
                                                                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
        ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         
               Δ Η Μ Ο Σ                                            
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - 
          ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                                        
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17 

της  17ης  Ιουνίου 2016 
 Αριθμός Απόφασης 185 

      Θ Ε Μ Α   5ο  : Λήψη Απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων για                             χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών 
                            δραστηριοτήτων, βάσει του Ν. 4264/2014, για το έτος 2016.  
             
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 17η του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 10266/13-06-2016 
πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης 
& της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν 
Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών 
κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων Θεοδώρων, στον 
Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. 
ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και 
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 
δεκατέσσερα (14), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Πρωτοπαππά Μαρία, 5.Θυμής Φίλιππος, 
6.Κορδαλή Σωτηρία, 7.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 8.Ράτης Σπυρίδων, 
9.Πέρρας Σωτήριος, 10.Νικολάου Σωτήριος, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 
12.Λογοθέτης Κων/νος, 13.Κοφινάς Ηλίας, 14.Πέτρου Θεόδωρος.    Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κ. 
Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα.  
 Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Παντελέου Κων/νος, 
4.Σπύρου Κων/νος, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Παύλου Παύλος, 7.Πρωτονοτάριος 
Δημήτριος, 8.Βαρελάς Παναγιώτης, 9.Γεωργίου Χαράλαμπος, 10.Μουζάκης 
Αθανάσιος, 11.Δόσχορης Κων/νος, 12.Θεοδώρου Αγγελική, 
13.Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. 
Λουτρακίου - Περαχώρας, κα Βενετσάνου Ελένη, καθώς και ο Πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.    

 



Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Θυμής Μιχαήλ 
& Πρωτονοτάριος Δημήτριος, που παρέμειναν έως και το τέλος της 
συνεδρίασης. 

Πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος 
κ. Λογοθέτης Κων/νος,  ο οποίος απουσίαζε μέχρι και την ολοκλήρωση της 
συνεδρίασης. 
 Επί του 5ου θέματος (ύστερα κι από την συζήτηση τριών εκτάκτων)  ο κ. 
Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Οι διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) “Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις”. 
2. Η υπ’ αριθ. 145/2016 (ΑΔΑ:ΩΧΩ1ΩΛ3-ΨΙΨ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία υποβλήθηκε πρόταση στον οικείο Περιφερειάρχη 
για α) τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου 
Στάσιμου Εμπορίου σε δημοτικούς χώρους, κατά κατηγορία επαγγελμάτων, οι 
οποίες πρόκειται να χορηγηθούν σύμφωνα με τον Ν. 4264/2014, σε εννέα (9) 
β) τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση, ως 
εξής:  - για τις άδειες αορίστου διάρκειας το μηνιαίο τέλος να καταβάλλεται εντός 

πέντε (5) ημερών από τη λήξη του μήνα στην Ταμειακή Υπηρεσία του 
Δήμου  - για τις βραχυχρόνιες άδειες (μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου) και τις ετήσιες να καταβάλλεται το ήμισυ της συνολικής οφειλής 
στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου πριν την έκδοση της άδειας και το 
υπόλοιπο πριν τη λήξη της χορηγηθείσας άδειας,  - για τις βραχυχρόνιες άδειες (για μονοήμερες ή ολιγοήμερες εκδηλώσεις) να 
καταβάλλεται το ποσό της συνολικής οφειλής στην Ταμειακή Υπηρεσία του 
Δήμου πριν την έκδοση της άδειας,  

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων. 
γ) το ύψος του τέλους κατάληψης δημοτικού χώρου για την άσκηση υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2016 κι εφεξής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  
78/2016 Α.Ο.Ε., ως κάτωθι:  Το ποσόν των 150 € η θέση ανά μήνα, για 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 € η θέση ανά μήνα, για βραχυχρόνιες άδειες μέχρι 
τέσσερις μήνες, εντός της θερινής περιόδου, για αυτοκινούμενα ή 
ρυμουλκούμενα οχήματα (καντίνες).  Το ποσόν των 50 € η θέση ανά μήνα, για βραχυχρόνιες άδειες μέχρι 
τέσσερις μήνες, εντός της θερινής περιόδου, για μικροπωλητές.  Το ποσόν των 200 € η θέση ανά έτος, για ετήσιας διάρκειας άδειες που 
αφορούν παραγωγούς οι οποίοι κατέχουν άδεια του Π.Δ. 254/2005  Το ποσόν των 25 € η θέση ανά ημέρα, για βραχυχρόνιες άδειες μικροπωλητών, που αφορούν μονοήμερες ή ολιγοήμερες εκδηλώσεις.  Το ποσόν των 150 € η θέση ανά μήνα 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. 
3. Η υπ’ αριθ. 2361/03-06-2016 (ΑΔΑ:72Γ37Λ1-ΦΒΖ & αριθ. πρωτ. Δήμου μας 
9907/13-6-2016) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας, με την οποία εγκρίθηκαν  



