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ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 Τακτικής  Συνεδρίασης   ∆ηµοτικού   Συµβουλίου  Αιγιαλείας 
29  Οκτωβρίου   2014 

 

 Αριθ. Απoφ.: 506 

 

           Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο 

Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆η-

µήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5) 

Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 

8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 

10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιω-

τόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 

15)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) 

Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο 

Θανασούλια, 20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22) 

Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ 

Κωνσταντίνου, 25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο  

27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)∆ηµήτριο Πανα-

γιωτακόπουλο, 30)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο 

Τριανταφυλλόπουλο και 32)Χρήστο Λαϊνά,  Μέλη, συνήλθε σήµερα  

στις είκοσι εννέα (29 ) Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 

18:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. 

Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 

41835/24-10-2014, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε - γνωστοποιή-

θηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 

Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, 

καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε 

δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
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       Παρόντες Πρόεδροι των ∆ηµoτικών & Τοπικών Κοινοτήτων :1) ∆.Κ. 

∆ιακοπτού, 2)Τ.Κ. Πτέρης, 3)Τ.Κ. Κουλούρας, 4)Τ.Κ Ζαρούχλας, 5)Τ.Κ 

Ν.Ερινεού, 6)Τ.Κ Μάγειρα, 7)Τ.Κ Βελλάς, 8)Τ.Κ Ακράτας, 9)Τ.Κ 

Μελισσίων, 10)Τ.Κ Σαλµενίκου, 11)Τ.Κ Καµαρών, 12)Τ.Κ Παρ. 

Πλατάνου, 13)Τ.Κ Τράπεζας, 14)Τ.Κ Κερύνειας, 15)Τ.Κ ∆αφνών, 16) 

Τ.Κ Πλατάνου, 17)Τ.Κ Ζαχλωριτίκων, 18)Τ.Κ Βαλιµιτίκων, 19)Τ.Κ 

Ζήριας, 20)Τ.Κ ∆αµακινίου, 21)Τ.Κ ∆ιγελιωτίκων, 22)Τ.Κ Μαµουσιάς 

& 23)Τ.Κ Χρυσανθίου.  

        ∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος ο 

∆ηµοτικός  Σύµβουλος  κ. Βασίλειος Τοµαράς, κωλυόµενος. 

       Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την 

ύπαρξη  απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα 

τριάντα τρία  (33) Μέλη του ∆.Σ.,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

     (αποφ. αριθ. 503 έως και  567 )            
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          Για το αντικείµενο:  «Έγκριση θέσεων στάσιµου υπαίθριου 

εµπορίου στο ∆ήµο Αιγιαλείας για το έτος  2015». 

          O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Αιγιαλείας  κ. Γεώργιος 

Ντίνος  ανακοινώνει το 4ο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, το οποίο 

οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή και διαβάζει  αποφασιστικό της υπ’ αριθ. 

82/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που έχει ως εξής:  

« … ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας τον ορισµό των 

θέσεων στάσιµου υπαίθριου εµπορίου στο ∆ήµο Αιγιαλείας για το έτος  

2015 και την έκδοση κανονιστικής απόφασης ως παρακάτω:  

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ: 

Πώληση Καλαµποκιού – Καστάνων. 

1) µία (1) θέση στη Ρένα επί των οδών Ρήγα Φεραίου & Σολωµού – (Πιάτσα  

Ταχί). 

2) µία (1) θέση επί της οδού Κανελλοπούλου (πριν από τα φανάρια της 

διασταύρωσης µε την οδό Νικολάου Πλαστήρα) 

3) µία (1) θέση επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα στο ύψος του προαύλιου 

χώρου της Αγίας Άννας 

4) µία (1) θέση στην παραλία Αλυκής (οδός Ποσειδώνος, πριν και έναντι 

καταστήµατος πρώην «Τρίαινας» στην στάση του Αστικού ΚΤΕΛ) 

5) µία (1) επί της Κορίνθου απέναντι από το κτίριο της ∆.Ε.Η 

6) µία (1) στην προέκταση της Ρωµανιώλη πλησίον ∆ηµοτικού Κήπου 

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΕΡΙΝΕΟΥ 

 

• Τοπική Κοινότητα Σελιανιτίκων 

Πώληση Καλαµποκιού 

µία (1) θέση στην τρίγωνη πλατεία δίπλα στο περίπτερο του 

Σταυρόπουλου 

 

Πώληση Χειροποίητων Κοσµηµάτων – Ειδών Λαϊκής Τέχνης 

1) µία (1) θέση δίπλα στο µπαρ «Base» στην δυτική παραλία για είδη 

λαϊκής τέχνης. 

