ΑΔΑ: Ψ12ΝΩΕΣ-ΨΗΟ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
---------------

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.03.13 11:28:42
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κερατσίνι: 13-3-2018
Αριθ. πρωτ.: 10335

Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 11η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 12-3-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 77/2018

ΘΕΜΑ: A) ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΤΗΣ Κ.
OCHIANA OTILIA-NATALIA ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΣΕ ΚΕΝΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΗ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ-ΕΥΒΟΙΑΣ-ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Β) ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ 50% ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
2014-2015.
Γ) ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 12 του μηνό̋ Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 9715/8-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (τακτικό μέλο̋), 3) Άννα Γκρόζου
(τακτικό μέλο̋), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋), 2)Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋), 3) Κωνσταντίνο̋
Κούβαρη̋ και 4)Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το 1ο ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στo υπ΄αριθμ. 9097/5-3-2018
έγγραφο του τμήματο̋ Αδειοδοτήσεων & Ρύθμιση̋ Εμπορικών Δραστηριοτήτων τη̋ Διεύθυνση̋
Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1) Υπ’ αριθμ. 8455/28-2-2018 αίτηση τη̋ ΟCHIANA OTILIA-NATALIA
2) Υπ’ αριθμ. 52589/28-8-2013 άδεια άσκηση̋ στάσιμου υπαίθριου εμπορίου
3) Υπ’ αριθμ. 6425/16-2-2018 βεβαίωση του τμήματο̋ κοινωνική̋ πολιτική̋ & προαγωγή̋ τη̋
δημόσια̋ υγεία̋.
4) Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/1986 α) περί μη άσκηση̋ επιχειρηματική̋ δραστηριότητα̋
από το 2015 έω̋ σήμερα. β) ότι συνεχίζουν να συντρέχουν οι προϋποθέσει̋ αδειοδότηση̋.
5) Φορολογικέ̋ δηλώσει̋ εισοδήματο̋ (Ε1) & καταστάσει̋ οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική
δραστηριότητα (Ε3) για τα έτη 2014-2015- 2016.
6) Υπ’ αριθμ. 8340/28-2-2018 Δημοτική Ενημερότητα.
7) Το άρθρο 39 παρ. 1 του Νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α/15-5-2014).
8) Το άρθρο 19 παρ. 2 του Νόμου 4404/8-7-2016 (ΦΕΚ 126Α/8-7-2016).
9) Τα άρθρα 19, 22 & 59 του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171Α/13-11-2017)
10) Το άρθρο 53 παρ. 7 του Νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125Α/7-7-2016),
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11) Υπ’ αριθμό: 91/27-12-2012 απόφαση Ε.Π.Ζ., 7/16-1-2013 απόφαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋, 32/21-22013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και 88/1-4-2013 απόφαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋.
Έχοντα̋ υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 8455/28-2-2018 αίτηση τη̋ ΟCHIANA OTILIA-NATALIA, σύμφωνα με την οποία αιτείται
την μεταφορά τη̋ θέση̋ τη̋ ρυμουλκούμενη̋ καντίνα̋ τη̋ από την πρώην βιομηχανική περιοχή Λιπασμάτων
στη Δραπετσώνα σε κενή καθορισμένη μη καταληφθείσα θέση μεταξύ των οδών Περραιβού-Ευβοία̋Γρ.Λαμπράκη, στο Κερατσίνι, καθώ̋ και το σκεπτικό που αναφέρεται στην παρούσα.
2. Την υπ’ αριθμ. 52589/28-8-2013 άδεια άσκηση̋ στάσιμου υπαίθριου εμπορίου την οποία κατέχει η
ενδιαφερόμενη.
3. Την υπ’ αριθμ. 6425/16-2-2018 βεβαίωση του τμήματο̋ κοινωνική̋ πολιτική̋ & προαγωγή̋ τη̋ δημόσια̋
υγεία̋ σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω είναι ωφελούμενη του προγράμματο̋ «Στέγαση & Επανένταξη»
του Υπουργείου Εργασία̋ το οποίο υλοποιεί ο Δήμο̋ μα̋, καθώ̋ επίση̋ και ότι έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα
Κοινωνικού Επιδόματο̋ Αλληλεγγύη̋ το οποίο αφορά την ενίσχυση ατόμων που διαβιώνουν σε συνθήκε̋
ακραία̋ φτώχεια̋.