 εννέα (9) άδειες Άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου στον Δήμο μας, 
ανά Δημοτική και Τοπική Κοινότητα, που θα χορηγηθούν κατά το έτος 2016, σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση – πρόταση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  

 ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση, 
όπως αυτός ορίζεται στη ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

 το ύψος του τέλους κατάληψης δημοτικού χώρου για την άσκηση 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εφόσον πληρεί τους όρους νομιμότητας, 
για το έτος 2016, σύμφωνα επίσης με την πρόταση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

4. Η υπ’ αριθ. 10020/09-06-2016 (ΑΔΑ:Ω1ΥΒΩΛ3-ΚΙΠ) Ανακοίνωση –
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους έως 16-06-
2016, σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου, στάσιμου εμπορίου 
για το έτος 2016. 
5. Οι εμπρόθεσμα κατατεθείσες (ήτοι έως 16-06-2016) αιτήσεις των 
ενδιαφερομένων, συνοδευμένες από τα νόμιμα δικαιολογητικά, προκειμένου 
να τους χορηγηθεί άδεια υπαίθριου, στάσιμου εμπορίου, και συγκεκριμένα: 
1. Η υπ’ αριθ. 10112/10-06-2016 αίτηση της Αγγελικής Γκαραγκούνη του 
Βασιλείου, με την οποία ζητά βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου (μικροπωλητή) - μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου στην 
Πλατεία «ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΑ» στην οδό Σαρωνικού στους Αγίους Θεοδώρους, 
προς πώληση οπωροκηπευτικών. 
2. Η υπ’ αριθ. 10115/10-06-2016 αίτηση του Ρούπα Περικλή του Νικολάου, 
με την οποία ζητά βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 
(μικροπωλητή) - μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου στην Πλατεία 
«ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» στην οδό Σαρωνικού στους Αγίους Θεοδώρους, 
προς πώληση οπωροκηπευτικών 
3. Η υπ’ αριθ. 10116/10-06-2016 αίτηση της Ιλβάνα Κρέτση, με την οποία 
ζητά βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα)  - μέχρι 
τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου στην παραλία «Αλμύρα» του οικισμού 
Σχοίνου της Τ.Κ. Πισίων. 
4. Η υπ’ αριθ. 10218/13-06-2016 αίτηση της Οικονομοπούλου Γεωργίας του 
Ευθυμίου, με την οποία ζητά βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου (μικροπωλητή) - μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου, 
έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων επί της οδού Βαρδινογιάννη, στο 
Καλαμάκι  Δ.Κ. Ισθμίας, προς πώληση ειδών δώρων (μπιζού κλπ.) 
5. Η υπ’ αριθ. 10221/13-06-2016 αίτηση της Θεοδωροπούλου Διαμάντως του 
Βασιλείου, με την οποία ζητά βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου (μικροπωλητή) - μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου στην 
Πλατεία «ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΑ» στην οδό Σαρωνικού στους Αγίους Θεοδώρους, 
προς πώληση οπωροκηπευτικών.  
6. Η υπ’ αριθ. 10288/13-06-2016 αίτηση της Τζαμαλή Κων/νας του Νικολάου, 
με την οποία ζητά βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 
(μικροπωλητή) - μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου στην Πλατεία 
«ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΑ» στην οδό Σαρωνικού στους Αγίους Θεοδώρους, προς 
πώληση οπωροκηπευτικών  
7. Η υπ’ αριθ. 10297/13-06-2016 αίτηση της Νούση Καλλιόπης του Ανδρέα, 
με την οποία ζητά ετήσιας διάρκειας άδεια που αφορά παραγωγούς οι οποίοι 
κατέχουν άδεια του Π.Δ. 254/2005, σε συγκεκριμένο προσδιορισμένο 
δημοτικό χώρο, στην οδό Σαρωνικού 22 στους Αγίους Θεοδώρους, προς 
πώληση των αναφερόμενων προϊόντων στην υπ’ αριθ. 38/2014 άδεια 
παραγωγού που κατέχει. 
 
