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 Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  78/2016 
      ΘΕΜΑ 9ο: Γνωμοδότηση επί της αναπροσαρμογής ή μη του τέλους 
                      κατάληψης κοινοχρήστου χώρου άσκησης υπαίθριων  
                      εμπορικών δραστηριοτήτων. 
 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 17η του μηνός Μαΐου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος 
Τρίτη και ώρα 8:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, 
μετά την υπ' αριθ. 7963/13-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου 
Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε 
ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. 
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα 
τέσσερα  (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 
 Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ – Δήμαρχος - Πρόεδρος, 
2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Δόσχορης Κων/νος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, ο 
οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Παντελέου Κων/νο.  
 
 Α π ό ν τ ε ς : 1.Στάμου Γεώργιος, 2.Ράτης Σπυρίδων, 3.Γεωργίου 
Χαράλαμπος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.           Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (μετά τη συζήτηση ενός 
έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Η υπ’ αριθ. 146/2015 (ΑΔΑ:Ω1ΦΓΩΛ3-ΘΨ1) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, με την οποία υποβλήθηκε πρόταση περί α) του ανώτατου 
αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, β) του τρόπου είσπραξης του 
καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση και γ) του ύψους του τέλους 
κατάληψης δημοτικού χώρου για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου. 
Καθορισμός θέσεων. 
2. Η υπ’ αριθ. 13/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία 
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο   τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου σε δημοτικούς χώρους, κατά κατηγορία επαγγελμάτων, οι οποίες 
πρόκειται να χορηγηθούν σύμφωνα με τον Ν. 4264/2014, και τον 
προσδιορισμό ισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση υπαίθριων 
στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, ανά Κοινότητα,   τον μη καθορισμό αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου 
σε ιδιωτικούς χώρους, και συνεπώς τον μη προσδιορισμό αντίστοιχων 
θέσεων, σε όλες τις Κοινότητες, Δημοτικές και Τοπική.  τον μη καθορισμό αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου Πλανόδιου 
Εμπορίου σε όλες τις Κοινότητες. 
 
 



3. Οι υπ’ αριθ. 36/13-4-2016, 13/22-3-2016, 7/04-04-2016 & 9/15-03-2016 
Αποφάσεις Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων 
Θεοδώρων, Ισθμίας & Τοπικής Κοινότητας Πισίων, αντίστοιχα, με τις οποίες, 
μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι επαφίενται αποκλειστικά στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για την επιβολή του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για 
άσκηση υπαίθριου εμπορίου. 
4. Η από 10-05-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης του Δήμου μας προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία 
προτείνεται ο καθορισμός του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για  
άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά κατηγορία αδειών και το ύψος 
αυτού. 
  Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α 

 1. Γνωμοδοτεί για τη μη αναπροσαρμογή του τέλους κατάληψης 
κοινοχρήστου χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο 
μας, ανά κατηγορία αδειών, για το έτος 2016 και εφεξής, σύμφωνα με την από 
10-05-2016 εισήγηση του οικείου Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 
το οποίο παραμένει στα επίπεδα που είχε προταθεί με την υπ’ αριθ. 146/2015 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ως κάτωθι:  
 για βραχυχρόνιες άδειες μέχρι τέσσερις μήνες, εντός της θερινής 

περιόδου, για αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα οχήματα (καντίνες), το 
ποσόν των 150 € ανά μήνα, για έκαστη θέση. 

 για βραχυχρόνιες άδειες που αφορούν μονοήμερες ή ολιγοήμερες 
εκδηλώσεις, εντός της θερινής περιόδου, για μικροπωλητές το ποσόν των 
25 € ανά ημέρα, για έκαστη θέση. 

 για βραχυχρόνιες άδειες μέχρι τέσσερις μήνες, εντός της θερινής 
περιόδου, για μικροπωλητές το ποσόν των 50 € ανά μήνα, για έκαστη 
θέση. 

 για βραχυχρόνιες άδειες μέχρι τέσσερις μήνες, εντός της θερινής 
περιόδου, οι οποίες αφορούν παροχή πρόχειρων γευμάτων στους 
διερχόμενους, που παρασκευάζονται επί τόπου σε φορητές εγκαταστάσεις 
έψησης, το ποσόν των 150 € ανά μήνα, για έκαστη θέση. 

 για θέσεις ετήσιας διάρκειας που αφορούν παραγωγούς οι οποίοι 
κατέχουν άδεια του Π.Δ. 254/2005, το ποσόν των 200 € ανά έτος, για 
έκαστη θέση. 

2. Γνωμοδοτεί για την επιβολή τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για 
άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο μας και συγκεκριμένα για 
την αορίστου διάρκειας άδεια στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας (πρώην 
βραχυχρόνια άδεια μέχρι τέσσερις μήνες, εντός της θερινής περιόδου), για 
αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα οχήματα (καντίνα) το ποσόν των 150 € ανά 
μήνα, για έκαστη θέση, για το έτος 2016 και εφεξής. 
                  Η παρούσα Απόφαση πήρε  αύξοντα αριθμό  78/2016.         
             Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη 
 της Οικονομικής Επιτροπής          ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος 
    Δήμαρχος     
                                                                         ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
                                                                          
                                                                         ΔΟΣΧΟΡΗΣ  Κωνσταντίνος                                                     
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ         