4. Την υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν έχει ασκήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία
αδειοδοτήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2015 έω̋ και σήμερα & β) ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο
πρόσωπό τη̋ οι προϋποθέσει̋ για τι̋ οποίε̋ τη̋ χορηγήθηκε η υπ’ αριθμ. 52589/28-2-2013 άδεια άσκηση̋
στάσιμου υπαίθριου εμπορίου με ρυμουλκούμενη καντίνα.
5. Τι̋ φορολογικέ̋ δηλώσει̋ εισοδήματο̋ (Ε1) μαζί με τι̋ αντίστοιχε̋ καταστάσει̋ οικονομικών στοιχείων από
επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) για τα έτη 2014-2015-2016 σύμφωνα με τα οποία πιστοποιείται η
αδυναμία άσκηση̋ τη̋ συγκεκριμένη̋ δραστηριότητα̋.
6. Την υπ’ αριθμ. 8340/28-2-2018 Δημοτική Ενημερότητα.
7. Το άρθρο 39 παρ. 1 του Νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α/15-5-2014), σύμφωνα με τον οποίο «όλε̋ οι
υφιστάμενε̋ άδειε̋ πωλητών υπαίθριου εμπορίου, στάσιμου και πλανόδιου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι
τη συνταξιοδότηση των δικαιούχων».
8. Το άρθρο 19 παρ. 2 του Νόμου 4404/8-7-2016 (ΦΕΚ 126Α/8-7-2016), σύμφωνα με τον οποίο η χρήση
τη̋ παραχωρούμενη̋ στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ έκταση̋ των Λιπασμάτων ασκείται οριστικά,
αποκλειστικά και μόνο από τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋.
9. Το άρθρο 59 παρ. 17 του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171Α/13-11-2017), σύμφωνα με τον οποίο «τυχόν
μη ανανεωθείσε̋ άδειε̋ στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν.4264/2014 ανανεώνονται με τι̋
διατάξει̋ του άρθρου 22 του παρόντο̋ μέχρι την 31η Μαρτίου 2018» καθώ̋ και το άρθρο 19 παρ. 5
του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171Α/13-11-2017), σύμφωνα με τον οποίο «Στι̋ περιπτώσει̋ πωλητών
υπαίθριου εμπορίου που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύη̋» (ΚΕΑ) του
άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94) και των οποίων η πράξη έγκριση̋ ένταξη̋ δεν έχει ανακληθεί τα
προβλεπόμενα τέλη για τη δραστηριοποίηση των πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο (ανταποδοτικά, δημοτικά
κ.λπ.) μειώνονται κατά το ήμισυ. Με αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου πωλητή προ̋ του̋
αρμόδιου̋ φορεί̋, στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι ενταγμένο̋ στο ΚΕΑ και ότι δεν έχει ανακληθεί η πράξη
έγκριση̋ ένταξη̋ σε αυτό, ο αριθμό̋ τη̋ άδεια̋ υπαίθριου εμπορίου και ο αριθμό̋ τη̋ πράξη̋ έγκριση̋
ένταξη̋ στο ΚΕΑ, ενεργοποιούνται τα ανωτέρω δικαιώματα».
10. Το άρθρο 53 παρ. 7 του Νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125Α/7-7-2016), σύμφωνα με τον οποίο «Η έκδοση
νέων αδειών άσκηση̋ υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου ή στάσιμου με αντικείμενο εκμετάλλευση̋ κινητή
καντίνα, καθώ̋ και κάθε προ̋ το σκοπό αυτό σχετική προπαρασκευαστική ενέργεια είχε ανασταλεί έω̋ τι̋
30/6/2017» και κατ’ επέκταση μέχρι την έκδοση του νέου Νόμου 4497/2017, με αποτέλεσμα να μην έχει η
ενδιαφερομένη τη δυνατότητα έκδοση̋ νέα̋ άδεια̋ εκμετάλλευση̋ κινητή̋ καντίνα̋ αλλά ούτε και
μεταφορά̋ τη̋ ήδη υπάρχουσα̋.