 



8. Η υπ’ αριθ. 10401/15-06-2016 αίτηση του CELO ANASTAS του SOT., με 
την οποία ζητά βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 
(μικροπωλητή) - μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου στην Πλατεία 
«ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» στην οδό Σαρωνικού στους Αγίους Θεοδώρους, 
προς πώληση μεταποιημένων, συσκευασμένων ή τυποποιημένων προϊόντων 
(ξηροί καρποί, αρτύματα)  
9. Η υπ’ αριθ. 10433/15-06-2016 αίτηση της Αντύπα Ελένης του Παναγή, με 
την οποία ζητά βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (φορητή 
εγκατάσταση έψησης) - μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου 
έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στα Ίσθμια, προς πώληση καλαμποκιού. 
10. Η υπ’ αριθ. 10434/15-06-2016 αίτηση της Σαρακίνη Σπυριδούλας του 
Ανδρέα, με την οποία ζητά βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 
(μικροπωλητή) - μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου στην Πλατεία 
«ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΑ» στην οδό Σαρωνικού στους Αγίους Θεοδώρους, προς 
πώληση μεταποιημένων, συσκευασμένων ή τυποποιημένων προϊόντων. 
11. Η υπ’ αριθ. 10484/15-06-2016 αίτηση του Καφαντάρη Σταύρου του 
Γεωργίου, με την οποία ζητά αορίστου διάρκειας άδεια υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου (καντίνα), εντός του Πάρκου Δεξαμενής στο Λουτράκι, 
ενώ για τις λοιπές άδειες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. 
6. Η από 16-06-2016 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου μας, με την οποία υποβάλλονται οι 
αιτήσεις και οι σχετικοί φάκελοι των έντεκα (11) ενδιαφερομένων για τις άδειες 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του 
Νόμου για έγκριση χορήγησης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και 
προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης, επί των ανωτέρω αιτήσεων, κατά 
περίπτωση, περί έγκρισης χορήγησης αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, 
κατόπιν υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, ως κάτωθι: - οι αιτούμενες θέσεις για αντίστοιχες άδειες να χορηγηθούν στους  Καφαντάρη Σταύρο, Νούση Καλλιόπη, Αντύπα Ελένη, Οικονομοπούλου 
Γεωργία και Ιλβάνα Κρέτση, καθότι είναι μοναδικοί αιτούντες για καθεμία από 
τις θέσεις αυτές. - η προσδιορισμένη θέση στην Πλατεία «ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΑ» στην οδό 
Σαρωνικού στους Αγίους Θεοδώρους πρέπει να τεθεί σε δημόσια κλήρωση 
μεταξύ των Αγγελικής Γκαραγκούνη, Θεοδωροπούλου Διαμάντως, Τζαμαλή 
Κων/νας & Σαρακίνη Σπυριδούλας. - η προσδιορισμένη θέση στην Πλατεία «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» στην 
οδό Σαρωνικού στους Αγίους Θεοδώρους πρέπει να τεθεί σε δημόσια 
κλήρωση μεταξύ των Ρούπα Περικλή & CELO ANASTAS. 
  Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, δυνάμει της ανωτέρω εισήγησης, 
ενημέρωσε το Σώμα ότι για τις δύο άδειες για τις οποίες υπάρχουν 
περισσότεροι από ένας ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διενεργηθεί δημόσια 
κλήρωση μεταξύ αυτών, η διαδικασία της οποίας θα καθοριστεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο και πρότεινε η κλήρωση να γίνει στην παρούσα 
συνεδρίαση κι ενώπιον του Σώματος. 
 Το Σώμα ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου.  
 Ακολούθως διενεργήθηκαν δύο κληρώσεις, από τις οποίες αναδείχθηκαν 
δικαιούχοι για τη χορήγηση αδειών οι: 
Τζαμαλή Κων/να του Νικολάου για τη βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου (μικροπωλητή) - μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου, 
στην Πλατεία «ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΑ» στην οδό Σαρωνικού στους Αγίους 
Θεοδώρους. 
 



CELO ANASTAS του SOT για τη βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου (μικροπωλητή) στην Πλατεία «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» στην οδό 
Σαρωνικού στους Αγίους Θεοδώρους.  
   Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς 
και τις διατάξεις του Ν. 4264/2014, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α 

