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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της αρ. 15/2021  

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης 

 
Αριθμ. Απόφασης 152/2021 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός αριθμού και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς 
χώρους για χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών (έως τέσσερις μήνες) σε ανέργους για παρασκευή 
πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο 
 
     Στην Κατερίνη, 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 19:00, συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη για 
λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, σύμφωνα με την ΠΝΠ της 11-
3-2020 (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια 
της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την αριθμ πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του 
ΥΠΕΣ, και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤ6-ΥΔ4), ύστερα από την 
αριθμ. οικ. 18173/18.6.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που στάλθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
καθώς και σε όλους τους προέδρους των Κοινοτήτων. 
Στη συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής Δημάρχου, που ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 35277/2.9.2019 απόφαση 
Δημάρχου, Γεώργιος Νταντάμης. Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκοδήμος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 67 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με εκείνες της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 
4555/2018, απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους. 
     Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, βρέθηκαν παρόντα 
τριάντα τρία (33): 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

1 Αναγνώστου Αθανάσιος 18 Νταντάμης Γεώργιος 

 

2 Αναστασιάδης Θωμάς 19 Νταντάμης Ιωάννης 

 

3 Βαϊνάς Δημήτριος 20 Παπαγεωργίου Ουρανία 

 

4 Γεωργιάδης Μιχαήλ 21 Παπαδόπουλος Ευγένιος 

 

5 Γκούνας Αθανάσιος 22 Πούλιου  Ασημίνα 

 

6 Γραμματικόπουλος Κωνσταντίνος 23 Συμεωνίδης Ιωάννης 

 

7 Καρυπίδης Σάββας 24 Τερζίδου Μαρία 

 

8 Κατανάς Νικόλαος 25 Τερζόπουλος Θεοφάνης 

 

9 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 26 Τσιαλός Γεώργιος 

 

10 Κυριακίδης Γεώργιος 27 Τσιαμπέρας Νικόλαος 

 
11 Λιακόπουλος Αθανάσιος 28 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος 

 

12 Λιακόπουλος Απόστολος 29 Τσουπέης Νικόλαος 

 

13 Μακρίδης Νικόλαος 30 Φιλοκώστας Κωνσταντίνος 

 

14 Μακρίδου  Παρθένα 31 Φώτης Ορέστης 

 

15 Μορφακίδης Δημήτριος 32 Χαρισσοπούλου Στεργιανή 

 

16 Μπαρμπαγεωργόπουλος Αθανάσιος 33 Χριστοφορίδης Σταύρος 

 

17 Μπεϊνάς Ιωάννης   
 

   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Δρούγκας Φώτιος 

2 Ίτσιος Γεώργιος 

3 Κήπου Ευάγγελος 

4 Λεμονόπουλος Χρήστος 

5 Μπουσνάκης Αστέριος 

6 Ντόντης Λάζος 

7 Παπαζιώγας Νικόλαος 

8 Χιονίδης Σάββας 
 
Από τους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης που όλοι κλήθηκαν νόμιμα, δεν συμμετείχε κανείς. 

     Το θέμα 24 συζητήθηκε πρώτο και το θέμα 11 δεύτερο, μετά από τη σύμφωνη γνώμη των μελών του Δ.Σ. 
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     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 
μελών τα εξής: 
Ι. Το από 3.6.2021 έγγραφο της  Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων που έχει ως εξής: 
“Θέμα: «Λήψη απόφασης καθορισμού αριθμού και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς 
χώρους για χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών (έως τέσσερις μήνες) σε ανέργους για παρασκευή πρόχειρων γευμάτων 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο» 

 
Έχοντας υπόψιν: 
 
1. Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων….» 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2007, σύμφωνα με τις οποίες οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της 
αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις. 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 83 παρ. 1γ και 84 παρ. 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/7.6.2010 τεύχος Α’) “Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σύμφωνα με τις οποίες, τα 
συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων προτείνουν, μεταξύ άλλων, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και αποστέλλουν τις Αποφάσεις τους αυτές, οι οποίες λαμβάνονται με την απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών τους, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. 
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 49/29-12-10 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., αναφορικά με τη λειτουργία των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις οποίες οι Κοινότητες υποβάλλουν την πρότασή τους, ενώ το όργανο που τελικώς 
λαμβάνει την Απόφαση, δηλ. το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να την αποκρούσει με ειδική αιτιολογία, οπότε απέχει από 
την έκδοση διοικητικής πράξης, χωρίς αυτό να αποτελεί παράλειψη ή άρνηση οφειλόμενης ενέργειας, αν τη δεχτεί όμως 
δεν μπορεί να την τροποποιήσει εκδίδοντας πράξη διαφορετική από την πρόταση. 
5. Το οικ.6868/12-03-2021 έγγραφο του Δήμου Κατερίνης με το οποίο ζητήθηκε από τα Συμβούλια των κοινοτήτων 
Καλλιθέας, Κατερίνης, Περίστασης, Κορινού και Παραλίας αντίστοιχα να λάβουν εισηγητική απόφαση με την οποία θα 
προτείνουν το είδος, τον αριθμό, την ακριβή θέση καθώς και τα μέγιστα τετραγωνικά μέτρα πώλησης πρόχειρων 
γευμάτων κατά την    καλοκαιρινή περίοδο όπως καλαμπόκι, μαλλί της γριάς, ποπ κορν, λουκουμάδες κλπ.  
Συμπληρωματικά με το αριθ. 14118/19-5-2021 έγγραφό μας ζητήθηκε από το Συμβούλιο Κοινότητας Κατερίνης η λήψη 
νέας απόφασης δεδομένου ότι η ληφθείσα 13/2021 από παραδρομή περιλαμβάνει τις ήδη υπάρχουσες μόνιμες θέσεις. 
6. Τις αποφάσεις των τοπικών Συμβουλίων της Κοινότητας  Καλλιθέας, Κατερίνης, Περίστασης, Κορινού και Παραλίας, 
4/26-03-2021, 28/20-5-2021 (νέα απόφαση), 4/26-03-2021, 7/14-5-2021 και  3/24-03-2021  
7. Την αριθμ. 105/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το 
σχέδιο καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους του Δήμου Κατερίνης. 
8. Την αριθ. 352/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης περί καθορισμού του ύψους 
καταβαλλόμενου τέλους ανά θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την Παρασκευή και διάθεση πρόχειρων 
γευμάτων με διάρκεια ισχύος έως τέσσερις (4) μήνες για το έτος 2021 του Δήμου Κατερίνης και του τρόπου είσπραξης 
9.  Τα σχετικά διαγράμματα όπου σημειώνονται οι προτεινόμενες θέσεις 
10.  Το αριθ. 1010/2/10-α/3-6-2021 Έγγραφο του Τμήματος  Τροχαίας Κατερίνης 
11. Τις προϋποθέσεις και την ακολουθούμενη  διαδικασία όπως παρακάτω: 
 
Άρθρο 1. Γενικά: 
 
Σύμφωνα με τις περιπτ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): 
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. 
Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): 
«1. Για την άσκηση κάθε υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται άδεια, η οποία δίδεται με τους 
όρους και τη διαδικασία του παρόντος. 
2. Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. Η 
απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απόοργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους 
σχολείων, νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση επιβατών του 
αστικού, του προαστιακούσιδηρόδρομου και των υπεραστικώνλεωφορείων, των οργανωμένων και επισκέψιμων 
αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) 
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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. 
3. Δεν επιτρέπεται, να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός 
των δημοτικών και λαϊκών αγορών. 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. 
4. 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. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα 
(50) μέτρων. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους κατόχους παραγωγικών αδειών με αντικείμενο πώλησης 
καλλιτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης κ.λπ. 
5. 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. 

