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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,
υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους, για την
χορήγηση άδειας, άσκησης υπαιθρίων στάσιμων,
εμπορικών δραστηριοτήτων για το έτος 2017.

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, σε εφαρμογή του
Ν. 4264/2014( ΦΕΚ 118 Α΄)
όπως
ισχύει
θα χορηγήσει στους
ενδιαφερόμενους βραχυχρόνιες άδειες άσκησης υπαιθρίων στάσιμων,
εμπορικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2017.

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων
Έχοντας υπ΄ όψιν:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α΄) << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης>>.
2. Τις διατάξεις του Ν, 4264/2014(ΦΕΚ 118 Α΄) << Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις >>.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 4314/(ΦΕΚ 265 Α΄) , με το οποίο τροποποιούνται τα
άρθρα 25 & 29 του Ν. 4264/14.
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 4403/16 (ΦΕΚ 125 Α’) με το οποίο
τροποποιείται το άρθρο 29 του Ν. 4264/14 &
5. Τις διατάξεις της περίπτ. β' της παρ. 7 του άρθρου 53 του Ν. 4403/16.
6. Τις ισχύουσες αποφάσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπ. Οικονομίας και
Ανάπτυξης σχετικά με τις διατάξεις του Ν. 4264/14.
7. Την αριθμ. 73/2017 Α.Δ.Σ.(Εγκριτική αρ. πρωτ. 99546/12.05.17), με θέμα << 1. Υποβολή
πρότασης περί: α) Ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου, β) Προτεινόμενο ύψος
τέλους κατάληψης δημοτικού χώρου για την άσκηση υπαιθρίου εμπορίου, γ)Του τρόπου είσπραξης του
καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση &
2. Λήψη
απόφασης περί καθορισμού, ισάριθμων των
αδειών, συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου >>.