Α. Τη χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, βάσει του Ν. 4264/2014, στο Δήμο μας, για το έτος 2016, ως 
κάτωθι: 
1. στον Καφαντάρη Σταύρο του Γεωργίου, αορίστου διάρκειας άδεια 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) εντός του Πάρκου Δεξαμενής στο 
Λουτράκι.  
2. στη Νούση Καλλιόπη του Ανδρέα, ετήσιας διάρκειας άδεια που αφορά 
παραγωγούς, οι οποίοι κατέχουν άδεια του Π.Δ. 254/2005, σε συγκεκριμένο 
προσδιορισμένο δημοτικό χώρο, στην οδό Σαρωνικού 22 στους Αγίους 
Θεοδώρους. 
3. στην Αντύπα Ελένη του Παναγή βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου (φορητή εγκατάσταση έψησης) - μέχρι τέσσερις μήνες, εντός 
θερινής περιόδου, έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στα Ίσθμια.  
4. στην Οικονομοπούλου Γεωργία του Ευθυμίου, βραχυχρόνια άδεια 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (μικροπωλητή) - μέχρι τέσσερις μήνες, εντός 
θερινής περιόδου, έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων επί της οδού 
Βαρδινογιάννη, στο Καλαμάκι  Δ.Κ. Ισθμίας. 
5. στην Ιλβάνα Κρέτση βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 
(καντίνα)- μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου στην παραλία 
«Αλμύρα» του οικισμού Σχοίνου της Τ.Κ. Πισίων. 
σύμφωνα με την από 16-06-2016 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου.  
Β. Τον καθορισμό της διαδικασίας κλήρωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων για 
τη χορήγηση α) βραχυχρόνιας άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 
(μικροπωλητή) στην Πλατεία «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» στην οδό Σαρωνικού 
στους Αγίους Θεοδώρους και β) βραχυχρόνιας άδειας υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου (μικροπωλητή) - μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου, 
στην Πλατεία «ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΑ» στην οδό Σαρωνικού στους Αγίους 
Θεοδώρους, ήτοι να διεξαχθεί, για έκαστη εκ των ανωτέρω αδειών, κατά την 
παρούσα συνεδρίαση κι ενώπιον του Σώματος, σύμφωνα με την 
αναφερόμενη στο προοίμιο της παρούσας πρότασης του κ. Προέδρου.  
Γ. Τη χορήγηση, κατόπιν διενεργηθεισών δημόσιων κληρώσεων,  αδειών 
άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, βάσει του Ν. 
4264/2014, στο Δήμο μας, για το έτος 2016, ως κάτωθι: 
1. στον CELO ANASTAS του SOT βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου (μικροπωλητή) στην Πλατεία «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» στην 
οδό Σαρωνικού στους Αγίους Θεοδώρους.  

2. στην Τζαμαλή Κων/να του Νικολάου βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου (μικροπωλητή) - μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής 
περιόδου, στην Πλατεία «ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΑ» στην οδό Σαρωνικού στους 
Αγίους Θεοδώρους. 

σύμφωνα με την από 16-06-2016 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου. 



Δ. Οι ανωτέρω χορηγήσεις γίνονται με την προϋπόθεση ότι οι 
προαναφερθέντες δικαιούχοι, κατόπιν της παρούσας Απόφασης, θα 
υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα κάτωθι δικαιολογητικά:  
 βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί 
υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους 
νόμους 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125), 
 πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε 
αυτόν, 
 βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία 
προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας 
υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,    
 βεβαίωσης καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία για καντίνες 
και φορητές εγκαταστάσεις έψησης, για την οποία θα πρέπει ο 
ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση στην οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι: - Ταξινόμηση του οχήματος (ρυμουλκούμενο ή αυτοκινούμενο, αριθμός πλαισίου, κλπ. - Σχεδιαγράμματα κάτοψης της κινητής καντίνας – διάγραμμα ροής εις 

τριπλούν  - Τα προϊόντα (αναλυτικά τα τρόφιμα, ποτά ή και άλλα είδη) που επιθυμεί να 
προσφέρει - Ο τρόπος υδροδότησης (δεξαμενή νερού, περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου κλπ.) - Ο τρόπος διάθεσης αποβλήτων (δεξαμενή ακαθάρτων, περιγραφή της, ή 
σύνδεση δικτύου κλπ.) - Ο τρόπος ηλεκτροδότησης (γεννήτρια, σύνδεση με δίκτυο, περιγραφή 
κλπ.) - Που και πως δραστηριοποιείται επιδεικνύοντας την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού 

του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα 
που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης 
δραστηριότητας, 
 δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του, 
 άδεια στάσιμου εμπορίου 
 δημοτική ενημερότητα, 
 πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων του 
ενδιαφερόμενου. Για το μεταβατικό στάδιο μέχρι να πραγματοποιηθούν τα 
σεμινάρια θα προσκομίζεται δήλωση του ενδιαφερόμενου με συνημμένη 
βεβαίωση του φορέα εκπαίδευσης στην οποία να αναφέρεται το πρόγραμμα 
το οποίο πρόκειται να παρακολουθήσει, εφόσον πρόκειται για διάθεση 
τροφίμων − ποτών, 
 αποδεικτικό είσπραξης τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου και 
 άδεια παραγωγού του Π.Δ. 254/2005 

 
Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  185/2016. 

               Ο  Πρόεδρος                                                  Τα Μέλη 
                (΄Επονται υπογραφές ) 

                Ακριβές Αντίγραφο 
               Λουτράκι  21 Ιουνίου 2016 

              Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.  
 