 
Άρθρο 2. Κριτήρια επιλογής δικαιούχων 
 
Παρ.7 του άρθρου 40 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171/13-11-2017) 
“α) 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 τη 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 τη διάθεση των αδειών της περίπτωσης Ανέργων 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 υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου ( καντίνα και φορητή 
εγκατάσταση έψησης ) 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 σε περίπτωση που τη συγκεκριμένη θέση τη ζητούν πλέον του ενός δικαιούχου . 
γ)παρ.12 του άρθρου 40 του Ν.4497 “Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών στάσιμου εμπορίου, πέραν των 
προβλεπόμενων , μπορεί να αδειοδοτούνται για την πώληση πρόχειρων γευμάτων, όπως κουλούρια, λουκουμάδες, 
κάστανα, καλαμπόκια.” 
 
 
Άρθρο 3. Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για θέση βραχυχρόνιας χρήσης 
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα κατατίθενται ύστερα από δημόσια πρόσκληση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις 
χωρίς να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που θα αναγράφονται στην ανωτέρω δημόσια πρόσκληση. 
Στην αίτηση δηλώνεται το είδος, ο επιθυμητός χώρος άσκησης της υπαίθριας βραχυχρόνιας δραστηριότητας σύμφωνα 
με τα καθορισμένα σημεία στην απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Κατερίνης, καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου. 
Οι ενδιαφερόμενοι με την αίτησή τους υποβάλλουν: 
- κάρτα ανεργίας σε ισχύ τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης 
- τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 
- φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για έλληνες πολίτες) ή κάρτα διαμονής  
  (για πολίτες αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε.) ή κάρτας ευρωπαίου πολίτη (για πολίτες της Ε.Ε). 
- υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι θα εξασφαλίζουν την ασφαλή παραγωγή και διάθεση  
  των τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία. 
- πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ 
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- δύο πρόσφατες φωτογραφίες 
- βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας 
 
Άρθρο 4.  Διαδικασία επιλογής –Δικαίωμα συμμετοχής 
Για τη χορήγηση μία (1) φορά το χρόνο άδειες σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με 
διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες: 
- Εκδίδεται δημόσια πρόσκληση του Δήμου για την υποβολή των αιτήσεων στην οποία ανακοινώνονται οι θέσεις, ο 
αριθμός και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας χορήγησης της άδειας. 
Η πρόσκληση καθορίζει ελάχιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών για την υποβολή των αιτήσεων. 
 -  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ τη χρονική στιγμή υποβολής 
της αίτησης. 
 -  Εάν ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ανέργων φυσικών προσώπων είναι μικρότερος ή ίσος του 
αριθμού των προς διάθεση θέσεων και εάν οι επιθυμητοί χώροι δραστηριοποίησης δεν συμπίπτουν μεταξύ τους, τότε 
δίδεται άδεια σε όλους τους ενδιαφερομένους με βάση του επιθυμητούς χώρους δραστηριοποίησης. Εάν συμπίπτουν 
τα σημεία δραστηριοποίησης τότε προηγείται ο ενδιαφερόμενος με το χαμηλότερο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 
και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι καταλαμβάνουν τις εναπομένουσες θέσεις ανάλογα με τα εκκαθαριστικά τους 
σημειώματα σε αύξουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. 
-  Εάν ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ανέργων φυσικών προσώπων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των 
προς διάθεση θέσεων, τότε 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. Εάν συμπίπτουν 
τα σημεία δραστηριοποίησης τότε προηγείται ο ενδιαφερόμενος με το χαμηλότερο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 
και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι καταλαμβάνουν τις εναπομένουσες θέσεις ανάλογα με τα εκκαθαριστικά τους 
σημειώματα σε αύξουσα σειρά. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. 
Για τις 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 τις 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, 
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 
 
Άρθρο 5. Διαδικασία κλήρωσης 
 
Η κλήρωση θα πραγματοποιείται μετά από ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του Δήμου και την ενημέρωση των αιτούντων 
από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ενώπιον 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατόπιν πρόσκλησης των ενδιαφερομένων, κατ΄ εξουσιοδότηση του Δημοτικού 
Συμβουλίου 
 