11. Τι̋ υπ’ αριθμό: 91/27-12-2012 απόφαση Ε.Π.Ζ., 7/16-1-2013 απόφαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋,
32/21-2-2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και 88/1-4-2013 απόφαση Οικονομική̋
Επιτροπή̋, οι οποίε̋ ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί με αντίστοιχε̋ νεότερε̋ αποφάσει̋.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη:
Α) Την μείωση των οφειλόμενων τελών χρήση̋ κοινοχρήστων χώρων τη̋ ΟCHIANA OTILIA-NATALIA για τα
έτη 2014 και 2015 κατά 50% λόγω ένταξη̋ στο πρόγραμμα ΚΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 5 του Νόμου
4497/2017, καθώ̋ και την απαλλαγή από τα τέλη χρήση̋ ετών 2016 & 2017 δεδομένου ότι από τα ανωτέρω
δεν προκύπτει η χρήση του κοινόχρηστου χώρου για του̋ λόγου̋ που αναφέρονται στο σκεπτικό τη̋
παρούση̋ και για τον λόγο αυτό η ανωτέρω δεν προχώρησε στο δικαίωμα ανανέωση̋ τη̋ αδεία̋ τη̋.
Β) Την μεταφορά τη̋ θέση̋ τη̋ ρυμουλκούμενη̋ καντίνα̋ τη̋ κ. ΟCHIANA OTILIA-NATALIA από τη θέση
τη̋ πρώην βιομηχανική̋ περιοχή̋ Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα, σε κενή καθορισμένη μη καταληφθείσα
θέση μεταξύ των οδών Περραιβού-Ευβοία̋-Γρ.Λαμπράκη, στο Κερατσίνι, με την προϋπόθεση ότι η υπ’
αριθμ. 52589/28-8-2013 άδεια άσκηση̋ στάσιμου υπαίθριου εμπορίου την οποία κατέχει η ενδιαφερόμενη θ’
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ανανεωθεί με τι̋ διατάξει̋ και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 22 του Νόμου 4497/2017, όπω̋
ακριβώ̋ προβλέπεται από τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 59 παρ. 17 του ίδιου Νόμου.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο-Δήμαρχο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο
έλαβε υπόψη:
1. Tο προαναφερθέν έγγραφο
2. Υπ’ αριθμ. 8455/28-2-2018 αίτηση τη̋ ΟCHIANA OTILIA-NATALIA
3.Υπ’ αριθμ. 52589/28-8-2013 άδεια άσκηση̋ στάσιμου υπαίθριου εμπορίου
4.Υπ’ αριθμ. 6425/16-2-2018 βεβαίωση του τμήματο̋ κοινωνική̋ πολιτική̋ & προαγωγή̋ τη̋ δημόσια̋
υγεία̋.
5. Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/1986 α) περί μη άσκηση̋ επιχειρηματική̋ δραστηριότητα̋ από το
2015 έω̋ σήμερα. β) ότι συνεχίζουν να συντρέχουν οι προϋποθέσει̋ αδειοδότηση̋.
6.Φορολογικέ̋ δηλώσει̋ εισοδήματο̋ (Ε1) & καταστάσει̋ οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική
δραστηριότητα (Ε3) για τα έτη 2014-2015- 2016.
7.Υπ’ αριθμ. 8340/28-2-2018 Δημοτική Ενημερότητα.
8.Το άρθρο 39 παρ. 1 του Νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α/15-5-2014).
9.Το άρθρο 19 παρ. 2 του Νόμου 4404/8-7-2016 (ΦΕΚ 126Α/8-7-2016).
10.Τα άρθρα 19, 22 & 59 του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171Α/13-11-2017)
11.Το άρθρο 53 παρ. 7 του Νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125Α/7-7-2016),
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
Α) Την μεταφορά τη̋ θέση̋ τη̋ ρυμουλκούμενη̋ καντίνα̋ τη̋ κ. ΟCHIANA OTILIA-NATALIA από τη θέση
τη̋ πρώην βιομηχανική̋ περιοχή̋ Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα, σε κενή καθορισμένη μη καταληφθείσα
θέση μεταξύ των οδών Περραιβού-Ευβοία̋-Γρ.Λαμπράκη, στο Κερατσίνι, ύστερα από υπόδειξη τη̋ αρμόδια̋
υπηρεσία̋ του Δήμου.
Β) Την απαλλαγή του 50% τελών χρήση̋ κοινοχρήστου χώρου για τα έτη 2014-2015.
Γ) Την απαλλαγή από τα τέλη χρήση̋ κοινοχρήστου χώρου για τα έτη 2016-2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (77)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 12-3-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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