ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 03ης 15-03-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Τοπικής Κοινότητας ΠΙΣΙΩΝ
Αριθµ. Απόφασης 09/2016

Θ έ µ α ΄΄Λήψη απόφασης - πρότασης, περί καθορισμού αριθμού αδειών υπαιθρίου εμπορίου, που
πρόκειται να χορηγηθούν, σύμφωνα με τον Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118 Α’), ανά κατηγορία επαγγελμάτων,
και προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων΄΄.
Στα Πίσια και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγίων
θεοδώρων, σήμερα την 15ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 16:00
συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας ΠΙΣIΩΝ, μετά την αρθμ. Πρωτ. 03/10-03-2016 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του που δόθηκε, σε κάθε ένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 νόμου 3852/2010.
Π α ρ ό ν τ ε ς: Ιωάννης Μ. Γκίκας, Άρης Ματθ. Σταματάκης, Δημήτριος Παν. Λάμπρου .
Α π ό ν τ ε ς: Ουδείς.

Παρόν και ο Κος Ιωάννης Σπ. Γκίκας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριών(3) μελών του Συμβουλίου της
Τοπικής Κοινότητας Πισίων, βρέθηκαν παρόντα τρία (3), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Συζητουμένου του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μελών του,

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Προτείνει την χορήγηση μίας (1) βραχυχρόνιας (μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου) άδειας
άσκησης υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου (Καντίνα), για την διάθεση πρόχειρου γεύματος, σε
συγκεκριμένη θέση πλησίον της γλύστρας σκαφών, στην παραλία ΄΄Αλμύρα΄΄ του οικισμού Σχοίνου,
της Τοπικής Κοινότητας Πισίων.
2. Το Τοπικό Συμβούλιο προτείνει τον μη καθορισμό αριθμού αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου.
3. Το Τοπικό Συμβούλιο προτείνει τον μη καθορισμό αριθμού αδειών υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου σε
ιδιωτικούς χώρους.
4. Ως προς τον καθορισμό του ύψους τέλους κατάληψης δημοτικού χώρου για την άσκηση υπαίθριων
στάσιμων δραστηριοτήτων, και ο τρόπος είσπραξης, το Τοπικό Συμβούλιο επαφίεται στην σχετική
απόφαση που θα ληφθεί από το Δ.Σ. .
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 09/2016
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
(έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Πίσια 15 Μαρτίου 2016
Ο Πρόεδρος Τ. Κ.
Ιωάννης Μην. Γκίκας