 
Άρθρο 6.  Καθορισμός  ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση 
 
1. Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται με απόφαση του 
οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής.  (άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-
1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 ΦΕΚ 246/Α/1980) και (ΥΠΕΣΔΔΑ 
εγκ.41/12243/14.06.2007) αποτελεί δε αρμοδιότητα της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύοντα 
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κατερίνης 
2. Το ύψος των τελών ανά άδεια/θέση καθορίζονται κάθε χρόνο με Απόφαση της Ο.Ε του Δήμου η οποία εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο τις τιμές. Με την αριθ. 352/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής καθορίστηκε το τέλος ανά 
άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που θα χορηγηθούν σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση 
πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος έως τέσσερις (4) μήνες για το έτος 2021 του Δήμου Κατερίνης ως εξής: το 
ποσό των 300,00 ευρώ ανά θέση και για όλες τις προτεινόμενες θέσεις. 
3. Η καταβολή των αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου  θα γίνει εφάπαξ στο δημοτικό ταμείο, κατά την έκδοση της 
διαπιστωτικής πράξης για την κάθε άδεια και πριν την εγκατάσταση των αδειούχων. 
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Άρθρο 7. Καθορισμός θέσεων για βραχυχρόνια χρήση  
  
Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής: 
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές 
αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: 
… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, ….» 
 
Οι προτεινόμενοι χώροι είναι οι εξής: 
Κοινότητα Κατερίνης (Αριθ. 28/2021 Απόφαση Κοινότητας Κατερίνης) 
Προτεινόμενες Θέσεις (3) για τη χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε άνεργα φυσικά 
πρόσωπα για τη διάθεση πρόχειρων γευμάτων: 
 
α) μία (1) θέση στο Δημοτικό Πάρκο της Κοινότητας Κατερίνης με είδος δραστηριότητας πώληση «ψητό καλαμπόκι, 
ποπ κόρν, μαλλί της γριάς», ανάμεσα στο μνημείο και στο συντριβάνι  
 
β) μία (1) θέση στην πλατεία Μακεδονίας της Κοινότητας Κατερίνης με είδος δραστηριότητας πώληση «ψητό 
καλαμπόκι, ποπ κόρν, μαλλί της γριάς» στο χώρο  της πλατείας επί της 25ης Μαρτίου.  
 
γ) μία (1) θέση στον Οικισμό Ολυμπιακή Ακτή επί της οδού Π. Λεμονοπούλου  έναντι καταστήματος Χατζηχρίστου. με 
είδος δραστηριότητας πώληση «ψητό καλαμπόκι, ποπ κόρν, μαλλί της γριάς» 

 
Κοινότητα Καλλιθέας (Αριθ. 4/2021 Απόφαση Κοινότητας Καλλιθέας):: 
Προτεινόμενες Θέσεις (3) για τη χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε άνεργα φυσικά 
πρόσωπα για τη διάθεση πρόχειρων γευμάτων:  
α) μία (1) θέση στο μέσον της απόστασης μεταξύ των αναψυκτηρίων “Cocus” και “Alora” με αντικείμενο πώληση ποπ 
κορν. 
β) μία (1) θέση στο μέσον της απόστασης μεταξύ των αναψυκτηρίων “Alora” και πρώην “Wet” με αντικείμενο πώληση 
λουκουμάδων. 
γ) μία (1) θέση στο μέσον της απόστασης μεταξύ των αναψυκτηρίων πρώην “Wet” και “Almira” με αντικείμενο πώλησης 
«μαλλί της γριάς».  
 
Κοινότητα Περίστασης (Αριθ. 4/2021 Απόφαση Κοινότητας Περίστασης): 
Προτεινόμενες Θέσεις (3) για τη χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε άνεργα φυσικά 
πρόσωπα για τη διάθεση πρόχειρων γευμάτων:  
α) μία (1) θέση 100μ. πριν ή μετά το ξενοδοχείο Aperio με αντικείμενο δραστηριότητας «λουκουμάδες». 
β) μία (1) θέση 100μ. πριν ή μετά το ξενοδοχείο Γιαννούλη με αντικείμενο δραστηριότητας «ποπ κορν».  
γ) μία (1) θέση στο ύψος του Camping Kristi με αντικείμενο δραστηριότητας πώλησης «μαλλί της γριάς». 
 
