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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρ. 33/2022  
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης 

 

Αριθμ. Απόφασης 264/2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 55 του Ν. 
4849/2021, σχετικά με τα χρονικά όρια και τη συχνότητα παραμονής κατόχων αδειών πλανόδιας 
δραστηριοποίησης  που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης καθώς επίσης 
και ρυθμίσεις λοιπών Θεμάτων 

 

     Στην Κατερίνη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, στις 5 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 19:00, συνήλθε το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67 του ν. 3852/2010 και ύστερα από την αριθμ. πρωτ. οικ. 32166/30.9.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 
στάλθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και σε όλους τους προέδρους των Κοινοτήτων. 
     Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Κατερίνης Κωνσταντίνος Κουκοδήμος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με εκείνες του άρθρου 74 παρ. 6 του ν. 
4555/2018. 
     Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, βρέθηκαν παρόντα 
τριάντα τρία (33):   
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
1 Τερζόπουλος Θεοφάνης 18 Μπεϊνάς Ιωάννης 

2 Αλιχανίδης Ηλίας 19 Μπουσνάκης Αστέριος 

3 Αναγνώστου Αθανάσιος 20 Νταντάμης Γεώργιος 

4 Αναστασιάδης Θωμάς 21 Νταντάμης Ιωάννης 

5 Βαϊνάς Δημήτριος 22 Παπαγεωργίου Ουρανία 

6 Γεωργιάδης Μιχαήλ 23 Παπαδόπουλος Ευγένιος 

7 Γραμματικόπουλος Κωνσταντίνος 24 Παπαζιώγας Νικόλαος 

8 Ίτσιος Γεώργιος 25 Συμεωνίδης Ιωάννης 

9 Καρυπίδης Σάββας 26 Τερζίδου Μαρία 

10 Κατανάς Νικόλαος 27 Τσιαλός Γεώργιος 

11 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 28 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος 

12 Κυριακίδης Γεώργιος 29 Τσουπέης Νικόλαος 

13 Λεμονόπουλος Χρήστος 30 Φιλοκώστας Κωνσταντίνος 

14 Λιακόπουλος Απόστολος 31 Φώτης Ορέστης 

15 Μακρίδης Νικόλαος 32 Χαρισσοπούλου Στεργιανή 

16 Μορφακίδης Δημήτριος 33 Χριστοφορίδης Σταύρος 
17 Μπαρμπαγεωργόπουλος Αθανάσιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκούνας Αθανάσιος 5 Ντόντης Λάζος 
2 Δρούγκας Φώτιος 6 Πούλιου  Ασημίνα 

3 Λιακόπουλος Αθανάσιος 7 Τσιαμπέρας Νικόλαος 

4 Μακρίδου  Παρθένα 8 Χιονίδης Σάββας 

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

  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
αντιδήμαρχο Δημήτριο Βαϊνά, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 
Ι. Το άρθρο  53 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021) σύμφωνα με τo οποίo  αρμόδια αρχή για το πλανόδιο εμπόριο 
είναι η Περιφέρεια. 
ΙΙ.. Το άρθρο 55 του Ν. 4849/2021. 

ΙΙΙ. To Άρθρο 40 του Ν.4735/2020 παράγραφος 3 περ. βε σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή Ποιότητας ζωής εισηγείται 

στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
ΙV. Τις αποφάσεις των Κοινοτήτων αριθμ. 46/2022 της Κοινότητας Κατερίνης, 7/2022 της Κοινότητας Π. Κεραμιδίου, 
12/2022  της Κοινότητας Λαγοράχης,6/2022  της Κοινότητας Εξοχής,6/2022 της Κοινότητας Φωτεινών, 7/2022 της 
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Κοινότητας Αρωνά, 12/2022 της Κοινότητας Περίστασης, 16/2022 της Κοινότητας Καλλιθέας, 14/2022 της Κοινότητας 
Κορινού, 4/2022 της Κοινότητας Λόφου, 4/2022 της Κοινότητας Γανόχωρας, 3/2022 της Κοινότητας Άνω Αγίου Ιωάννη, 
10/2022 της Κοινότητας Μοσχοποτάμου και 6/2022 της Κοινότητας Καταλωνίων   
V. Την 44/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα “Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη 
κανονιστικής απόφασης που αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 55 του Ν. 4849/2021, σχετικά με τα χρονικά όρια και τη 
συχνότητα παραμονής κατόχων αδειών πλανόδιας δραστηριοποίησης  που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές 
εγκαταστάσεις έψησης καθώς επίσης και ρυθμίσεις λοιπών Θεμάτων”. 

 
  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, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 

Εγκρίνει τη λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 55 του Ν. 4849/2021, σχετικά με τα 
χρονικά όρια και τη συχνότητα παραμονής κατόχων αδειών πλανόδιας δραστηριοποίησης  που λειτουργούν κινητή 
καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης καθώς επίσης και ρυθμίσεις λοιπών Θεμάτων ως εξής: 
 
Καθορίζει τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τα 
άρθρα 53-55  του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021), όπως παρακάτω: 
 

Για τους κατόχους άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση, που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις  
έψησης: 
 

α) Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων από 
καταστήματα ή επιχειρήσεις  που διαθέτουν ομοειδή προϊόντα καθώς και από καντίνες υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου. 
 

β) Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου σε απόσταση μικρότερη των σαράντα (40) μέτρων από σταθμούς 
για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων,  από 
οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλησίες,  από οργανωμένες 
ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων. 
 

γ) Επιτρέπεται να παραμένουν στάσιμοι στο ίδιο σημείο, μέσα στα όρια του Δήμου, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης 
των πληθυσμιακών περιορισμών για μια μόνο φορά μέσα στην ίδια ημέρα έως  έξι  (6) ώρες. 
 

δ) Η διάθεση των τροφίμων και ποτών στους διερχόμενους πρέπει να γίνεται με τρόπο που προστατεύεται η 
ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητά αυτών. 
 

Η παρούσα να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3463/2006, κατά το πλήρες κείμενο στο 
Δημοτικό Κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε µία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 
 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 

   Μειοψήφησε ο ΔΣ Νικόλαος Τσουπέης. 
 

     Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 264/2022 ΟΡΘΗ 
 

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

Ακολουθούν υπογραφές 
Ακριβές απόσπασμα 
Κατερίνη 6.10.2022 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
Θεοφάνης Τερζόπουλος                                                                                                                              .                                                                    
                                                                                                                                                                           Κ.Ρ.                                                                                                                                                                                       
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