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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
          ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΡΡΙΙΝΝΘΘΙΙΑΑΣΣ                                                                                                                                      ΛΛΟΟΥΥΤΤΡΡΑΑΚΚΙΙ                          1199--0055--22001166  
                              ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ                                                                                                                                                                    ΑΑρρ..      ΠΠρρωωττ..                                      99228811  
ΛΛΟΟΥΥΤΤΡΡΑΑΚΚΙΙΟΟΥΥ--ΠΠΕΕΡΡΑΑΧΧΩΩΡΡΑΑΣΣ  --  ΑΑΓΓ..  ΘΘΕΕΟΟΔΔΩΩΡΡΩΩΝΝ            
ΙΙΑΑΣΣΟΟΝΝΟΟΣΣ  &&  ΕΕΘΘΝΝ..  ΑΑΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ                                                                                                      ΟΟΡΡΘΘΗΗ      ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΛΛΗΗΨΨΗΗ    ΩΩΣΣ      
                                                                                                                                                                                                                                  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΕΕΚΚΤΤΕΕΣΣ    

ΠΠλληηρρ..::  ΙΙ..  ΓΓΚΚΙΙΚΚΑΑΣΣ    
ΤΤΗΗΛΛ..::  22774444336600118855  
FFAAXX  ::  22774444006622117700    
EE--MMAAIILL  iiooaannnniiss..ggkkiikkaass@@lloouuttrraakkii..ggrr  
                                                                                                                                  

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. 

  
                                                
                                                ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΛΛοουυττρραακκίίοουυ  ––  ΠΠεερρααχχώώρρααςς  ––  ΑΑγγίίωωνν  ΘΘεεοοδδώώρρωωνν  
  
ΈΈχχοοννττααςς  υυππ΄́  όόψψιινν::    
  

11..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100((ΦΦΕΕΚΚ  8877  ΑΑ΄́))  <<<<  ΝΝέέαα  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττηηςς  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  
ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  −−  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΚΚααλλλλιικκρράάττηηςς>>>>..  

22..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ,,  44226644//22001144((ΦΦΕΕΚΚ  111188  ΑΑ΄́))  <<<<  ΆΆσσκκηησσηη  εεμμπποορριικκώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  
εεκκττόόςς  κκαατταασσττήήμμααττοοςς  κκααιι  άάλλλλεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  >>>>..  

33..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  9933  ττοουυ  ΝΝ..  44331144//((ΦΦΕΕΚΚ  226655  ΑΑ΄́))  ,,  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο  ττρροοπποοπποοιιοούύννττααιι  τταα  
άάρρθθρραα  2255  &&  2299  ττοουυ  ΝΝ..  44226644//1144..  

44..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ππααρρ..  33  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  5533  ττοουυ  ΝΝ..  44440033//1166  ((ΦΦΕΕΚΚ  112255    ΑΑ’’))  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο        
ττρροοπποοπποοιιεείίττααιι  ττοο  άάρρθθρροο    2299  ττοουυ  ΝΝ..  44226644//1144  &&    

55..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ππεερρίίππττ..  ββ''  ττηηςς  ππααρρ..  77  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  5533  ττοουυ  ΝΝ..  44440033//1166..  
66..  ΤΤιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  κκααιι  δδιιεευυκκρριιννιισσττιικκέέςς  εεγγκκυυκκλλίίοουυςς  ττοουυ  ΥΥππ..  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι  

ΑΑννάάππττυυξξηηςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  44226644//1144..  
7. ΤΤηηνν  ααρριιθθμμ..  7733//22001177  ΑΑ..ΔΔ..ΣΣ..((ΕΕγγκκρριιττιικκήή  ααρρ..  ππρρωωττ..  9999554466//1122..0055..1177)),,  μμεε  θθέέμμαα << 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 
  