Κοινότητα Παραλίας  (Αριθ. 3/2021 Απόφαση Κοινότητας Παραλίας): Δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες θέσεις 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε κοινόχρηστους χώρους 
 
Κοινότητα Κορινού (Αριθ. 7/2021 Απόφαση Κοινότητας Κορινού) 
Προτεινόμενες θέσεις (1) για τη χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε άνεργα φυσικά 
πρόσωπα για τη διάθεση πρόχειρων γευμάτων 
α) μία (1) θέση στάσιμου εμπορίου στην παραλία Κορινού έναντι καταστήματος SIEL 
 
Συνημμένα τα σχετικά διαγράμματα όπου σημειώνονται οι αντίστοιχες θέσεις 
 
Άρθρο 8. Χρονική περίοδος διάθεσης των πρόχειρων γευμάτων-Μέτρα κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου 
 
Η μέγιστη χρονική περίοδος διάθεσης των πρόχειρων γευμάτων είναι τέσσερις μήνες και συγκεκριμένα από την 25η 
Μαϊου έως και την 25η Σεπτεμβρίου. 
Τα μέγιστα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου είναι τρία (3) μέτρα πάγκου για  όλες τις θέσεις 
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Άρθρο 9. Έκδοση Άδειας  
 
 
Για τη χορήγηση της κάθε βραχυχρόνας άδειας εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον αρμόδιο εκάστοτε Αντιδήμαρχο, 
για την έκδοση της οποίας προαπαιτούμενο να είναι η καταβολή του αναλογούντος τέλους όπως αυτό θα ισχύει με τις 
εκάστοτε ληφθείσες αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής και εν συνεχεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κατερίνης. 
Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο, εφόσον καταβληθεί το αναλογούν τέλος. 

 
Άρθρο 10. Διαδικασία τροποποίησης 
 
Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος όταν συντρέχουν λόγοι όπως π.χ. τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου, 
δημιουργία νέων αναγκών κλπ. Όλες οι νομοθετικές διατάξεις θα εφαρμόζονται όπως κάθε φορά ισχύουν. 
                                                              --------------------------- 
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: α) να αποφασίσει σχετικά με τον καθορισμό αριθμού και 
θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους για χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών (έως 
τέσσερις μήνες) σε ανέργους για παρασκευή πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο με τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις και διαδικασία. 
β) να εξουσιοδοτηθεί η Ε.Π.Ζ. του Δήμου Κατερίνης όπως ενώπιόν της πραγματοποιηθούν οι τυχόν κληρώσεις, κατόπιν 
πρόσκλησης των ενδιαφερομένων 
γ) να μεταβιβαστεί στην Ε.Π.Ζ η αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης χορήγησης των 
αδειών (δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
Σημείωση:   Επί πλέον θα πρέπει να γίνεται αναφορά ανάρτησης ολόκληρης της απόφασης στον πίνακα 
ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσίευσης περίληψης της απόφασης σε μία εβδομαδιαία ή 
ημερήσια Τοπική Εφημερίδα. 
 Συνημμένα τα σχετικά διαγράμματα  όπου σημειώνονται οι ακριβείς θέσεις  και αριθ. 1010/2/10-α/3-6-2021 έγγραφο 
του Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης). 
   Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να γίνει έγκαιρα η πρόσκληση για 
υποβολή αιτήσεων και την εν συνέχεια έκδοση των σχετικών αδειών. 
 
II. Την 105/2021 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ με τίτλο «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για χορήγηση βραχυχρόνιων 
αδειών υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου παροχής πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο» 
 
ΙΙΙ. Την 352/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Καθορισμός ύψους καταβαλλόμενου τέλους ανά θέση 
άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος έως 
τέσσερις (4) μήνες» 
 
ΙV. Tα σχετικά διαγράμματα όπου σημειώνονται οι ακριβείς θέσεις και το υπ’ αριθμ. 1010/2/10-α/3-6-2021 έγγραφο του 
Τμήματος  Τροχαίας Κατερίνης. 
 