2) µία (1) θέση στην ανατολική παραλία δίπλα στο περίπτερο του 

Σπυρούλια    

    για είδη λαϊκής τέχνης. 

3) µία (1) θέση στην ανατολική παραλία δίπλα στην παιδική χαρά για 

είδη  

    λαϊκής τέχνης. 

 

Θέση σε Ιδιωτικό  χώρο 

µία (1) θέση για Λούνα Πάρκ σε ιδιωτικό Χώρο 
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• Τοπική Κοινότητα Λόγγου 

Πώληση Καλαµποκιού 

1 µία θέση στη διασταύρωση Ποσειδώνος –Απόλλωνος (καφετέρια 

Άσπρο-Μαύρο), 1τ.µ 

 

Πώληση Αγροτικών Προϊόντων 

1) 1 µία θέση στο Κοινοτικό Ιατρείο Λόγγου (22 Αυγούστου 1962), 

3τµ 

2) 1 µία θέση στη µικρή πλατεία Λόγγου (οδός Παπαφλέσσα)  7 τ.µ 

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ: 

 

• ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ιακοπτού 

Πώληση Αγροτικών Προϊόντων 

1) µία (1)  θέση στο λιµάνι  

2)  τρείς (3) θέσεις στην κεντρική οδό έναντι υαλοπωλείου 

Νταουσάνη 

3) µία (1) θέση στη συµβολή των οδών Φιλιπποπούλου και 

Παπαγιαννοπούλου 

4) µία (1) θέση στη Παλαιά εθνική οδό (γήπεδο 5χ5) 

5) µία (1) θέση στο δηµοτικό κατάστηµα ∆ιακοπτού 

 

Πώληση Καλαµποκιού 

1)  µία (1) θέση στο Λιµάνι 

2) µία (1) θέση στη κεντρική οδό έξω από το κατάστηµα του 

Ταχυδροµείου. 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ: 

 

•  Τοπική Κοινότητα Ακράτας 
Πώληση Αγροτικών Προϊόντων 

Μία (1) θέση επί της οδού Βαρθολοµαίου µετά το Ειρηνοδικείο προς 

την ανώνυµη περιφερειακή οδό µεταξύ Ο.Τ. 9 και 19, η οποία θα 

οριοθετηθεί από την Κοινότητα, 2 τ.µ 

 

Πώληση Καλαµποκιού ή κάστανων  

     Μία (1) θέση στη διασταύρωση των οδών Σεραφείµ και 

Βαρθολοµαίου  

 

•  Τοπική Κοινότητα Ζαρούχλας 
Πώληση Αγροτικών Προϊόντων 

1)  µία (1) θέση απέναντι από την ψησταριά Μαχαίρα στο 

πλακόστρωτο. 
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2)  µία (1) θέση απέναντι από το καφέ Αγορά στο πλάτωµα 

πλακόστρωτου 

  3) µία (1) θέση απέναντι από την ψησταριά Το παραδοσιακό 

Πλακόστρωτο 

     4)  µία (1) θέση σε ιδιωτικό χώρο (Αγγελή Κωνσταντίνου) 

 

•  Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων 

Πώληση Καλαµποκιού/κάστανων  

1) µία (1) θέση στο πεζοδρόµιο της συµβολής της οδού Αιγαίου µε 

την οδό Κέας στην παραλία Συλιβαινιωτίκων. 

2) µία (1) θέση στο πεζοδρόµιο της συµβολής της οδού Αιγαίου µε 

την οδό Αµοργού στην παραλία Συλιβαινιωτίκων. 

3) µία (1) θέση στην  Πλατεία Χρ. Αρφάνη Συλιβαινιωτίκων. 

 

Πώληση χειροποίητων σαπουνιών  

1) Μία (1) θέση επί του πεζοδροµίου της οδού Αιγαίου στην 

Παραλία των Συλιβαινιωτίκων        

Πώληση χειροποίητων κοσµηµάτων (φο µπιζού )  

1)   ∆ύο (2) θέσεις επί του πεζοδροµίου της οδού Αιγαίου στην 

Παραλία των Συλιβαινιωτίκων        

 

• Τοπική Κοινότητα Κραθίου 

Πώληση Αγροτικών Προϊόντων 

1) µία (1) θέση µπροστά στον ΟΤΕ αριστερά της εισόδου προς την 

οικία      

    Β. Ανδρουτσοπούλου 

2) µία (1) θέση στο δρόµο προς τον ΟΣΕ µπροστά από οικία Βασίλη 

Λουζιώτη 

Για πώληση αγροτικών και µελισσοκοµικών προϊόντων. 

