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ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2 ΤΗΣ ΑΠΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΙΣΘΜΙΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 1 

«Λήψη απόφασης-πρότασης, περί καθορισμού αριθμού αδειών υπαίθριου 

εμπορίου, που πρόκειται να χορηγηθούν, σύμφωνα με τον Ν. 4264/14 

(ΦΕΚ 118 Α΄), ανά κατηγορία επαγγελμάτων, και προσδιορισμού 

ισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  3 
Ο μ ο φ ω ν α προτείνει στη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  τα κάτωθι: 

Α. Τον καθορισμό αριθμού αδειών, άσκησης υπαίρθιου στάσιμου 

εμπορίου και τον προσδιορισμό ισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων για 

την άσκηση αυτού, ως εξής: 

1. Μια (1) άδεια μικροπωλητή βραχυχρόνια (μέχρι τέσσερις μήνες, 

εντός θερινής περιόδου στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στον οικισμό 

Καλαμακίου και επί της οδού Βαρδινογιάννη. 

2. Μια (1) άδεια μικροπωλητή βραχυχρόνια (για μονοήμερες ή 

ολιγοήμερες εκδηλώσεις) στην δημοτική πλατεία Ισθμίας, 

παραπλεύρως του Δημοτικού Καταστήματος. 

3. Μια (1) άδεια φορητής εγκατάστασης έψησης βραχυχρόνια (μέχρι 

τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου) μπροστά από τον Ι.Ν. 

Αγίου Νικολάου στα Ίσθμια 

4. Μια (1) άδεια ετήσιας διάρκειας για τους παραγωγούς που 

κατέχουν άδεια του Π.Δ. 254/05 επί της οδού Ποσειδώνος στην 

παραλία Ισθμίας.  

5. Δεν προτείνει καμία άδεια  περιορισμένης διάρκειας για 

δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο. 

6. Δεν προτείνει –προσδιορίζει καμία άδεια σε ιδιωτικούς χώρους. 

Β. Δεν προτείνει κανέναν αριθμό αδειών, άσκησης υπαίθριου 

πλανόδιου εμπορίου. 

  



ΘΕΜΑ 2 

«Εξέταση αιτήματος ΚΟΡΔΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για τοποθέτηση 

φωτιστικών σωμάτων» 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   4 

Ο μ ο φ ω ν α γνωμοδοτεί θετικά στην τοποθέτηση του φωτιστικού 

σώματος, ως το συνημμένο απλό σκαρίφημα της αίτησης. 

ΘΕΜΑ 3 

«Εξέταση αιτήματος ΚΟΚΚΙΝΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για επέκταση δικτύου 

φωτισμού». 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   5 

Ο μ ο φ ω ν α, γνωμοδοτεί αρνητικά και απορρίπτει το αίτημα του κ 

ΚΟΚΚΙΝΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, καθώς η οικία του βρίσκεται εκτός σχεδίου, 

εκτός οικισμού. 

ΘΕΜΑ  4 

«Γνωμοδότηση περί του Κανονισμού Λειτουργία Επιτροπής Τουρισμού 

του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   6 

Ο μ ο φ ω ν α γνωμοδοτεί θετικά στο σχέδιο του Κανονισμού 

Λειτουργίας  της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Λουτρακίου-

Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων.-  

 

 

Συντάχθηκε και αναρτήθηκε 

Ίσθμια 02-02-2015 

Η αρμόδια υπάλληλος 

 

 

 

ΠΗΓΗ ΡΟΥΣΤΕΜΗ 

 


