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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 11

της  19ης  Απριλίου 2017
Αριθμός Απόφασης 73

Θ Ε Μ Α 4ο : Υποβολή πρότασης περί α) του ανώτατου αριθμού αδειών
                    άσκησης υπαίθριου εμπορίου, β) του τρόπου είσπραξης του
                     καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση και γ) του ύψους του
                    τέλους κατάληψης δημοτικού χώρου για την άσκηση υπαίθριου
                    εμπορίου. Καθορισμός θέσεων.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 19η του μηνός Απριλίου του έτους 
2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε συνεδρίαση 
το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 6502/12-04-2017 πρόσκληση του 
Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα 
επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό 
Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων 
Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο 
συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. 
Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει 
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 
δεκαεπτά (17), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 
3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Πέρρας Σωτήριος, 5.Νικολάου Σωτήριος, 
6.Γεωργίου Αθανάσιος, 7.Ράτης Σπυρίδων, 8.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 
9.Θυμής Φίλιππος, 10.Κορδαλή Σωτηρία, 11.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 
12.Παντελέου Κων/νος, 13.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 14.Βαρελάς Παναγιώτης, 
15.Κοφινάς Ηλίας, 16.Πέτρου Θεόδωρος, 17.Ασημακόπουλος Χρήστος.
 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων 
Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κκ. Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - 
Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο 
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Σπύρου Κων/νος, 3.Στάμου Γεώργιος, 
4.Παύλου Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος, 
7.Λογοθέτης Κων/νος, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Μουζάκης Αθανάσιος, 
10.Θεοδώρου Αγγελική, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.



Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Θυμής Μιχαήλ, 
Δόσχορης Κων/νος και Σπύρου Κωνσταντίνος, που παρέμειναν έως και το 
τέλος της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος 
κ. Γεωργίου Αθανάσιος, που απουσίαζε έως και το τέλος της συνεδρίασης. 

Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) “Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις”.
2. Οι διατάξεις του Ν. 4403/2016, σύμφωνα με τις οποίες από τις 07.07.2016 - 
ημερομηνία δημοσίευσής  του - η έκδοση νέων αδειών άσκησης υπαίθριου 
εμπορίου, πλανόδιου ή στάσιμου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή 
καντίνα, καθώς και κάθε προς το σκοπό αυτόν σχετική προπαρασκευαστική 
ενέργεια, αναστέλλεται έως τις 30.6.2017.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 83 παρ. 1γ και 84 παρ. 2 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/7.6.2010 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. Οι 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. Η υπ’ αριθ. 633/05.01.2015 (ΦΕΚ 16/12.01.2015 τεύχος Β’) Απόφαση 
Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν  
τα είδη  που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ως 
εξής: α) εκκλησιαστικά είδη, μέσα συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές 
σακούλες), υλικά περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λαμπάδες, είδη 
διακόσμησης,
β) είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά, καθώς και είδη 
υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), πήλινες-πλαστικές 
γλάστρες, γ) χαρτί ατομικής ή οικιακής φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, 
πλαστικά με το μέτρο, δ) είδη παντοπωλείου, μη εδώδιμα, ε) βιβλία και είδη 
γραφικής ύλης, στ) κουλούρια, κάστανα και καλαμπόκια ψημένα. 
6. Οι υπ’ αριθ. 13/08-03-2017 (σε ορθή επανάληψη), 12/21-3-2017, 9/14-03-
2017 & 7/21-03-2017 Αποφάσεις Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου-
Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας & Τοπικής Κοινότητας Πισίων, 
αντίστοιχα, με τις οποίες προτείνουν σχετικά με το θέμα και συγκεκριμένα 
περί α) του  ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης αφενός του υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς & ιδιωτικούς χώρους κι αφετέρου του 



υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου β) του προσδιορισμού συγκεκριμένων 
θέσεων για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, και 
γ) του ύψους του τέλους κατάληψης δημοτικού χώρου για άσκηση των 
υπαίθριων αυτών δραστηριοτήτων για το οποίο επαφίενται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο να αποφασίσει.   
7. Η υπ’ αριθ. 5188/27-03-2017 ανακοίνωση του 
Δήμου, με την οποία κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες να 
καταθέσουν τις προτάσεις - παρατηρήσεις τους επί του θέματος, μαζί με τα 
σχετικά αποδεικτικά δημοσίευσής της.
8. Το γεγονός ότι εντός της ταχθείσας με την ανωτέρω ανακοίνωση 
προθεσμίας δεν υποβλήθηκαν εγγράφως προτάσεις - παρατηρήσεις από τους 
ενδιαφερομένους.
9. Η υπ’ αριθ. 8/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία 
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
 τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου Στάσιμου 
Εμπορίου σε δημοτικούς χώρους, κατά κατηγορία επαγγελμάτων, οι οποίες 
πρόκειται να χορηγηθούν σύμφωνα με τον Ν. 4264/2014, και τον 
προσδιορισμό ισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση υπαίθριων 
στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, ανά Κοινότητα, 
 τον μη καθορισμό αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου 
σε ιδιωτικούς χώρους, και συνεπώς τον μη προσδιορισμό αντίστοιχων 
θέσεων, σε όλες τις Κοινότητες, Δημοτικές και Τοπική.
 τον μη καθορισμό αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου Πλανόδιου 
Εμπορίου σε όλες τις Κοινότητες.
10. Η υπ’ αριθ. 71/10-04-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία γνωμοδοτεί 
 για τη μη αναπροσαρμογή του τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για 

άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο μας, ανά κατηγορία 
αδειών, για το έτος 2017, σύμφωνα με την από 06-04-2017 εισήγηση του 
οικείου Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο παραμένει 
στα επίπεδα που είχε προταθεί με την υπ’ αριθ. 145/2016 Α.Δ.Σ.

 για την επιβολή τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για άσκηση 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο μας και συγκεκριμένα για την 
βραχυχρόνια άδεια μέχρι τέσσερις μήνες, εντός της θερινής περιόδου στη 
Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας (πρώην αορίστου διάρκειας άδεια), για 
αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα οχήματα (καντίνα), το οποίο θα 
ανέρχεται στο ποσόν των 150 € ανά μήνα, για το έτος 2017.