V. Τις αποφάσεις των τοπικών Συμβουλίων της Κοινότητας Καλλιθέας, Κατερίνης, Περίστασης, Κορινού και Παραλίας, 
4/26-03-2021, 28/20-5-2021 (νέα απόφαση), 4/26-03-2021, 7/14-5-2021 και 3/24-03-2021 

 
     Ακολούθησε συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν ερωτήσεις και απόψεις των δημοτικών 
συμβούλων,  όπως αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 
     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. 
     Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 
από εκείνες του άρθρου 72 του ν. 4555/2018, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
 

Α) Καθορίζει τον αριθμό και τις  θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους για χορήγηση 
βραχυχρόνιων αδειών (έως τέσσερις μήνες) σε ανέργους για παρασκευή πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή 
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περίοδο με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και διαδικασία έπειτα από τις προτάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, τις 
αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής Επιτροπής  ως ακολούθως: 
1. Κοινότητα Κατερίνης (Αριθ. 28/2021 Απόφαση Κοινότητας Κατερίνης) 
Θέσεις  τρεις (3): 
α) μία (1) θέση στο Δημοτικό Πάρκο της Κοινότητας Κατερίνης με είδος δραστηριότητας πώληση «ψητό καλαμπόκι, 
ποπ κόρν, μαλλί της γριάς», ανάμεσα στο μνημείο και στο συντριβάνι 
β) μία (1) θέση στην πλατεία Μακεδονίας της Κοινότητας Κατερίνης με είδος δραστηριότητας πώληση «ψητό 
καλαμπόκι, ποπ κόρν, μαλλί της γριάς» στο χώρο  της πλατείας επί της 25ης Μαρτίου.  
γ) μία (1) θέση στον Οικισμό Ολυμπιακή Ακτή επί της οδού Π. Λεμονοπούλου  έναντι καταστήματος Χατζηχρίστου. με 
είδος δραστηριότητας πώληση «ψητό καλαμπόκι, ποπ κόρν, μαλλί της γριάς» 
 
2. Κοινότητα Καλλιθέας (Αριθ. 4/2021 Απόφαση Κοινότητας Καλλιθέας) 
Θέσεις τρεις (3): 
α) μία (1) θέση στο μέσον της απόστασης μεταξύ των αναψυκτηρίων “Cocus” και “Alora” με αντικείμενο πώληση ποπ 
κορν. 
β) μία (1) θέση στο μέσον της απόστασης μεταξύ των αναψυκτηρίων “Alora” και πρώην “Wet” με αντικείμενο πώληση 
λουκουμάδων. 
γ) μία (1) θέση στο μέσον της απόστασης μεταξύ των αναψυκτηρίων πρώην “Wet” και “Almira” με αντικείμενο πώλησης 
«μαλλί της γριάς».  
 
3. Κοινότητα Περίστασης (Αριθ. 4/2021 Απόφαση Κοινότητας Περίστασης) 
Θέσεις τρεις (3): 
α) μία (1) θέση 100μ. πριν ή μετά το ξενοδοχείο Aperio με αντικείμενο δραστηριότητας «λουκουμάδες». 
β) μία (1) θέση 100μ. πριν ή μετά το ξενοδοχείο Γιαννούλη με αντικείμενο δραστηριότητας «ποπ κορν».  
γ) μία (1) θέση στο ύψος του Camping Kristi με αντικείμενο δραστηριότητας πώλησης «μαλλί της γριάς». 
 
4. Κοινότητα Κορινού (Αριθ. 7/2021 Απόφαση Κοινότητας Κορινού) 
Θέση μία  (1): 
α) μία (1) θέση στάσιμου εμπορίου στην παραλία Κορινού έναντι καταστήματος SIEL 
 