                      ΤΤηηνν  χχοορρήήγγηησσηη    εεννννέέαα  ((99))  ββρρααχχυυχχρρόόννιιωωνν  άάδδεειιώώνν    ππααρραασσκκεευυήήςς  ήή  δδιιάάθθεεσσηηςς  
ππρρόόχχεειιρρωωνν  γγεευυμμάάττωωνν,,  σσεε  ααδδεειιοούύχχοουυςς  ααδδεειιώώνν  υυππααίίθθρριιοουυ  σσττάάσσιιμμοουυ  ––  ππλλααννόόδδιιοουυ    
εεμμπποορρίίοουυ,,  σσεε  ιισσάάρριιθθμμεεςς  κκααθθοορριισσμμέέννεεςς  δδηημμοοττιικκέέςς  θθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22001177,,  ββάάσσεειι  ττηηςς  υυππ΄́  
ααρριιθθμμ..  7733//22001177  ΑΑ..ΔΔ..ΣΣ..  κκααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  44226644//22001144((  ΦΦΕΕΚΚ  111188  ΑΑ΄́)),,  όόππωωςς  
ιισσχχύύεειι..    
  

ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΒΒΡΡΑΑΧΧΥΥΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΩΩΝΝ  ΑΑΔΔΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ    ΚΚΑΑΘΘΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ    ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  
ΥΥΠΠΑΑΙΙΘΘΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΜΜΩΩΝΝ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  

  
ΑΑ..    ΕΕννττόόςς  ττηηςς    ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΛΛοουυττρραακκίίοουυ--ΠΠεερρααχχώώρρααςς::  
  
..  ΜΜίίαα  ((11))  άάδδεειιαα,,  ββρρααχχυυχχρρόόννιιαα,,  μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς  εεννττόόςς  θθεερριιννήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,    πποουυ  θθαα  χχοορρηηγγηηθθεείί  σσεε    
κκάάττοοχχοο  άάδδεειιααςς  άάσσκκηησσηηςς  υυππααιιθθρρίίοουυ  εεμμπποορρίίοουυ  ππλλααννόόδδιιοουυ  ήή  σσττάάσσιιμμοουυ,,  γγιιαα  ααυυττοοκκιιννοούύμμεεννοο  ήή  
ΡΡυυμμοουυλλκκοούύμμεεννοο  όόχχηημμαα  ((κκααννττίίνναα)),,  σσεε  ΔΔηημμοοττιικκόό  χχώώρροο,,    σσττοο  ΠΠάάρρκκοο  ΔΔεεξξααμμεεννήήςς  ΛΛοουυττρραακκίίοουυ..  
  
ΒΒ..  ΕΕννττόόςς  ττηηςς    ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΑΑγγίίωωνν  ΘΘεεοοδδώώρρωωνν::    
  
..  ΜΜίίαα  ((11))  άάδδεειιαα,,    ββρρααχχυυχχρρόόννιιαα,,    μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς  εεννττόόςς  θθεερριιννήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  πποουυ  θθαα  χχοορρηηγγηηθθεείί  σσεε    
κκάάττοοχχοο    άάδδεειιααςς    άάσσκκηησσηηςς  υυππααιιθθρρίίοουυ  εεμμπποορρίίοουυ  ππλλααννόόδδιιοουυ  ήή  σσττάάσσιιμμοουυ,,  γγιιαα  μμιικκρροοππωωλληηττήή  ((  ππρροοσσφφοορράά  
ττρροοφφίίμμωωνν)),,  σσεε  ΔΔηημμοοττιικκόό  χχώώρροο,,  μμππρροοσσττάά  ααππόό  ττηηνν  ππλλααττεείίαα  <<<<  ΦΦΙΙΛΛΟΟΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΑΑ>>>>  σσττηηνν  οοδδόό    ΣΣααρρωωννιικκοούύ..  
  
..  ΜΜίίαα  ((11))  άάδδεειιαα,,    ββρρααχχυυχχρρόόννιιαα,,    μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς  εεννττόόςς  θθεερριιννήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  πποουυ  θθαα  χχοορρηηγγηηθθεείί  σσεε    
κκάάττοοχχοο    άάδδεειιααςς    άάσσκκηησσηηςς  υυππααιιθθρρίίοουυ  εεμμπποορρίίοουυ  ππλλααννόόδδιιοουυ  ήή  σσττάάσσιιμμοουυ,,  γγιιαα  μμιικκρροοππωωλληηττήή((  ππρροοσσφφοορράά  
ττρροοφφίίμμωωνν)),,  σσεε  ΔΔηημμοοττιικκόό  χχώώρροο,,  μμππρροοσσττάά  ααππόό  ττηηνν  ππλλααττεείίαα  <<<<  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  >>>>  σσττηηνν  οοδδόό    
ΣΣααρρωωννιικκοούύ..  
  
..  ΜΜίίαα  ((11))  άάδδεειιαα,,  εεττήήσσιιααςς  δδιιάάρρκκεειιααςς,,  πποουυ  θθαα  χχοορρηηγγηηθθεείί  σσεε  ππααρρααγγωωγγοούύςς  εειιδδώώνν  λλααϊϊκκήήςς  ττέέχχννηηςς,,  
χχεειιρροοττεεχχννηημμάάττωωνν,,  κκααλλλλιιττεεχχννηημμάάττωωνν  κκααιι  έέρργγωωνν  ττέέχχννηηςς  ππρρωωττόόττυυππηηςς  κκααλλλλιιττεεχχννιικκήήςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς,,  
ιιδδίίααςς  ππααρρααγγωωγγήήςς,,  πποουυ  κκααττέέχχοουυνν  άάδδεειιαα  ττοουυ  ΠΠ..ΔΔ..    225544//0055  ,,σσττηηνν  οοδδόό  ΣΣααρρωωννιικκοούύ,,  ααρριιθθμμόόςς  2222..  
  
ΓΓ..  ΕΕννττόόςς    ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΙΙσσθθμμίίααςς::  
..  ΜΜίίαα  ((11))  άάδδεειιαα,,  ββρρααχχυυχχρρόόννιιαα,,    μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς  εεννττόόςς  θθεερριιννήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  πποουυ  θθαα  χχοορρηηγγηηθθεείί  σσεε    
κκάάττοοχχοο    άάδδεειιααςς    άάσσκκηησσηηςς  υυππααιιθθρρίίοουυ  εεμμπποορρίίοουυ  ππλλααννόόδδιιοουυ  ήή  σσττάάσσιιμμοουυ,,  γγιιαα  μμιικκρροοππωωλληηττήή  ((  ππρροοσσφφοορράά  
ττρροοφφίίμμωωνν)),,  σσεε  ΔΔηημμοοττιικκόό  χχώώρροο,,  μμππρροοσσττάά  σσττοονν    ΙΙ..ΝΝ..    ΑΑγγίίωωνν  ΑΑννααρργγύύρρωωνν,,  σσττοονν  οοιικκιισσμμόό  ΚΚααλλααμμαακκίίοουυ,,  εεππίί  
ττηηςς  οοδδοούύ  ΒΒααρρδδιιννοογγιιάάννννηη..  
  
..  ΜΜίίαα  ((11))  άάδδεειιαα,,  ββρρααχχυυχχρρόόννιιαα,,    γγιιαα  μμοοννοοήήμμεερρεεςς  ήή  οολλιιγγοοήήμμεερρεεςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς,,    πποουυ  θθαα  χχοορρηηγγηηθθεείί  σσεε    
κκάάττοοχχοο    άάδδεειιααςς    άάσσκκηησσηηςς  υυππααιιθθρρίίοουυ  εεμμπποορρίίοουυ  ππλλααννόόδδιιοουυ  ήή  σσττάάσσιιμμοουυ,,  γγιιαα  μμιικκρροοππωωλληηττήή  ((  ππρροοσσφφοορράά  
ττρροοφφίίμμωωνν)),,    σσεε  ΔΔηημμοοττιικκόό  χχώώρροο,,  σσττηηνν  δδηημμοοττιικκήή  ππλλααττεείίαα  ΙΙσσθθμμίίααςς,,  ππααρρααππλλεεύύρρωωςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  
ΚΚαατταασσττήήμμααττοοςς..  
  
  ..  ΜΜίίαα  ((11))  άάδδεειιαα,,  ββρρααχχυυχχρρόόννιιαα,,    μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς  εεννττόόςς  θθεερριιννήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  πποουυ  θθαα  χχοορρηηγγηηθθεείί  σσεε    
κκάάττοοχχοο    άάδδεειιααςς    άάσσκκηησσηηςς  υυππααιιθθρρίίοουυ  εεμμπποορρίίοουυ  ππλλααννόόδδιιοουυ  ήή  σσττάάσσιιμμοουυ,,  γγιιαα  φφοορρηηττήή  εεγγκκαατταασσττάάσσηη  
έέψψηησσηηςς,,  σσεε  ΔΔηημμοοττιικκόό  χχώώρροο,,  μμππρροοσσττάά  ααππόό  ττοονν  ΙΙ..ΝΝ..  ΑΑγγίίοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ,,  σστταα  ΊΊσσθθμμιιαα  ..    
  
..  ΜΜίίαα  ((11))  άάδδεειιαα,,  εεττήήσσιιααςς  δδιιάάρρκκεειιααςς,,  πποουυ  θθαα  χχοορρηηγγηηθθεείί  σσεε  ππααρρααγγωωγγοούύςς  εειιδδώώνν  λλααϊϊκκήήςς  ττέέχχννηηςς,,  
χχεειιρροοττεεχχννηημμάάττωωνν,,  κκααλλλλιιττεεχχννηημμάάττωωνν  κκααιι  έέρργγωωνν  ττέέχχννηηςς  ππρρωωττόόττυυππηηςς  κκααλλλλιιττεεχχννιικκήήςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς,,  
ιιδδίίααςς  ππααρρααγγωωγγήήςς,,,,  πποουυ  κκααττέέχχοουυνν  άάδδεειιαα  ττοουυ  ΠΠ..ΔΔ..    225544//0055,,  σσεε  ΔΔηημμοοττιικκόό  χχώώρροο,,    εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  
ΠΠοοσσεειιδδώώννοοςς,,  σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα  ΙΙσσθθμμίίααςς..  
  
ΔΔ..  ΕΕννττόόςς  ττηηςς  ΤΤοοππιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΠΠιισσίίωωνν::  
  
..  ΜΜίίαα  ((11))  άάδδεειιαα,,  ββρρααχχυυχχρρόόννιιαα  μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς  εεννττόόςς  θθεερριιννήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,    πποουυ  θθαα  χχοορρηηγγηηθθεείί  σσεε    
κκάάττοοχχοο  άάδδεειιααςς  άάσσκκηησσηηςς  υυππααιιθθρρίίοουυ  εεμμπποορρίίοουυ  ππλλααννόόδδιιοουυ  ήή  σσττάάσσιιμμοουυ,,  γγιιαα  ααυυττοοκκιιννοούύμμεεννοο  ήή  
ΡΡυυμμοουυλλκκοούύμμεεννοο  όόχχηημμαα  ((κκααννττίίνναα)),,  σσεε  ΔΔηημμοοττιικκόό  χχώώρροο,,    ππλληησσίίοονν  ττηηςς  γγλλύύσσττρρααςς  σσκκααφφώώνν,,  σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα  
΄́΄́ΑΑλλμμύύρραα΄́΄́,,  ττοουυ  οοιικκιισσμμοούύ  ΣΣχχοοίίννοουυ  ..    
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ΥΥΨΨΟΟΣΣ  ΤΤΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΗΗΨΨΗΗΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΩΩ  

ΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  

..ΤΤοο  πποοσσόόνν  ττωωνν  115500€€  γγιιαα  ττηηνν  θθέέσσηη  ααννάά  μμήήνναα,,  γγιιαα    ββρρααχχυυχχρρόόννιιεεςς  μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς,,  εεννττόόςς  ττηηςς  

θθεερριιννήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,    γγιιαα  ααυυττοοκκιιννοούύμμεενναα  ήή  ΡΡυυμμοουυλλκκοούύμμεενναα  οοχχήήμμαατταα    ((ΚΚααννττίίννεεςς))..  
  

..ΤΤοο  πποοσσόόνν  ττωωνν  5500€€  γγιιαα  ττηηνν  θθέέσσηη  ααννάά  μμήήνναα,,  γγιιαα  ββρρααχχυυχχρρόόννιιεεςς  μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς,,  εεννττόόςς  ττηηςς  

θθεερριιννήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  γγιιαα    μμιικκρροοππωωλληηττέέςς((  ππρροοσσφφοορράά  ττρροοφφίίμμωωνν))..  

..ΤΤοο  πποοσσόόνν  ττωωνν    220000€€  γγιιαα  ττηηνν  θθέέσσηη  ααννάά  έέττοοςς,,  εεττήήσσιιααςς  δδιιάάρρκκεειιααςς,,  γγιιαα  ττοουυςς  ππααρρααγγωωγγοούύςς  εειιδδώώνν  

λλααϊϊκκήήςς  ττέέχχννηηςς,,  χχεειιρροοττεεχχννηημμάάττωωνν,,  κκααλλλλιιττεεχχννηημμάάττωωνν  κκααιι  έέρργγωωνν  ττέέχχννηηςς  ππρρωωττόόττυυππηηςς  
κκααλλλλιιττεεχχννιικκήήςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  ιιδδίίααςς  ππααρρααγγωωγγήήςς,,  πποουυ  κκααττέέχχοουυνν  άάδδεειιαα  ττοουυ  ΠΠ..ΔΔ..  225544//0055  ..  

..ΤΤοο  πποοσσόόνν  ττωωνν  2255€€  γγιιαα  ττηηνν  θθέέσσηη  ααννάά  ηημμέέρραα,,  γγιιαα  ββρρααχχυυχχρρόόννιιεεςς  γγιιαα  μμοοννοοήήμμεερρεεςς  ήή  οολλιιγγοοήήμμεερρεεςς  

εεκκδδηηλλώώσσεειιςς      γγιιαα    μμιικκρροοππωωλληηττέέςς((  ππρροοσσφφοορράά  ττρροοφφίίμμωωνν))..  

..ΤΤοο  πποοσσόόνν  ττωωνν  115500€€  γγιιαα  ττηηνν  θθέέσσηη  ααννάά  μμήήνναα,,  γγιιαα  ββρρααχχυυχχρρόόννιιεεςς    μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς,,  εεννττόόςς  ττηηςς  

θθεερριιννήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  γγιιαα  ΦΦοορρηηττέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  έέψψηησσηηςς..  
  
  

ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΤΤΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΝΝΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΙΙΑΑ    ΚΚΑΑΙΙ    ΘΘΕΕΣΣΗΗ  

  
     Ο τρόπος  του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια  και  θέση,  θα πραγματοποιείται  οίκοθεν 
ως εξής: 
 
11..  ΓΓιιαα  ττιιςς  ββρρααχχυυχχρρόόννιιεεςς  άάδδεειιεεςς  μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  μμήήννεεςς  εεννττόόςς  ττηηςς  θθεερριιννήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  &&  ττιιςς  εεττήήσσιιεεςς  άάδδεειιεεςς  
κκααττάάλληηψψηηςς  δδηημμοοττιικκοούύ  χχώώρροουυ,,  θθαα  κκααττααββάάλλλλεεττααιι    ττοο  ήήμμιισσυυ  ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  οοφφεειιλλήήςς  ππρριινν  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ττηηςς  
άάδδεειιααςς  κκααιι  ττοο  υυππόόλλοοιιπποο  ήήμμιισσυυ  νναα  κκααττααββάάλλλλεεττααιι  ππρριινν  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  χχοορρηηγγηηθθεείίσσααςς  άάδδεειιααςς,,  σσττηηνν  ΤΤααμμεειιαακκήή  
ΥΥππηηρρεεσσίίαα    ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ππεερρίί    ττοουυ  κκώώδδιικκαα  ΔΔηημμοοσσίίωωνν  εεσσόόδδωωνν..  

  
22..  ΓΓιιαα  ττιιςς  ββρρααχχυυχχρρόόννιιεεςς  άάδδεειιεεςς  κκααττάάλληηψψηηςς  δδηημμοοττιικκοούύ  χχώώρροουυ,,  γγιιαα  μμοοννοοήήμμεερρεεςς  ήή  οολλιιγγοοήήμμεερρεεςς  
εεκκδδηηλλώώσσεειιςς,,  θθαα  κκααττααββάάλλλλεεττααιι    ττοο  πποοσσόό  ττηηςς    σσυυννοολλιικκήήςς  οοφφεειιλλήήςς  ππρριινν  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  άάδδεειιααςς,,  σσττηηνν  
ΤΤααμμεειιαακκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα    ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ππεερρίί    ττοουυ  κκώώδδιικκαα  ΔΔηημμοοσσίίωωνν  εεσσόόδδωωνν..  

  
  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  ΓΙΑ  ΤΗ   ΧΟΡΗΓΗΣΗ   ΑΔΕΙΩΝ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

   Α.   ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΜΕΧΡΙ 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ).    

        ΔΔιικκααιιοούύχχοοιι    γγιιαα    ττηη    χχοορρήήγγηησσηη    ββρρααχχυυχχρρόόννιιωωνν    ((  μμεε  δδιιάάρρκκεειιαα  ιισσχχύύοοςς  μμέέχχρριι  ττέέσσσσεερριιςς  ((44))  μμήήννεεςς))  ααδδεειιώώνν  
ππααρραασσκκεευυήήςς  &&  δδιιάάθθεεσσηηςς  ττρροοφφίίμμωωνν,,  εείίννααιι  φφυυσσιικκάά  ππρρόόσσωωππαα    πποουυ    κκααττέέχχοουυνν  ιισσχχύύοουυσσαα  άάδδεειιαα  υυππααιιθθρρίίοουυ  
ππλλααννόόδδιιοουυ  ήή  σσττάάσσιιμμοουυ  εεμμπποορρίίοουυ,,  γγιιαα  ααυυττοοκκιιννοούύμμεεννοο  ήή  ΡΡυυμμοουυλλκκοούύμμεεννοο  όόχχηημμαα    ((ΚΚααννττίίνναα))  ήή  γγιιαα  φφοορρηηττήή  
εεγγκκαατταασσττάάσσηη  έέψψηησσηηςς,,  ήή  μμιικκρροοππωωλληηττήή  γγιιαα  ππρροοσσφφοορράά  ττρροοφφίίμμωωνν.  
      

      Β.  ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ  ΧΩΡΟΥ ( ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ  Η ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ). 

        ΔΔιικκααιιοούύχχοοιι    γγιιαα  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  άάδδεειιααςς    κκααττάάλληηψψηηςς  δδηημμοοττιικκοούύ  χχώώρροουυ,,  γγιιαα    οορριισσμμέέννεεςς  ώώρρεεςς  κκααιι  μμόόννοο  γγιιαα  
ττηη  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  εεκκδδήήλλωωσσηη  ((έέκκθθεεσσηη,,  πποολλιιττιισσττιικκήή  κκααιι  ααθθλληηττιικκήή  εεκκδδήήλλωωσσηη)),,  εείίννααιι  ππρρόόσσωωππαα  πποουυ    
κκααττέέχχοουυνν  ιισσχχύύοουυσσεεςς  άάδδεειιεεςς  υυππααιιθθρρίίοουυ  ππλλααννόόδδιιοουυ  ήή  σσττάάσσιιμμοουυ  εεμμπποορρίίοουυ,,  μμιικκρροοππωωλληηττήή  γγιιαα  ππρροοσσφφοορράά  
ττρροοφφίίμμωωνν))..  
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    Γ.  ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ  ΧΩΡΟΥ ΣΕ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ  ΤΟΥ Π.Δ. 
254/05.  

          ΔΔιικκααιιοούύχχοοιι    γγιιαα  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  άάδδεειιααςς    κκααττάάλληηψψηηςς  δδηημμοοττιικκοούύ  χχώώρροουυ,,  εεττήήσσιιααςς  δδιιάάρρκκεειιααςς,,    εείίννααιι  οοιι  
κκάάττοοχχοοιι  άάδδεειιααςς  ππααρρααγγωωγγοούύ  εειιδδώώνν  λλααϊϊκκήήςς  ττέέχχννηηςς,,  χχεειιρροοττεεχχννηημμάάττωωνν,,  κκααλλλλιιττεεχχννηημμάάττωωνν  κκααιι  έέρργγωωνν  ττέέχχννηηςς  
ππρρωωττόόττυυππηηςς  κκααλλλλιιττεεχχννιικκήήςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς,,  ιιδδίίααςς  ππααρρααγγωωγγήήςς,,  ττοουυ  ΠΠ..ΔΔ..  225544//0055..    
 
 
                                              ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ  

  
  

        11..  ΤΤαα    εεππιιττρρεεππόόμμεενναα  εείίδδηη  ππώώλληησσηηςς  ααππόό  κκααννττίίννεεςς  ((σσττάάσσιιμμεεςς))  εεκκττόόςς  ααππόό  τταα  ττρρόόφφιιμμαα  πποουυ  θθαα  
ππααρραασσκκεευυάάζζοοννττααιι  εεππίί  ττόόπποουυ,,  εείίννααιι      κκααιι    ααυυττάά  πποουυ  οορρίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  ππααρρ..  99  ττηηςς  ΥΥγγ..  ΔΔιιάάττααξξηηςς  ΥΥ11γγ//  ΓΓ..ΠΠ//οοιικκ  
8811002255//2277..0088..22001133  ((ΦΦΕΕΚΚ  22113355//2299..0088..22001133  ττεεύύχχοοςς  ΒΒ’’))..    

        22..  ΤΤαα  εεππιιττρρεεππόόμμεενναα  εείίδδηη  ππώώλληησσηηςς  ααππόό  ττοουυςς  μμιικκρροοππωωλληηττέέςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααττάάσσσσοοννττααιι  σσύύμμφφωωνναα  
μμεε  ττοο  ααρρ..  1144  ΑΑ,,ππααρρ..  33  ττηηςς  ΥΥ11γγ//ΓΓ..ΠΠ//οοιικκ..  9966996677  ((ΦΦΕΕΚΚ  22771188//ττ..ΒΒ//88--1100--22001122))  ΥΥ..ΔΔ  σσττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττηηςς  
κκααττηηγγοορρίίααςς  μμααζζιικκήήςς  εεσσττίίαασσηηςς,,  υυπποοκκααττηηγγοορρίίαα  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ππααρραασσκκεευυήήςς  ήή  κκααιι  ππρροοσσφφοορράάςς  ττρροοφφίίμμωωνν  κκααιι  
πποοττώώνν  σσεε  κκιιννηηττοούύςς  ήή  ππρροοσσωωρριιννοούύςς  χχώώρροουυςς..  ΕΕννδδιικκττιικκάά::    

αα..  ΠΠρρωωττοογγεεννήή  δδιιααττρροοφφιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  γγηηςς((    NNωωππάά  οοππωωρροοκκηηππεευυττιικκάά,,  ααββγγάά,,  εελλιιέέςς,,  εελλααιιόόλλααδδοο,,  οοίίννοοςς  κκλλππ))..  
ββ..  ΒΒιιοολλοογγιικκάά  ννωωππάά  ππρροοϊϊόόνντταα  τταα  οοπποοίίαα  εείίννααιι  ππιισσττοοπποοιιηημμέένναα  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  κκααιι  
φφέέρροουυνν  ττοο  εειιδδιικκόό  σσήήμμαα  ααννααγγννώώρριισσηηςς  ββιιοολλοογγιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν((  ΤΤυυρροοκκοομμιικκάά,,  ααλλλλααννττιικκάά,,  ξξηηρροοίί  κκααρρπποοίί,,  
όόσσππρριιαα,,  ρρύύζζιι,,  ζζααχχααρρώώδδηη  ππρροοϊϊόόνντταα,,  κκααφφέέςς,,  οοίίννοοςς  κκλλππ))  ..  

      33..  ΤΤαα  εεππιιττρρεεππόόμμεενναα  εείίδδηη  ππώώλληησσηηςς  ααππόό  φφοορρηηττέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  έέψψηησσηηςς  ,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααττάάσσσσοοννττααιι  
σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ααρρ..  1144  ΑΑ,,ππααρρ..  33  ττηηςς  ΥΥ11γγ//ΓΓ..ΠΠ//οοιικκ..  9966996677  ((ΦΦΕΕΚΚ  22771188//ττ..ΒΒ//88--1100--22001122))  ΥΥ..ΔΔ  σσττιιςς  
εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  μμααζζιικκήήςς  εεσσττίίαασσηηςς,,  υυπποοκκααττηηγγοορρίίαα  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ππααρραασσκκεευυήήςς  ήή  κκααιι  
ππρροοσσφφοορράάςς  ττρροοφφίίμμωωνν  κκααιι  πποοττώώνν  σσεε  κκιιννηηττοούύςς  ήή  ππρροοσσωωρριιννοούύςς  χχώώρροουυςς  κκααιι  θθαα  δδιιααθθέέττοουυνν  ττρρόόφφιιμμαα  πποουυ  
ππααρραασσκκεευυάάζζοοννττααιι  εεππίί  ττόόπποουυ..    

        44..  ΤΤαα  εεππιιττρρεεππόόμμεενναα  εείίδδηη  ππώώλληησσηηςς  ααππόό  ττοουυςς  ππααρρααγγωωγγοούύςς  ττοουυ  ΠΠ..ΔΔ..  225544//0055,,  θθαα  εείίννααιι  εείίδδηη  λλααϊϊκκήήςς  
ττέέχχννηηςς,,  χχεειιρροοττεεχχννηημμάάττωωνν,,  κκααλλλλιιττεεχχννηημμάάττωωνν  κκααιι  έέρργγωωνν  ττέέχχννηηςς  ππρρωωττόόττυυππηηςς  κκααλλλλιιττεεχχννιικκήήςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς,,  
ιιδδίίααςς  ππααρρααγγωωγγήήςς..    

 

 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 έναρξης- 
άσκησης 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. 
 
  

                                                                                                                              ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΔΔΕΕΙΙΑΑΣΣ          

                                                
        ΟΟιι  άάδδεειιεεςς  πποουυ  εεκκδδίίδδοοννττααιι  γγιιαα  ττοο  υυππααίίθθρριιοο  σσττάάσσιιμμοο  εεμμππόόρριιοο  ττηηςς  ππααρρ..  11  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2266  ττοουυ  ΝΝ..44226644//1144  
έέχχοουυνν  ιισσχχύύ  όόσσηη  κκααιι  ηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  εεκκδδόόθθηηκκαανν..    
  
  

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη δ/νση: 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Ι. ΓΚΙΚΑΣ ( 1
ος

 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 - grammateia@ppel.gov.gr 

-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – emporio@pekorinthias.gr 

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

--ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  ΠΠ..ΕΕ..  ΑΑΡΡΓΓΟΟΛΛΙΙΔΔΑΑΣΣ  ddeellllaattoollaa@@aarrggoolliiddaa..ggrr  

--ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥΣΣ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΡΡΓΓΟΟΛΛΙΙΔΔΑΑΣΣ  1.  Δ. Άργους - Μυκηνών2.  Δ. Επιδαύρου 3.  Δ. Ερμιονίδας 44..    ΔΔ..  ΝΝααυυππλλιιέέωωνν    

--ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  ΠΠ..ΕΕ..  ΑΑΡΡΚΚΑΑΔΔΙΙΑΑΣΣ  --  sskkoottssoorrii@@aarrccaaddiiaa..ggrr  

 

-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 

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                ΜΜΕΕ    ΕΕ..ΔΔ..                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                ΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ  
  
    
  
                                                                                                                                                                                                                  ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ    ΜΜΙΙΧΧ..  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΠΠΑΑΠΠΠΠΑΑ  
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