11. Η από 10-04-2017 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης του Δήμου μας, με την οποία αφενός διαβιβάζει στο Δ.Σ. όλα τα 
ανωτέρω και προτείνει τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά 
άδεια και θέση, κι αφετέρου ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
εάν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατόχων αδειών υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου 
- πλανόδιου) που έχουν χορηγηθεί από Δήμους (στάσιμο) άλλων Περιφερειών 
ή άλλες Περιφέρειες (πλανόδιο), πλην της οικείας Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.   
12. Τα τοπογραφικά διαγράμματα – αεροφωτογραφίες, όπου 
αποτυπώνονται οι προτεινόμενες θέσεις για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, ανά Κοινότητα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α
1. Υποβάλλει πρόταση στον οικείο Περιφερειάρχη για
Α) τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου 
Στάσιμου Εμπορίου σε δημοτικούς χώρους, κατά κατηγορία επαγγελμάτων, οι 
οποίες πρόκειται να χορηγηθούν σύμφωνα με τον Ν. 4264/2014, σε εννέα (9), 
ανά Κοινότητα, σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις των Συμβουλίων των 
Δημοτικών Κοινοτήτων & της Τοπικής Κοινότητας, ήτοι την αριθ. 13/2017 
Απόφαση Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (σε ορθή επανάληψη), την αριθ. 
12/2017 Απόφαση της Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, την αριθ. 9/2017 Απόφαση Δ.Κ. 
Ισθμίας και την αριθ. 7/2017 Απόφαση Τ.Κ. Πισίων, καθώς και την υπ' αριθ. 
8/2017 Απόφση Ε.Π.Ζ., ως κάτωθι:
Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας: 
α) μία (1) βραχυχρόνια άδεια μέχρι τέσσερις μήνες, εντός της θερινής 
περιόδου (πρώην αορίστου διάρκειας άδεια), για αυτοκινούμενα ή 
ρυμουλκούμενα οχήματα (καντίνα) σε κατόχους αδειών άσκησης υπαίθριου 
εμπορίου και σε συγκεκριμένη προσδιορισμένη δημοτική θέση 
Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων: 
α) δύο (2) βραχυχρόνιες (μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου) 
άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (μικροπωλητές) σε κατόχους αδειών 
άσκησης υπαίθριου εμπορίου
β) μία (1) άδεια  κατάληψης δημοτικού χώρου ετήσιας διάρκειας για τους 
παραγωγούς που κατέχουν άδεια του Π.Δ. 254/05, σε συγκεκριμένο 
προσδιορισμένο δημοτικό χώρο. 
Δ.Κ. Ισθμίας: 
α) μία (1) βραχυχρόνια (μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου) άδεια 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (μικροπωλητή) σε κατόχους αδειών άσκησης 
υπαίθριου εμπορίου
β) μία (1) βραχυχρόνια (μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου) άδεια 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (φορητή εγκατάσταση έψησης) σε κατόχους 
αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου
γ) μία (1) βραχυχρόνια (για μονοήμερες ή ολιγοήμερες εκδηλώσεις) άδεια 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (μικροπωλητή) σε κατόχους αδειών άσκησης 
υπαίθριου εμπορίου
δ) μία (1) άδεια  κατάληψης δημοτικού χώρου ετήσιας διάρκειας για τους 
παραγωγούς που κατέχουν άδεια του Π.Δ. 254/05, 
Τ.Κ. Πισίων: 
α) μία (1) βραχυχρόνια (μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου) άδεια 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα), σε κατόχους αδειών άσκησης 
υπαίθριου εμπορίου,
σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο προοίμιο της παρούσας Αποφάσεις των 
Κοινοτήτων, την υπ’ αριθ. 8/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
την από 27/03/2017 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
του Δήμου μας
Β) τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση, και 
συγκεκριμένα να πραγματοποιείται οίκοθεν, ως εξής: 
 για τις βραχυχρόνιες άδειες (μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής 
περιόδου) και τις ετήσιας διάρκειας άδειες κατάληψης δημοτικού χώρου να 
καταβάλλεται το ήμισυ της συνολικής οφειλής στην Ταμειακή Υπηρεσία του 
Δήμου πριν την έκδοση της άδειας και το υπόλοιπο πριν τη λήξη της 
χορηγηθείσας άδειας, 