 

• Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 

Πώληση αγροτικών µελισσοκοµικών προϊόντων 

1) δύο (2) θέσεις κάτωθεν της οικίας Σωτηρίου Ζαφειρακοπούλου 

Κινητή καντίνα σε κοινόχρηστο χώρο µε τη διαδικασία της 

∆ηµοπρασίας. 

      2)  µία (1) θέση  στην τοποθεσία ‘Ζαΐµη  µύλο’ στον αιγιαλό δυτικά 

της αποβάθρας του λιµανιού Κριονερίου (στα διοικητικά όρια της Κοιν. 

Πλατάνου).  

 

• Τοπική Κοινότητα Καλαµιά 

Κινητή Καντίνα σε κοινόχρηστο χώρο µε τη διαδικασία της 

∆ηµοπρασίας 

1 Θέση στην τοποθεσία  Λιµάνι Κρυονερίου της Τοπική Κοινότητα 

Καλαµιάς 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 

• Τοπική Κοινότητα Αιγείρας 
Πώληση Καλαµποκιού 

2) 1 µία θέση επί του πεζοδροµίου της οδού Ιέρωνος έκτασης 5 τ.µ. 

3) 1 µία θέση επί της οδού Τηλεκλέους έκτασης 5 τ.µ.» 

 

Στη συνέχεια η Αντιδήµαρχος και πρόεδρος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής παίρνοντας τον λόγο  εκθέτει ότι µετά την λήψη 

απόφασης της Ε.Π.Ζ. κατέθεσαν προτάσεις για καθορισµό θέσεων η 

∆ηµοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης και η Τοπική Κοινότητα Καµαρών και 

ζητάει να ληφθούν υπόψη και να συµπεριληφθούν στην απόφαση του 

∆.Σ. 

Ο κ. Πρόεδρος διαβάζει: α) το αποφασιστικό της υπ’ αριθ. 6/2014 

απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης περί ορισµού θέσεων 

στάσιµου υπαίθριου εµπορίου και β)το από 29-10-2014 έγγραφο της Τοπ. 

Κοινότητας Καµαρών περί ορισµού θέσεων στάσιµου υπαίθριου 

εµπορίου, που έχουν εξής: 

α) «… Οµόφωνα αποφασίζει Προτείνονται στα όρια της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης  οι κάτωθι θέσεις, όπου επιτρέπεται 

η άσκηση  υπαίθριου στάσιµου εµπορίου: 1)πλησίον οδού Αµφιτρίτης, 

κοντά στην συµβολή  µε την Π.Ε.Ο. για πώληση αγροτικών προϊόντων, 

2) στην παραλία Άκολης και συγκεκριµένα στο τέλος της οδού 25
ης

 

Μαρτίου και Ποσειδώνος για πώληση καλαµποκιών, 3)στο δηµοτικό 

χώρο στάθµευσης  κάτω από το γήπεδο Αβύθου για πώληση παραδο-

σιακών κοσµηµάτων κ.λ.π. , 4) στο δηµοτικό χώρο στάθµευσης πλησίον 

παιδικής χαράς στην δυτική πλευρά της Άκολης για πώληση καλαµπο-

κιών και 5) στην παραλία της Άκολης πλησίον καταστήµατος ΦΑΝ για 

πώληση καλαµποκιών. …» 

β) «… σας γνωρίζουµε ότι οι θέσεις που προτείνουµε για το 

υπαίθριο εµπόριο  στην Τοπική Κοινότητα Καµαρών είναι : α)Στην 

είσοδο του ∆ηµοτικού Σχολείου Καµαρών πλησίον της πιάτσας των ταξί 

και β) στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας πλησίον της σιδηροδροµικής 

γραµµής πάνω από το βενζινάδικο. ..» 

           Μετά από τα παραπάνω  ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµ-

βούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

           Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας,  αφού είδε την υπ’ αριθ. 

82/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το από 20/10/2014 

Πρακτικό της Γνωµοδοτικής επιτροπής Υπαίθριου Εµπορίου (2323/ 

1995), τις αποφάσεις – έγγραφα των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινο-

τήτων του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις  της παρ. 

