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ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση στο Δ.Σ. επί α) του καθορισμού αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου
Στάσιμου Εμπορίου, τόσο σε δημοτικούς όσο και σε ιδιωτικούς χώρους,
καθώς και Πλανόδιου Εμπορίου, κατά κατηγορία επαγγελμάτων, οι οποίες
πρόκειται να χορηγηθούν σύμφωνα με τον Ν. 4264/2014, και β) του
προσδιορισμού ισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση υπαίθριων
στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων.
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Πριν τη συζήτηση του εν λόγω θέματος ο κ. Γεωργίου Χαράλαμπος δήλωσε ότι
θα απέχει, διαμαρτυρόμενος για την καθυστερημένη προσέλευση αρκετών
μελών της επιτροπής.
1. Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ., σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις των
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων & της Τοπικής Κοινότητας, ήτοι την
αριθμ. 36/2016 Απόφαση Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, την αριθμ. 13/2016
Απόφαση της Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, την αριθμ. 7/2016 Απόφαση Δ.Κ. Ισθμίας
και την αριθμ. 9/2016 Απόφαση Τ.Κ. Πισίων, ως ακολούθως:
Α) τον καθορισμό 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, ως κάτωθι:
Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας:
α) μίας, αορίστου διάρκειας, άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) σε
συγκεκριμένη προσδιορισμένη δημοτική θέση εντός του Πάρκου Δεξαμενής στο
Λουτράκι.
Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων:
α) δύο (2) βραχυχρόνιων (μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου) αδειών
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (μικροπωλητές) σε συγκεκριμένες προσδιορισμένες
δημοτικές θέσεις, ήτοι:
● μπροστά από την Πλατεία «ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΑ» στην οδό Σαρωνικού
● μπροστά από την Πλατεία «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» στην οδό Σαρωνικού

β) μίας (1) θέσης ετήσιας διάρκειας για τους παραγωγούς που κατέχουν άδεια του
Π.Δ. 254/05, σε συγκεκριμένο προσδιορισμένο δημοτικό χώρο, στην οδό Σαρωνικού
αριθμός 22.
Δ.Κ. Ισθμίας:
α) μίας (1) βραχυχρόνιας (μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου) άδειας
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (μικροπωλητή) σε συγκεκριμένη προσδιορισμένη
δημοτική θέση έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στον οικισμό Καλαμακίου, επί
της οδού Βαρδινογιάννη.
β) μίας (1) βραχυχρόνιας (για μονοήμερες ή ολιγοήμερες εκδηλώσεις) άδειας
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (μικροπωλητή) σε συγκεκριμένη προσδιορισμένη
δημοτική θέση στην Πλατεία Ισθμίας, παραπλεύρως του Δημοτικού Καταστήματος.
γ) μίας (1) βραχυχρόνιας (μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου) άδειας
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (φορητή εγκατάσταση έψησης) σε συγκεκριμένη
προσδιορισμένη δημοτική θέση έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στα Ίσθμια.
δ) μίας (1) θέσης ετήσιας διάρκειας για τους παραγωγούς που κατέχουν άδεια του
Π.Δ. 254/05, σε συγκεκριμένο προσδιορισμένο δημοτικό χώρο επί της οδού
Ποσειδώνος στην Παραλία Ισθμίας.
Τ.Κ. Πισίων:
α) μίας (1) βραχυχρόνιας (μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου) άδειας
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) σε συγκεκριμένη προσδιορισμένη δημοτική
θέση πλησίον της γλύστρας σκαφών στην παραλία «Αλμύρα» του οικισμού Σχοίνου.

Β) τον μη καθορισμό αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου Στάσιμου
Εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους, σε όλες τις Κοινότητες, Δημοτικές και
Τοπική.

2. Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. τον μη καθορισμό αριθμού αδειών άσκησης
υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις των
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων & της Τοπικής Κοινότητας, ήτοι την
αριθμ. 36/2016 Απόφαση Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, την αριθμ. 13/2016
Απόφαση της Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, την αριθμ. 7/2016 Απόφαση Δ.Κ. Ισθμίας
και την αριθμ. 9/2016 Απόφαση Τ.Κ. Πισίων.
ΘΕΜΑ 2ο
Εισήγηση στο Δ.Σ. για αυτεπάγγελτη μετατόπιση περιπτέρων στο Λουτράκι.
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Πριν τη συζήτηση του εν λόγω θέματος ο κ. Γεωργίου Χαράλαμπος δήλωσε ότι
θα απέχει, διαμαρτυρόμενος για την καθυστερημένη προσέλευση αρκετών
μελών της επιτροπής.
Κατά τη συζήτηση του θέματος, η κα Πρόεδρος πρότεινε τη μετατόπιση του
περιπτέρου της κας Στεργιοπούλου Παρασκευής, από την Πλ. 25ης Μαρτίου
στη διασταύρωση της Σχολής Μηχανικού, όπως προβλεπόταν αρχικά (για το
οποίο η οικεία Κοινότητα είχε εισηγηθεί βέβαια τη μετατόπισή του αλλά σε
άλλη νέα θέση, χωρίς ωστόσο να εισηγηθεί κάποια συγκεκριμένη), δεδομένου
ότι η ιδιοκτήτριά του με Υ.Δ. είχε αποδεχθεί τη νέα θέση και συνεπώς δεν
υπάρχει λόγος καθυστέρησης της μετατόπισής του ώστε να ολοκληρωθεί η
όλη διαδικασία και να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης
Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. την αυτεπάγγελτη μετατόπιση τεσσάρων (4)
περιπτέρων, ευρισκομένων στην πόλη του Λουτρακίου, από τις υφιστάμενες
θέσεις τους σε καθορισμένες ισάριθμες νέες θέσεις, όπως αποτυπώνονται στο
σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της οικείας Δ.Τ.Υ. (με τους αριθμούς 4, 5, 6
και 7), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014, της παρ. 13
της υπ’ αριθμ. 343/2012 Α.Δ.Σ. (Κανονισμός λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων
πεζοδρόμων & πλατειών), τους όρους που αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. Δ.Υ./712-2015 έγγραφο της Δ.Τ.Υ., την από 25/4/2016 εισήγηση του Τμήματος
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, την υπ’ αριθμ. 30/2016 Απόφαση της Δ.Κ.

Λουτρακίου – Περαχώρας και την προαναφερθείσα πρόταση της κας
Προέδρου, ως κάτωθι:
Α/Α

1.
2.
3.
4.

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΛΕΚΚΑΣ Νικόλαος
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Νικόλαος
ΠΑΠΠΑΣ
Αριστείδης
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Παρασκευή

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΘΕΣΗ
Σολωμού 12 Β
Παπανικολή 8
Ελ. Βενιζέλου 24
Πλ. 25ης Μαρτίου

ΝΕΑ ΘΕΣΗ / Νο ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ
Τ.Δ. της Δ.Τ.Υ.
Μάτση & Ιβύκου / Νο 5
Ελ. Βενιζέλου (παραπλεύρως
κατ/τος JEMA) / Νο 6
Αιγαίου & Ελ. Βενιζέλου / Νο 4
Διασταύρωση Σχ. Μηχανικού /
Νο 7

Ακολούθως η Δ.Τ.Υ. θα συντάξει σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα
αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία θα αποτυπώνονται και θα εικονίζονται
ευκρινώς οι νέα θέσεις, το κουβούκλιο των περιπτέρων, οι περιβάλλοντες
χώροι και οι ευρύτεροι κοινόχρηστοι περιβάλλοντες χώροι.
Ο παρών πίνακας α)να αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων του
Δήμου, β) να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου γ)να αποσταλεί στον
Πρόεδρο του Δ.Σ. και δ)να αποσταλεί στις Δημοτικές Κοινότητες και στην
Τοπική Κοινότητα.
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Ο τοιχοκολλήσας
ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ Δημήτριος
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