8. Την αρ. πρωτ. 1677/12.05.2017 (αριθμ. πρωτ. Δήμου 9088/16.05.2017) Απόφαση
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κορινθίας, περί << Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, της Π.Ε.
Κορινθίας για το έτος 2017 & λοιπών ρυθμίσεων που προβλέπονται από το άρθρο 22 του Ν. 5264/14>>.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την χορήγηση εννέα (9) βραχυχρόνιων άδειών παρασκευής ή διάθεσης
πρόχειρων γευμάτων, σε αδειούχους αδειών υπαίθριου στάσιμου – πλανόδιου
εμπορίου, σε ισάριθμες καθορισμένες δημοτικές θέσεις για το έτος 2017, βάσει της υπ΄
αριθμ. 73/2017 Α.Δ.Σ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014( ΦΕΚ 118 Α΄), όπως
ισχύει.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Α. Εντός της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας:
. Μία (1) άδεια, βραχυχρόνια, μέχρι τέσσερις μήνες εντός θερινής περιόδου, που θα χορηγηθεί σε
κάτοχο άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου, για αυτοκινούμενο ή
Ρυμουλκούμενο όχημα (καντίνα), σε Δημοτικό χώρο, στο Πάρκο Δεξαμενής Λουτρακίου.
Β. Εντός της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων:
. Μία (1) άδεια, βραχυχρόνια, μέχρι τέσσερις μήνες εντός θερινής περιόδου, που θα χορηγηθεί σε
κάτοχο άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου, για μικροπωλητή ( προσφορά
τροφίμων), σε Δημοτικό χώρο, μπροστά από την πλατεία << ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΑ>> στην οδό Σαρωνικού.
. Μία (1) άδεια, βραχυχρόνια, μέχρι τέσσερις μήνες εντός θερινής περιόδου, που θα χορηγηθεί σε
κάτοχο άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου, για μικροπωλητή( προσφορά
τροφίμων), σε Δημοτικό χώρο, μπροστά από την πλατεία << ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ >> στην οδό
Σαρωνικού.
. Μία (1) άδεια, ετήσιας διάρκειας, που θα χορηγηθεί σε παραγωγούς ειδών λαϊκής τέχνης,
χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και έργων τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας,
ιδίας παραγωγής, που κατέχουν άδεια του Π.Δ. 254/05 ,στην οδό Σαρωνικού, αριθμός 22.
Γ. Εντός της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας:
. Μία (1) άδεια, βραχυχρόνια, μέχρι τέσσερις μήνες εντός θερινής περιόδου, που θα χορηγηθεί σε
κάτοχο άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου, για μικροπωλητή ( προσφορά
τροφίμων), σε Δημοτικό χώρο, μπροστά στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων, στον οικισμό Καλαμακίου, επί
της οδού Βαρδινογιάννη.
. Μία (1) άδεια, βραχυχρόνια, για μονοήμερες ή ολιγοήμερες εκδηλώσεις, που θα χορηγηθεί σε
κάτοχο άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου, για μικροπωλητή ( προσφορά
τροφίμων), σε Δημοτικό χώρο, στην δημοτική πλατεία Ισθμίας, παραπλεύρως του Δημοτικού
Καταστήματος.
. Μία (1) άδεια, βραχυχρόνια, μέχρι τέσσερις μήνες εντός θερινής περιόδου, που θα χορηγηθεί σε
κάτοχο άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου, για φορητή εγκαταστάση
έψησης, σε Δημοτικό χώρο, μπροστά από τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, στα Ίσθμια .
. Μία (1) άδεια, ετήσιας διάρκειας, που θα χορηγηθεί σε παραγωγούς ειδών λαϊκής τέχνης,
χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και έργων τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας,
ιδίας παραγωγής,, που κατέχουν άδεια του Π.Δ. 254/05, σε Δημοτικό χώρο, επί της οδού
Ποσειδώνος, στην παραλία Ισθμίας.
Δ. Εντός της Τοπικής Κοινότητας Πισίων:
. Μία (1) άδεια, βραχυχρόνια μέχρι τέσσερις μήνες εντός θερινής περιόδου, που θα χορηγηθεί σε
κάτοχο άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου, για αυτοκινούμενο ή
Ρυμουλκούμενο όχημα (καντίνα), σε Δημοτικό χώρο, πλησίον της γλύστρας σκαφών, στην παραλία
΄΄Αλμύρα΄΄, του οικισμού Σχοίνου .
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ΥΨΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

.Το ποσόν των 150€ για την θέση ανά μήνα, για

βραχυχρόνιες μέχρι τέσσερις μήνες, εντός της
θερινής περιόδου, για αυτοκινούμενα ή Ρυμουλκούμενα οχήματα (Καντίνες).

.Το ποσόν των 50€ για την θέση ανά μήνα, για βραχυχρόνιες μέχρι τέσσερις μήνες, εντός της
θερινής περιόδου, για μικροπωλητές( προσφορά τροφίμων).

.Το ποσόν των

200€ για την θέση ανά έτος, ετήσιας διάρκειας, για τους παραγωγούς ειδών
λαϊκής τέχνης, χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και έργων τέχνης πρωτότυπης
καλλιτεχνικής δημιουργίας ιδίας παραγωγής, που κατέχουν άδεια του Π.Δ. 254/05 .

.Το ποσόν των 25€ για την θέση ανά ημέρα, για βραχυχρόνιες για μονοήμερες ή ολιγοήμερες
εκδηλώσεις για μικροπωλητές( προσφορά τροφίμων).

.Το ποσόν των 150€ για την θέση ανά μήνα, για βραχυχρόνιες

μέχρι τέσσερις μήνες, εντός της

θερινής περιόδου, για Φορητές εγκαταστάσεις έψησης.
ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ
Ο τρόπος του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση, θα πραγματοποιείται οίκοθεν
ως εξής:
1. Για τις βραχυχρόνιες άδειες μέχρι τέσσερις μήνες εντός της θερινής περιόδου & τις ετήσιες άδειες
κατάληψης δημοτικού χώρου, θα καταβάλλεται το ήμισυ της συνολικής οφειλής πριν την χορήγηση της
άδειας και το υπόλοιπο ήμισυ να καταβάλλεται πριν την λήξη της χορηγηθείσας άδειας, στην Ταμειακή
Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί του κώδικα Δημοσίων εσόδων.
2. Για τις βραχυχρόνιες άδειες κατάληψης δημοτικού χώρου, για μονοήμερες ή ολιγοήμερες
εκδηλώσεις, θα καταβάλλεται το ποσό της συνολικής οφειλής πριν την έκδοση της άδειας, στην
Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί του κώδικα Δημοσίων εσόδων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Α. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΜΕΧΡΙ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ).
Δικαιούχοι για τη χορήγηση βραχυχρόνιων ( με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες) αδειών
παρασκευής & διάθεσης τροφίμων, είναι φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ισχύουσα άδεια υπαιθρίου
πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, για αυτοκινούμενο ή Ρυμουλκούμενο όχημα (Καντίνα) ή για φορητή
εγκαταστάση έψησης, ή μικροπωλητή για προσφορά τροφίμων.
Β. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΧΩΡΟΥ ( ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ Η ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ).
Δικαιούχοι για τη χορήγηση άδειας κατάληψης δημοτικού χώρου, για ορισμένες ώρες και μόνο για
τη συγκεκριμένη εκδήλωση (έκθεση, πολιτιστική και αθλητική εκδήλωση), είναι πρόσωπα που
κατέχουν ισχύουσες άδειες υπαιθρίου πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, μικροπωλητή για προσφορά
τροφίμων).
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Γ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.
254/05.
Δικαιούχοι για τη χορήγηση άδειας κατάληψης δημοτικού χώρου, ετήσιας διάρκειας, είναι οι
κάτοχοι άδειας παραγωγού ειδών λαϊκής τέχνης, χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και έργων τέχνης
πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, ιδίας παραγωγής, του Π.Δ. 254/05.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

1. Τα επιτρεπόμενα είδη πώλησης από καντίνες (στάσιμες) εκτός από τα τρόφιμα που θα
παρασκευάζονται επί τόπου, είναι και αυτά που ορίζονται στην παρ. 9 της Υγ. Διάταξης Υ1γ/ Γ.Π/οικ
81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β’).
2. Τα επιτρεπόμενα είδη πώλησης από τους μικροπωλητές, θα πρέπει να κατατάσσονται σύμφωνα
με το αρ. 14 Α,παρ. 3 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ στις επιχειρήσεις της
κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και
ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. Ενδικτικά:
α. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης( Nωπά οπωροκηπευτικά, αβγά, ελιές, ελαιόλαδο, οίνος κλπ).
β. Βιολογικά νωπά προϊόντα τα οποία είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και
φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης βιολογικών προϊόντων( Τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί,
όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα, καφές, οίνος κλπ) .
3. Τα επιτρεπόμενα είδη πώλησης από φορητές εγκαταστάσεις έψησης , θα πρέπει να κατατάσσονται
σύμφωνα με το αρ. 14 Α,παρ. 3 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ στις
επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής ή και
προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και θα διαθέτουν τρόφιμα που
παρασκευάζονται επί τόπου.
4. Τα επιτρεπόμενα είδη πώλησης από τους παραγωγούς του Π.Δ. 254/05, θα είναι είδη λαϊκής
τέχνης, χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και έργων τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας,
ιδίας παραγωγής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ
ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ - ΣΤΑΣΙΜΟΥ.
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας, θα υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και τα
απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται με την
παρούσα, στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, του Δήμου. Συγκεκριμένα οφείλουν να
υποβάλλουν:
Α ΣΤΑΔΙΟ
Αίτηση προς τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, στην οποία θα αναφέρεται
το είδος των προϊόντων που επιθυμεί να διαθέσει (διαθέσιμη από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων &
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων), συνοδευμένη από:
α) Ειδική άδεια υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου εμπορίου & τυχόν βεβαίωση του Ν.4264/14 σε
περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, χορηγηθείσα από Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακών
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Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή άδεια που είχε εκδοθεί πριν την εφαρμογή του Ν.
4264/14 και έχει ανανεωθεί βάσει των οριζόμενων στην παρ.5 του άρθρου 22 του Ν. 4264/14 ή
β) Ειδική άδεια υπαίθριου εμπορίου στάσιμου εμπορίου & τυχόν βεβαίωση του Ν.4264/14 σε
περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, χορηγηθείσα από Δήμο Περιφερειακής Ενότητας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου ή άδεια που είχε εκδοθεί ομοίως, πριν την εφαρμογή του Ν. 4264/14,
ανεξάρτητα εάν έληξε η ισχύς της.
γ) Άδεια παραγωγού ειδών λαϊκής τέχνης, χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και έργων τέχνης
πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, ιδίας παραγωγής, του Π.Δ. 254/05 και έχει ανανεωθεί
βάσει των οριζόμενων στην παρ.5 του άρθρου 22 του Ν. 4264/14.

Β ΣΤΑΔΙΟ
Οι άδειες αυτές χορηγούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι
αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των καθορισμένων θέσεων, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των
ενδιαφερομένων με ευθύνη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ ΣΤΑΔΙΟ
Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης αιτήσεων και εφόσον εγκριθεί το δικαίωμα λήψης άδειας,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, από το Δημοτικό Συμβούλιο, και προκειμένου να εκδοθεί Διαπιστωτική
Πράξη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά στην αρμόδια
υπηρεσία:
α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξηςάσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α` 47) και 1642/1986 (Α` 125),
β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,
γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος
τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση
τροφίμων- ποτών,
δ) για καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης, βεβαίωση καταλληλότητας από την Υγειονομική
Υπηρεσία.
η) Δημοτική ενημερότητα
θ) Αποδεικτικό είσπραξης τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ
Οι άδειες που εκδίδονται για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.4264/14
έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκαν.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη δ/νση:
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ος
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ι. ΓΚΙΚΑΣ ( 1 ΟΡΟΦΟΣ )
Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Ιάσονος 1 & Εθν. Αντίστασης -20300 – Λουτράκι
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πληροφορίες στο Τηλέφωνο :2744360185 , fax 2744062170
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις

09.06.2017 ημέρα Παρασκευή.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
Στους πίνακες ανακοινώσεων του δήμου ,των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας
ΚΕΠ του Δήμου - Πρόγραμμα Διαύγεια -Ιστοσελίδα δήμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ –

- grammateia@ppel.gov.gr

emporio@pekorinthias.gr

-ΔΗΜΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.Δήμος Βέλου – Βόχας 2. Κορινθίων 3. Νεμέας 4. Σικυώνων

-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ dellatola@argolida.gr
-ΔΗΜΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1. Δ. Άργους - Μυκηνών2. Δ. Επιδαύρου 3. Δ. Ερμιονίδας 4. Δ. Ναυπλιέων
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙ ΑΣ - skotsori@arcadia.gr

-ΔΗΜΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1. Δήμος Βόρειας Κυνουρίας 2. Δήμος Γορτυνίας 3. Δήμος Μεγαλόπολης 4. Δήμος Νότιας Κυνουρίας5.
Δήμος Τρίπολης
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ- e.agritelis@lakonia.gr
– ΔΗΜΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1. Δήμος Αν.Μάνης 2. Δήμος Ευρώτα 3. Δήμος Ελαφονήσου 4. Δήμος Μονεμβάσιας 5. Δήμος Σπάρτης

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-

katanalotis@na-messinias.gr

– ΔΗΜΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.Δήμος Δυτικής Μάνης2.Δήμος Καλαμάτας3.Δήμος Μεσσήνης4.Δήμος Οιχαλίας5.Δήμος
Πύλου - Νέστορος 6.Δήμος Τριφυλίας

ΜΕ Ε.Δ.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
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