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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας αριθμ. 4/12-03-2018
Αριθμός Απόφασης 6
ΘΕΜΑ 1 μοναδικό: «Λήψη απόφασης-πρότασης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΔΕΚ 171/13-11-2017 τεύχ. Α΄), περί:
α) Καθορισμού αριθμού αδειών, σε ανέργους για παρασκευή και
διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις
(4) μήνες, προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων και
έκτασης αυτών, καθώς και καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης
του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση &
β) Καθορισμού αριθμού αδειών εγκρίσεων δραστηριοποίησης από
υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με
αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση
έψησης με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες, προσδιορισμού
ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων και έκτασης αυτών, καθώς και
καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους
ανά άδεια και θέση».
ο

Στην Ισθμία σήμερα στις 12 του μήνα Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα
Δευτέρα ώρα 17:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, μετά από την αριθμ. 10/07-03-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κ. ΔΗΜΟΥ Κωνσταντίνου, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έναν Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) περί «Νέας
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει για
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε
(5) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας βρέθηκαν
παρόντα τα τέσσερα (4) και λόγω απουσίας του Προέδρου, ο Αναπληρωτής
αυτού Βσιλόπουλος Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ο ν τ ε ς : 1) Βασιλόπουλος Ιωάννης, 2) Σταματίου Θεοδώρα, 3)
Σακελλαρίου Ευθύμιος, 4) Ταρούσης Ιωάννης
Α π ο ν τ ε ς: 1) Δήμου Κωνσταντίνος
Επί του 1ου μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Αναπληρωτής του
Προέδρου Βασιλόπουλος Ιωάννης, έθεσε υπόψη στα μέλη του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας το από 06/03/2018 έγγραφο του Γραφείου
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του διευρυμένου
Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, με το οποίο
γνωστοποιούνται τα εξής:
1. Με την παρ. 7 του άρθρου 40 του Ν.4497/17, ορίζεται: «Κατ’ εξαίρεση
και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την
καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να χορηγούνται:
α) μία (1) φορά το χρόνο άδειες σε ανέργους για παρασκευή και
διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4)
μήνες. Οι αδειούχοι καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος για την
συγκεκριμένη θέση που καταλαμβάνουν,
β) εγκρίσεις για δραστηριοποίηση σε υφιστάμενους αδειούχους
πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή
καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης με διάρκεια ισχύος επίσης
μέχρι τέσσερις (4) μήνες.
Για την διάθεση των αδειών της περίπτωσης α΄ προηγείται δημόσια
πρόσκληση του δήμου, στην οποία ανακοινώνονται οι θέσεις, ο
αριθμός και λεπτομέρειες της διαδικασίας. Για τη συμμετοχή στη
διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ
και φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Για την
επιλογή των υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται ως κριτήριο το
οικογενειακό εισόδημα, όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό
σημείωμα της ΓΓΔΕ του τελευταίου οικονομικού έτους. Ο υποψήφιος
με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα προηγείται. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.
Για τις εγκρίσεις της περίπτωσης β΄ εκδίδεται από το δήμο, στον
οποίο βρίσκεται το σημείο δραστηριοποίησης, βεβαίωση, με την οποία
επιτρέπεται η αλλαγή του χώρου δραστηριοποίησης για τους
επιλεγέντες. Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείται
μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».
2. Με τις παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4497/17, ορίζονται: «Για
την άσκηση κάθε υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας
απαιτείται άδεια, η οποία δίδεται με τους όρους και τη διαδικασία του
παρόντος.

Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται
σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. 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. Δεν επιτρέπεται, λόγω του προσδιορισμού των
ανωτέρω θέσεων να εμποδίζεται η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και
επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα.
Δεν επιτρέπεται, να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των
υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των δημοτικών
και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν
πενήντα (150) μέτρων.
Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων.
Για τον καθορισμό των θέσεων του παρόντος είναι απαραίτητη η
γνώμη της οικείας Αστυνομικής Αρχής σχετικά με την κυκλοφοριακή
επίπτωση από τον ορισμό των συγκεκριμένων θέσεων.
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τις καντίνες
που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και
παλαιού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, για τις οποίες εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Ν. 2971/2001 (Α΄285)».
3. Με την παρ. 12 του άρθρου 40 του Ν. 4497/17, ορίζεται ότι η
προσφορά πρόχειρων γευμάτων αφορά την πώληση κουλουριών,
λουκουμάδων, κάστανων & καλαμποκιού.
4. Αναφορικά με τις καντίνες & τις φορητές εγκαταστάσεις έψησης,
ισχύουν τα οριζόμενα της παρ. 4α του κεφ. 1 του άρθρου 14 της αριθμ.
Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.05.2017 τεύχος Β΄)
<Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων
τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις> απόφασης Υπ. Υγείας & της
παρ. 1ΣΤ του άρθρου 14 του Ν. 4497/17.
5. Με την παρ. 9 του άρθρου 40 του Ν. 4497/17, ορίζεται: «Για την
χορήγηση των αδειών των παραγράφων 7 και 8 λαμβάνεται απόφαση
(Κανονιστική), σύμφωνα με το εδ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν.
3463/2006, όπου ορίζεται <<Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές
ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές

κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις
οποίες καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις
θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου>>».
6. Με την παρ. 1γ του άρθρου 83 & την παρ. 2α του άρθρου 84 του Ν.
3852/10, ορίζονται: «Το συμβούλιο της δημοτικής & τοπικής
κοινότητας, αντίστοιχα, προτείνει τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου».
Γνωστοποιείται επίσης ότι σύμφωνα με την αρ. 49/29-12-10, εγκύκλιο
του Υ.Ε.Α. & Η.Δ., το Δ.Σ. αν δεχτεί την πρόταση της Δημοτικής
Κοινότητας, δεν μπορεί να την τροποποιήσει εκδίδοντας πράξη
διαφορετική από την πρόταση, επομένως θεωρούμε ότι η πρόταση θα
πρέπει να διαμορφωθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
τον Κο Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Κο Δήμαρχο.
Τέλος ζητούν την λήψη σχετικής απόφασης-πρότασης, περί:
1 Καθορισμού αριθμού αδειών, που θα χορηγηθούν:
ον

α) Για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων (κουλουριών, λουκουμάδων,
κάστανων & καλαμποκιού) από άνεργους &
β) Για έγκριση δραστηριοποίησης, κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης
έψησης, από υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.

2ον Προσδιορισμό ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων καθώς και έκτασης
αυτών, για την άσκηση των πιο πάνω α΄ & β΄ υπαίθριων στάσιμων εμπορικών
δραστηριοτήτων αντίστοιχα.

3ον Προσδιορισμό χρονικής διάρκειας (μέχρι τέσσερις μήνες εντός
καλοκαιρινής περιόδου), για την άσκηση των πιο πάνω α΄& β΄ υπαίθριων
στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων αντίστοιχα. &
4ον Καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους
ανά άδεια και θέση.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, αφού έλαβε υπόψη
του τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 83 και την
παρ. 2α του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,
ομοφωνα
Προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω:
Α. Τον καθορισμό δύο (2) αδειών που θα χορηγηθούν για παρασκευή και
διάθεση πρόχειρων γευμάτων (κουλουριών, λουκουμάδων, κάστανων &
καλαμποκιού) από άνεργους.

Β. Τον προσδιορισμό ισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση των
παραπάνω στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων ως εξής:
1) Μία (1) θέση στην οδό Ποσειδώνος παραλία δυτικής Ισθμίας, σε
έκταση 3 τ.μ.
2) Μια (1) θέση στον Ναό Αγίου Νικολάου στα Ίσθμια, σε έκταση 3 τ.μ.
Γ. Τον προσδιορισμό της χρονικής διάρκειας για την άσκηση των παραπάνω
υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων σε τέσσερις (4) μήνες.
Δ. Όσον αφορά τον καθορισμό τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για
την άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων καθώς και τον τρόπο είσπραξης
αυτού, επαφίεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Η απόφαση πήρε α/α 6/2018
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