
                        Α   Π Ο Σ Π Α Σ   Μ Α   

                Από το Πρακτικό της  03  ης     13-03-2018 συνεδρίασης του Συμβουλίου  
                                   της   Τοπικής   Κοινότητας   ΠΙΣΙΩΝ

Αρθµ. Απόφασης   07/2018

Θέµα : ΄΄Λήψη απόφασης - πρότασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/17(ΦΕΚ 171/13.11.17 τεύχ. Α΄),  
                περί: 
     α)  Καθορισμού αριθμού αδειών, σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια
ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες,  προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων και έκτασης αυτών, καθώς
και  καθορισμού  ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση & 

     β) Καθορισμού αριθμού αδειών  εγκρίσεων  δραστηριοποίησης από υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή
στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης με διάρκεια
ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες, προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων και έκτασης αυτών, καθώς

και καθορισμού  ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση΄΄.

             Στα Πίσια και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων
Θεοδώρων, σήμερα την 13ην  του μηνός Μαρτίου  του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17:00 συνεδρίασε
το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, μετά την αριθμ.  03/07-03-2018 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  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 πρώτου (1ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπ΄ όψιν του
σώματος την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ.Υ./06.03.2018 Εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου,  το
συμβούλιο μετά από συζήτηση και έκθεση απόψεων μεταξύ των μελών,

                                                                  Ο μ ό φ ω ν α 
           Προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής :

Α. Τον καθορισμό  δύο (2) αδειών που θα χορηγηθούν, ως κάτωθι: 

1) Μία (1) άδεια,  για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων (κουλουριών, λουκουμάδων, κάστανων & 
καλαμποκιού), σε άνεργους.

2) Μία (1) άδεια,  για  δραστηριοποίηση από υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο 
εκμετάλλευσης κινητή καντίνα.

Β. Τον προσδιορισμό δύο (2)  συγκεκριμένων θέσεων, σε δημοτικούς χώρους, για την άσκηση των παραπάνω στάσιμων
εμπορικών δραστηριοτήτων, ως εξής:

1) Μία (1) θέση στην Πλατεία Παυσανία, στον οικισμό Σχίνου,   της  Τοπικής Κοινότητας Πισίων    εκτάσεως 3 τ.μ.,   για
την παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων (κουλουριών, λουκουμάδων, κάστανων & καλαμποκιού), από
επιλεγέντα άνεργο.

2) Μια (1) θέσ  η πλησίον της γλύστρας σκαφών, στην παραλία  ΄΄Αλμύρα΄΄ του οικισμού  Σχοίνου, της  Τοπικής  
Κοινότητας  Πισίων,   εκτάσεως  15  τ.μ.  ,  για  την  δραστηριοποίηση  του  επιλεγέντα,  υφιστάμενου  αδειούχου
πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα.              
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Γ. Τον προσδιορισμό της χρονικής διάρκειας για την άσκηση των παραπάνω υπαίθριων στάσιμων εμπορικών 
δραστηριοτήτων,  σε τέσσερις (4) μήνες.

Ε. Όσον αφορά τον καθορισμό τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων 
καθώς και τον τρόπο είσπραξης αυτού, επαφίεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.-

                                                                 Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 07/2018

                                         Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα μέλη  
                   
                                                                                           (έπονται υπογραφές)
                                                                                             Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                        Πίσια  13 Μαρτίου 2018
                                                                                              Ο  Πρόεδρος Τ. Κ.
                                                                                             Ιωάννης Μην. Γκίκας 
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