 40 Ν.4497/17)
Δεν επιτρέπεται, λόγω του προσδιορισμού των ανωτέρω θέσεων
ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση
προβλήματα. (παρ.2 άρθρο 40 του Ν.4497/17)

να εμποδίζεται η
ατόμων με κινητικά

Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και
λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του
λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε
άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150)
μέτρων. (παρ.3 άρθρο 40 Ν.4497/17)
Δεν επιτρέπεται, να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών
δραστηριοτήτων εντός των δημοτικών και λαϊκών αγορών. (παρ.3 άρθρο 40 Ν.4497/17)
Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται να
είναι μικρότερη των εκατό (100)μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με
πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. (παρ.4 άρθρο 40 Ν.4497/17)
Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται
πενήντα (50) μέτρων. (παρ.4 άρθρο 40 Ν.4497/17)

να

είναι μικρότερη των

Για τον καθορισμό των θέσεων του άρθρου 40 είναι απαραίτητη η γνώμη της οικείας Αστυνομικής
Αρχής σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τον ορισμό των συγκεκριμένων θέσεων. (παρ.5 άρθρο
40 Ν.4497/17)
Προκειμένου για άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας σε ιδιωτικό χώρο, με το υπ’
αριθ. Κ1-826/22.05.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΑΝ. ΑΝΤ.ΥΠΟΔ.ΜΕΤ.&ΔΙΚΤ. επισημαίνονται τα εξής:
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«Ευνόητο είναι ότι, οι ιδιωτικοί χώροι ανήκουν σε πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν τους χώρους τους,
προκειμένου σε αυτούς να λειτουργήσει υπαίθριο στάσιμο Εμπόριο. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι,
όποιος ενδιαφέρεται να παραχωρήσει τον ιδιωτικό του χώρο, προκειμένου σε αυτόν να επιτραπεί η άσκηση
του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, οφείλει να ενημερώσει τον οικείο Δήμο, ώστε εν συνεχεία να
προσδιορισθεί, ως τέτοιος χώρος σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.»
Ο Δήμος ορίζει κάθε φορά τις λεπτομέρειες για την χωροθέτηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε
ιδιωτικό χώρο δηλ. τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παραχώρηση του χώρου από
ιδιώτη. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος θα πρέπει να εξετάσει αν ο παραχωρηθείς χώρος πληροί τις
προϋποθέσεις που θέτει ο Ν.4264/14 για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου.
Για την παραχώρηση ιδιωτικού χώρου πρέπει να γίνει με :
α) μια αίτηση- υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, η οποία θα συνοδεύεται από
β) σχεδιάγραμμα στο οποίο θα διαφαίνεται ο παραχωρούμενος χώρος και
γ) τίτλο ιδιοκτησίας του παραχωρούμενου χώρου.
Επίσης στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης είναι ενήμερος ότι σε
περίπτωση που οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου είναι περισσότεροι του ενός, ο χώρος θα δοθεί με κλήρωση (αυτό ορίζει η νομοθεσία
δηλ. εκμίσθωση του χώρου από ιδιώτη στον κληρωθέντα σε συγκεκριμένη ιδιωτική θέση) και ότι
συμφωνούν.
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
του οικείου Δήμου.
Α. Καθορισμού αριθμού αδειών, άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους,
στους οποίους δύναται να περιλαμβάνονται οι κάτωθι:
1. Άδειες αορίστου διάρκειας
1α. Μικροπωλητή
1β. Αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες)
1γ. Φορητών εγκαταστάσεων έψησης
2. Βραχυχρόνιες άδειες (μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου ) και σε κατόχους αδειών άσκησης
υπαιθρίου εμπορίου
2α. Μικροπωλητή
2β. Αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες)
2γ. Φορητών εγκαταστάσεων έψησης
3. Βραχυχρόνιες ( για μονοήμερες ή ολιγοήμερες εκδηλώσεις), σε κατόχους αδειών άσκησης υπαιθρίου
εμπορίου
3α. Μικροπωλητή
3β. Αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες)
3γ. Φορητών εγκαταστάσεων έψησης
4. Ετήσιας διάρκειας για τους παραγωγούς που κατέχουν άδεια του Π.Δ. 254/05.
Β) Καθορισμού αριθμού αδειών, άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους.
Γ) Προσδιορισμό ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων
εμπορικών δραστηριοτήτων.
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Δ) Καθορισμού αριθμού αδειών, άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
Ε) Καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Κατόπιν των κατωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων / εγγράφων :
1. Κοινότητας Ιθάκης - απόφαση αρ. 4/08-5-2020
2. Κοινότητας Σταυρού - απόφαση αρ. 2/12-2-2020
συντάσσεται συγκεντρωτικά η πρόταση :
«Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου» ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
Α. Καθορισμού αριθμού αδειών, άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους,
στους οποίους δύναται να περιλαμβάνονται οι κάτωθι:
-