Η μέγιστη χρονική περίοδος διάθεσης των πρόχειρων γευμάτων είναι τέσσερις μήνες και συγκεκριμένα από την 25η 
Μαϊου έως και την 25η Σεπτεμβρίου. 
Τα μέγιστα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου είναι τρία (3) μέτρα πάγκου για  όλες τις θέσεις 
Να δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης της απόφασης του Δ.Σ. με την προσθήκη ή αφαίρεση των θέσεων, ειδών, τ.μ. 
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν. 
Η διαδικασία επιλογής προτείνεται να έχει ως εξής: 
α) Εκδίδεται δημόσια πρόσκληση του Δήμου για την υποβολή των αιτήσεων στην οποία ανακοινώνονται οι θέσεις, ο 
αριθμός και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας χορήγησης της άδειας. 
Η πρόσκληση καθορίζει ελάχιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών για την υποβολή των αιτήσεων. 
β) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ τη χρονική στιγμή υποβολής 
της αίτησης. 
γ) Εάν ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ανέργων φυσικών προσώπων είναι μικρότερος ή ίσος του 
αριθμού των προς διάθεση θέσεων και εάν οι επιθυμητοί χώροι δραστηριοποίησης δεν συμπίπτουν μεταξύ τους, τότε 
δίδεται άδεια σε όλους τους ενδιαφερομένους με βάση του επιθυμητούς χώρους δραστηριοποίησης. Εάν συμπίπτουν 
τα σημεία δραστηριοποίησης τότε προηγείται ο ενδιαφερόμενος με το χαμηλότερο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 
και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι καταλαμβάνουν τις εναπομένουσες θέσεις ανάλογα με τα εκκαθαριστικά τους 
σημειώματα σε αύξουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. 
δ) Εάν ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ανέργων φυσικών προσώπων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των 
προς διάθεση θέσεων, τότε 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. Εάν συμπίπτουν 
τα σημεία δραστηριοποίησης τότε προηγείται ο ενδιαφερόμενος με το χαμηλότερο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 
και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι καταλαμβάνουν τις εναπομένουσες θέσεις ανάλογα με τα εκκαθαριστικά τους 
σημειώματα σε αύξουσα σειρά. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. 
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Για τις 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 τις 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, 
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 
ε) Στην αίτηση δηλώνεται το είδος, ο επιθυμητός χώρος άσκησης της υπαίθριας βραχυχρόνιας δραστηριότητας 
σύμφωνα με τα καθορισμένα σημεία στην απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Κατερίνης, καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα 
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 
στ) Οι ενδιαφερόμενοι με την αίτησή τους υποβάλλουν: 
- κάρτα ανεργίας σε ισχύ τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης 
- τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 
- φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για έλληνες πολίτες) ή κάρτα διαμονής  
  (για πολίτες αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε.) ή κάρτας ευρωπαίου πολίτη (για πολίτες της Ε.Ε). 
- υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι θα εξασφαλίζουν την ασφαλή παραγωγή και διάθεση  
  των τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία. 
- πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ 
- δύο πρόσφατες φωτογραφίες 
- βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας 

 
Β) Καθορίζει το ύψος τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου μετά από την απόφαση 352-2021 της Οικονομικής 
Επιτροπής στο ποσό των 300,00 ευρώ ανά θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για την παρασκευή και 
διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος έως τέσσερις (4) μήνες για το έτος 2021 (συγκεκριμένα από την 25η 
Μαΐου έως και την 25η Σεπτεμβρίου). 
Η καταβολή του προβλεπόμενου τέλους θα γίνεται εφ΄ άπαξ στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, με την χορήγηση της 
άδειας. 

 
Γ) Εξουσιοδοτεί την Ε.Π.Ζ. του Δήμου Κατερίνης όπως ενώπιόν της πραγματοποιηθούν οι τυχόν κληρώσεις, κατόπιν 
πρόσκλησης των ενδιαφερομένων 
 
Δ) Μεταβιβάζει στην Ε.Π.Ζ την αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης χορήγησης των αδειών 
(δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
 
Περίληψη της παρούσας απόφασης να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του ν.3463/2006.  
 
    Για την κάθε άδεια  θα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη  από τον αρμόδιο εκάστοτε Αντιδήμαρχο, προαπαιτούμενο  της 
οποίας είναι η καταβολή του αναλογούντος τέλους όπως αυτό  ισχύει με τις εκάστοτε ληφθείσες αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης. 
 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 152/2021 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 
Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
 
Ακριβές απόσπασμα 
Κατερίνη 25.6.2021 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
Θεοφάνης Τερζόπουλος                                                                                                                                                                       

 
                                                                                                                                                 Σ.ΑΒ. 
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