 για τις βραχυχρόνιες άδειες (για μονοήμερες ή ολιγοήμερες 
εκδηλώσεις) να καταβάλλεται το ποσό της συνολικής οφειλής στην Ταμειακή 
Υπηρεσία του Δήμου πριν την έκδοση της άδειας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων.
Γ) το ύψος του τέλους κατάληψης δημοτικού χώρου για την άσκηση 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  
71/2017 Α.Ο.Ε. και την από 6/04/2017 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, ως κάτωθι:
 Το ποσόν των 150 € η θέση ανά μήνα, για βραχυχρόνιες άδειες μέχρι 
τέσσερις μήνες, εντός της θερινής περιόδου, για αυτοκινούμενα ή 
ρυμουλκούμενα οχήματα (καντίνες).
 Το ποσόν των 50 € η θέση ανά μήνα, για βραχυχρόνιες άδειες μέχρι 
τέσσερις μήνες, εντός της θερινής περιόδου, για μικροπωλητές.
 Το ποσόν των 200 € η θέση ανά έτος, για ετήσιας διάρκειας άδειες που 
αφορούν παραγωγούς οι οποίοι κατέχουν άδεια του Π.Δ. 254/2005
 Το ποσόν των 25 € η θέση ανά ημέρα, για βραχυχρόνιες άδειες 
μικροπωλητών, που αφορούν μονοήμερες ή ολιγοήμερες εκδηλώσεις.
 Το ποσόν των 150 € η θέση ανά μήνα για βραχυχρόνιες άδειες μέχρι 
τέσσερις μήνες, εντός της θερινής περιόδου, οι οποίες αφορούν παροχή 
πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους, που παρασκευάζονται επί 
τόπου σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης.
2. Υποβάλλει πρόταση στον οικείο Περιφερειάρχη για τον μη καθορισμό 
αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους 
καθώς και για τον μη καθορισμό αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου 
πλανόδιου εμπορίου, σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο προοίμιο της 
παρούσας Αποφάσεις των Κοινοτήτων και την υπ’ αριθ. 8/2017 απόφαση 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
3. Καθορίζει ισάριθμες συγκεκριμένες εννέα (9) θέσεις για την άσκηση 
υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων σε δημοτικούς χώρους, ανά 
Κοινότητα, σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο προοίμιο της παρούσας 
Αποφάσεις των Κοινοτήτων και την υπ’ αριθ. 8/2017 απόφαση Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής ως κάτωθι:
Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας: 
α) μία (1) συγκεκριμένη προσδιορισμένη δημοτική θέση εντός του Πάρκου 
Δεξαμενής στο Λουτράκι (βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - 
καντίνα). 
Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων: 
α) μία (1) συγκεκριμένη προσδιορισμένη δημοτική θέση μπροστά από την 
Πλατεία «ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΑ» στην οδό Σαρωνικού (βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου μικροπωλητή - μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής 
περιόδου) 
β) μία (1) συγκεκριμένη προσδιορισμένη δημοτική θέση μπροστά από την 
Πλατεία «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» στην οδό Σαρωνικού (βραχυχρόνια άδεια 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (μικροπωλητή) -μέχρι τέσσερις μήνες, εντός 
θερινής περιόδου) 
γ) μία (1) θέση σε προσδιορισμένο δημοτικό χώρο επί της οδού Σαρωνικού 
αριθμός 22, ετήσιας διάρκειας για τους παραγωγούς που κατέχουν άδεια του 
Π.Δ. 254/05



Δ.Κ. Ισθμίας: 
α) μία (1) συγκεκριμένη προσδιορισμένη δημοτική θέση έμπροσθεν του Ι.Ν. 
Αγίων Αναργύρων στον οικισμό Καλαμακίου, επί της οδού Βαρδινογιάννη 
(βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου μικροπωλητή -μέχρι 
τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου).
β) μία (1) συγκεκριμένη προσδιορισμένη δημοτική θέση έμπροσθεν του Ι.Ν. 
Αγίου Νικολάου στα Ίσθμια (βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου (φορητή εγκατάσταση έψησης) - μέχρι τέσσερις μήνες, εντός 
θερινής περιόδου).
γ) μία (1) συγκεκριμένη προσδιορισμένη δημοτική θέση στην Πλατεία Ισθμίας, 
παραπλεύρως του Δημοτικού Καταστήματος (βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου μικροπωλητή για μονοήμερες ή ολιγοήμερες εκδηλώσεις).
δ) μίας (1) θέση σε προσδιορισμένο δημοτικό χώρο επί της οδού Ποσειδώνος 
στην Παραλία Ισθμίας ετήσιας διάρκειας για τους παραγωγούς που κατέχουν 
άδεια του Π.Δ. 254/05. 
Τ.Κ. Πισίων: 
α) μία (1) συγκεκριμένη προσδιορισμένη δημοτική θέση πλησίον της 
γλύστρας σκαφών στην παραλία «Αλμύρα» του οικισμού Σχοίνου 
(βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα)  - μέχρι τέσσερις 
μήνες, εντός θερινής περιόδου).
4. Καθορίζει ότι θα γίνονται δεκτές αιτήσεις κατόχων αδειών υπαίθριου 
εμπορίου που έχουν χορηγηθεί είτε από Δήμους (στάσιμο) είτε από Τμήματα 
Εμπορίου (πλανόδιο) της οικείας Περιφέρειας Πελοποννήσου.   

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  73/2017.

             Ο  Πρόεδρος                                                  Τα Μέλη
             (΄Επονται υπογραφές )

             Ακριβές Αντίγραφο
             Λουτράκι  20 Απριλίου 2017

            Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.