Βραχυχρόνιες άδειες (μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου) και σε κατόχους
αδειών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου.

Μικροπωλητή
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ: ΟΚΤΩ (8) ΘΕΣΕΙΣ





Τέσσερις (4) θέσεις στην κεντρική πλατεία μπροστά από την πρώην τράπεζα ALPHA BANK ΓΙΑ
και από την μεριά της θάλασσας για νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας
Δυο (2) θέσεις απέναντι από το πρώην ΚΕΠ για οπωροκηπευτικά.
Μία (1) θέση μπροστά από το πρώην Ειρηνοδικείο για είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού,
λευκά είδη, ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),
πήλινες-πλαστικές γλάστρες,
Μία (1) θέση μπροστά από το ταχυδρομείο για είδη νεωτερισμών, φο μπιζού.

Αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ


Μία (1) θέση στην περιοχή «ΠΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ» στον κοινόχρηστο χώρο που καταλήγει ο δρόμος.

Φορητών εγκαταστάσεων έψησης
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ ΜΙΑ 1 ΘΕΣΗ


Μία (1) θέση στο κέντρο της πλατείας «Εθνικής Αντίστασης».

-

Βραχυχρόνιες (για μονοήμερες ή ολιγοήμερες εκδηλώσεις), σε κατόχους αδειών άσκησης
υπαιθρίου εμπορίου κατά την διάρκεια Τοπικής Πανήγυρης

Μικροπωλητή
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ




Μία (1) θέση μπροστά από την παιδική χαρά
Μία (1) θέση μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο
Μία (1) θέση στην περιοχή Παλάτια
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για είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη
(τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), πήλινες-πλαστικές γλάστρες,
Φορητών εγκαταστάσεων έψησης
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
 Μία (1) θέση στην πλατεία απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο
Β. Καθορισμού αριθμού αδειών, άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους,
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ


Μία (1) θέση στην περιοχή «Μπροστά Αετός» ιδιοκτησίας Αγγέλου Ρούσσου, για τοποθέτηση
Αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες).

Γ) Προσδιορισμό ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων
εμπορικών δραστηριοτήτων.
Δεν καθορίσθηκαν.
Δ) Καθορισμού αριθμού αδειών, άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου,
Δέκα (10) άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου παραγωγών αλιευτικών προϊόντων.
Πέντε (5) ) άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου παραγωγών οπωροκηπευτικών προϊόντων .
Ε) Καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.
Το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την κατηγορία Αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων
οχημάτων (καντίνες) προτείνεται στο ύψος των 1.000,00 € για όλη τη θερινή περίοδο.
Ο καθορισμός του ύψους τέλους κατάληψης Δημοτικού Χώρου για την άσκηση των υπόλοιπων
Υπαίθριων Στάσιμων Δραστηριοτήτων θα καθοριστεί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(προτείνεται μηδενικό τέλος)
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για τη λήψη κανονιστικής απόφασης για το ανωτέρω
θέμα και επειδή στο Δήμο Ιθάκης δεν υφίσταται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία σύμφωνα με το άρθ.
73 παρ. 1βv του Ν.3852/2010 είναι αρμόδια για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και
82 του Κ.Δ.Κ., την αρμοδιότητα αυτή ασκεί απευθείας το Δημοτικό Συμβούλιο δεδομένου ότι είναι το όργανο
που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας. (Άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010).
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :




Την ανωτέρω υπηρεσιακή εισήγηση :
Τις ανωτέρω αναφερόμενες γνωμοδοτήσεις των Κοινοτήτων Ιθάκης και Σταυρού,
Την κείμενη νομοθεσία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

-

Α. Τον Καθορισμό αριθμού αδειών, άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς
χώρους, στους οποίους δύναται να περιλαμβάνονται οι κάτωθι:

Βραχυχρόνιες άδειες (μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου ) και σε κατόχους αδειών άσκησης
υπαιθρίου εμπορίου.
Μικροπωλητή
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ: ΟΚΤΩ (8) ΘΕΣΕΙΣ
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Τέσσερις (4) θέσεις στην κεντρική πλατεία μπροστά από την πρώην τράπεζα ALPHA BANK ΓΙΑ
και από την μεριά της θάλασσας για νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας
Δυο (2) θέσεις απέναντι από το πρώην ΚΕΠ για οπωροκηπευτικά.
Μία (1) θέση μπροστά από το πρώην Ειρηνοδικείο για είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού,
λευκά είδη, ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),
πήλινες-πλαστικές γλάστρες,
Μία (1) θέση μπροστά από το ταχυδρομείο για είδη νεωτερισμών, φο μπιζού.

Αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ : ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
 Μία (1) θέση στην περιοχή «ΠΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ» στον κοινόχρηστο χώρο που καταλήγει ο δρόμος.
Φορητών εγκαταστάσεων έψησης
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ : ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
 Μία (1) θέση στο κέντρο της πλατείας «Εθνικής Αντίστασης».
Βραχυχρόνιες (για μονοήμερες ή ολιγοήμερες εκδηλώσεις), σε κατόχους αδειών άσκησης υπαιθρίου
εμπορίου κατά την διάρκεια Τοπικής Πανήγυρης.
Μικροπωλητή
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ




Μία (1) θέση μπροστά από την παιδική χαρά
Μία (1) θέση μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο
Μία (1) θέση στην περιοχή Παλάτια

για είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη
(τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), πήλινες-πλαστικές γλάστρες,
Φορητών εγκαταστάσεων έψησης
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ : ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ


Μία (1) θέση στην πλατεία απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο

Β. Τον καθορισμό αριθμού αδειών, άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους,
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ : ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ


Μία (1) θέση στην περιοχή «Μπροστά Αετός» ιδιοκτησίας Αγγέλου Ρούσσου, για τοποθέτηση
Αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες)



Μία (1) θέση στην περιοχή «Φιλιατρό» ιδιοκτησίας Ιδρύματος «Μαρίας Τσάκου», για τοποθέτηση
Αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες).

Γ. Τον προσδιορισμό ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων
στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων.
Δεν καθορίσθηκαν.
Δ. Τον καθορισμό αριθμού αδειών, άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου,

ΑΔΑ: 6ΥΙ1ΩΕΟ-Ρ0Α

Δέκα (10) άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου παραγωγών αλιευτικών προϊόντων.
Πέντε (5) άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου παραγωγών οπωροκηπευτικών προϊόντων .
Ε.
Δεν καθορίζει τέλος κατάληψης Δημοτικού Χώρου για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων
δραστηριοτήτων (μηδενικό τέλος)
ΣΤ. Το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την κατηγορία Αυτοκινούμενων ή
ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) προτείνεται στο ύψος των 1.000,00 €.
-

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της, στο δημοτικό
κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 Ν.3463/2006
(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)

-

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία).

Οι Πρόεδροι / Εκπρόσωποι των : α) Δημοτικής Κοινότητας Ιθάκης β) Τοπικής Κοινότητας Σταυρού,
είχαν κληθεί να συμμετέχουν στην σημερινή συνεδρίαση και να λάβουν μέρος στην ψηφοφορία , ως είχαν
δικαίωμα σύμφωνα με τα άρθρα 80 παρ. 3, και 81 παρ. 1β του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),
αλλά απουσίαζαν αν και νόμιμα προσκληθέντες.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ

