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ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2)  ΔΡΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4)  ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5) 
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6) ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 7) ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)  ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 2)  ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 3) 
ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4) ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΘΕΜΑ 1ο
Λήψη απόφασης - πρότασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/179ΦΕΚ 

171/13.11.2017 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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5
Ομόφωνα προτείνει :

α)Τον μη καθορισμό αδειών, σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων 
γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες,  συνεπώς και  τον μη 
καθορισμό  ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και 
θέση 
β) Τον μη καθορισμό 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,  συνεπώς και τον μη καθορισμό  ύψους και τρόπου είσπραξης του 
καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση

ΘΕΜΑ 2ο
Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, στην «ΜΗΤΡΟΥ 
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ» για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της Ποσειδώνος 55, στο Λουτράκι.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6
Ομόφωνα χορηγεί στην «ΜΗΤΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ» άδεια παράτασης ωραρίου 
χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της Ποσειδώνος 55, στο 
Λουτράκι.

   ΛΟΥΤΡΑΚΙ  13/3/2018

     Ο Τοιχοκολλήσας    Η Ειδική Γραμματέας Δ.Κ.
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