1 περ.∆1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 73 παρ. 1Βν 

του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) 
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Ο µ ό φ ω ν α      Α π ο φ α σ  ί  ζ  ε  ι 
A) Να εγκρίνει τον καθορισµό θέσεων στάσιµου υπαίθριου 

εµπορίου στο ∆ήµο Αιγιαλείας για το έτος 2015 και την έκδοση κανονι-

στικής απόφασης ως παρακάτω:  

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ: 

• ∆ηµοτική Κοινότητα Αιγίου 

Πώληση Καλαµποκιών – Καστάνων. 

1) µία (1) θέση στη Ρένα επί των οδών Ρήγα Φεραίου & Σολωµού – (Πιάτσα  

Ταξί). 

2) µία (1) θέση επί της οδού Κανελλοπούλου (πριν από τα φανάρια της 

διασταύρωσης µε την οδό Νικολάου Πλαστήρα) 

3) µία (1) θέση επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα στο ύψος του προαύλιου 

χώρου της Αγίας Άννας 

4) µία (1) θέση στην παραλία Αλυκής (οδός Ποσειδώνος, πριν και έναντι 

καταστήµατος πρώην «Τρίαινας» στην στάση του Αστικού ΚΤΕΛ) 

5) µία (1) επί της Κορίνθου απέναντι από το κτίριο της ∆.Ε.Η 

6) µία (1) στην προέκταση της Ρωµανιώλη πλησίον ∆ηµοτικού Κήπου 

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  

• Τοπική Κοινότητα Σελιανιτίκων 

Πώληση Καλαµποκιών 

1)µία (1) θέση στην τρίγωνη πλατεία δίπλα στο περίπτερο του 

Σταυρόπουλου 

 

Πώληση Χειροποίητων Κοσµηµάτων – Ειδών Λαϊκής Τέχνης 

2) µία (1) θέση δίπλα στο µπαρ «Base» στην δυτική παραλία  

2) µία (1) θέση στην ανατολική παραλία δίπλα στο περίπτερο του 

Σπυρούλια    

3) µία (1) θέση στην ανατολική παραλία δίπλα στην παιδική χαρά  

 

Λούνα Πάρκ 

µία (1) θέση  σε ιδιωτικό Χώρο 

 

• ∆ηµοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης 
Πώληση αγροτικών προϊόντων 

1) µία (1) θέση πλησίον οδού Αµφιτρίτης, κοντά στην συµβολή  µε την 

Π.Ε.Ο.  

 

Πώληση Καλαµποκιών 

1)Μία (1)θέση στην παραλία Αβύθου και συγκεκριµένα στο τέλος της 

οδού 25
ης

 Μαρτίου και Ποσειδώνος  
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2) στο δηµοτικό χώρο στάθµευσης πλησίον παιδικής χαράς στην δυτική 

πλευρά της Αβύθου και  

3) στην παραλία της Αβύθου  πλησίον καταστήµατος ΦΑΝ  

 

Πώληση παραδοσιακών κοσµηµάτων κ.λ.π 

 1) µία (1) θέση στο δηµοτικό χώρο στάθµευσης κάτω από το γήπεδο                                                   

Αβύθου  

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ 

• Τοπική Κοινότητα Λόγγου 

Πώληση Καλαµποκιών 

1) µία (1) θέση στη διασταύρωση Ποσειδώνος –Απόλλωνος (καφετέρια 

Άσπρο-Μαύρο), 1τ.µ 

 

Πώληση Αγροτικών Προϊόντων 

1) 1 µία θέση στο Κοινοτικό Ιατρείο Λόγγου (22 Αυγούστου 1962), 

3τµ 

2) 1 µία θέση στη µικρή πλατεία Λόγγου (οδός Παπαφλέσσα)  7 τ.µ 

 

• Τοπική Κοινότητα Καµαρών 

Πώληση Αγροτικών Προϊόντων 

1)µία (1) θέση στην είσοδο του ∆ηµοτικού Σχολείου Καµαρών πλη-

σίον της πιάτσας των ταξί και 

 2) µία (1) θέση στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας πλησίον της 

σιδηροδροµικής γραµµής πάνω από το βενζινάδικο 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ: 

• ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ιακοπτού 

Πώληση Αγροτικών Προϊόντων 

1) µία (1)  θέση στο λιµάνι  

2) τρείς (3) θέσεις στην κεντρική οδό έναντι υαλοπωλείου Νταουσάνη 

3) µία (1) θέση στη συµβολή των οδών Φιλιπποπούλου και 

Παπαγιαννοπούλου 

4) µία (1) θέση στη Παλαιά εθνική οδό (γήπεδο 5χ5) 

5) µία (1) θέση στο δηµοτικό κατάστηµα ∆ιακοπτού 

 

Πώληση Καλαµποκιών 

1)  µία (1) θέση στο Λιµάνι 

2) µία (1) θέση στη κεντρική οδό έξω από το κατάστηµα του 

Ταχυδροµείου. 
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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ: 

• Τοπική Κοινότητα Ακράτας 
Πώληση Αγροτικών Προϊόντων 

1) µία (1) θέση επί της οδού Βαρθολοµαίου µετά το Ειρηνοδικείο 

προς την ανώνυµη περιφερειακή οδό µεταξύ Ο.Τ. 9 και 19, η οποία θα 

οριοθετηθεί από την Κοινότητα, 2 τ.µ 

 

Πώληση Καλαµποκιών ή κάστανων  

     1) µία (1) θέση στη διασταύρωση των οδών Σεραφείµ και Βαρθο-

λοµαίου  

 

•  Τοπική Κοινότητα Ζαρούχλας 
Πώληση Αγροτικών Προϊόντων 

1)  µία (1) θέση απέναντι από την ψησταριά Μαχαίρα στο 

πλακόστρωτο. 

2)  µία (1) θέση απέναντι από το καφέ Αγορά στο πλάτωµα 

πλακόστρωτου 

  3) µία (1) θέση απέναντι από την ψησταριά Το παραδοσιακό 

Πλακόστρωτο 

     4)  µία (1) θέση σε ιδιωτικό χώρο (Αγγελή Κωνσταντίνου) 

 

•  Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων 

Πώληση Καλαµποκιών ή κάστανων  

1) µία (1) θέση στο πεζοδρόµιο της συµβολής της οδού Αιγαίου µε 

την οδό Κέας στην παραλία Συλιβαινιωτίκων. 

2) µία (1) θέση στο πεζοδρόµιο της συµβολής της οδού Αιγαίου µε 

την οδό Αµοργού στην παραλία Συλιβαινιωτίκων. 

3) µία (1) θέση στην  Πλατεία Χρ. Αρφάνη Συλιβαινιωτίκων. 

 

Πώληση χειροποίητων σαπουνιών  

4) µία (1) θέση επί του πεζοδροµίου της οδού Αιγαίου στην Παραλία 

των Συλιβαινιωτίκων       

  

Πώληση χειροποίητων κοσµηµάτων (φο µπιζού )  

2)  δύο (2) θέσεις επί του πεζοδροµίου της οδού Αιγαίου στην Παρα-

λία των Συλιβαινιωτίκων        

 

• Τοπική Κοινότητα Κραθίου 

Πώληση Αγροτικών Προϊόντων και µελισσοκοµικών προϊόντων 

1) µία (1) θέση µπροστά στον ΟΤΕ αριστερά της εισόδου προς την 

οικία   Β. Ανδρουτσοπούλου 

2) µία (1) θέση στο δρόµο προς τον ΟΣΕ µπροστά από οικία Βασίλη 

Λουζιώτη 
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• Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 

Πώληση αγροτικών µελισσοκοµικών προϊόντων 

1) δύο (2) θέσεις κάτωθεν της οικίας Σωτηρίου Ζαφειρακοπούλου 

 

Κινητή καντίνα σε κοινόχρηστο χώρο µε τη διαδικασία της ∆ηµοπρα-

σίας. 

      1)  µία (1) θέση  στην τοποθεσία «Ζαΐµη  µύλο» στον αιγιαλό δυτικά 

της αποβάθρας του λιµανιού Κρυονερίου (στα διοικητικά όρια της Κοιν. 

Πλατάνου).  

 

• Τοπική Κοινότητα Καλαµιά 

Κινητή Καντίνα σε κοινόχρηστο χώρο µε τη διαδικασία της δηµοπρασίας 

1) µία (1) θέση στην τοποθεσία  Λιµάνι Κρυονερίου  

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 

• Τοπική Κοινότητα Αιγείρας 
Πώληση Καλαµποκιών 

1) µία (1) θέση επί του πεζοδροµίου της οδού Ιέρωνος έκτασης 5 τ.µ. 

3) µία (1) θέση επί της οδού Τηλεκλέους έκτασης 5 τ.µ. 

 

 

         Β)Την δηµοσίευση περίληψης της απόφασης αυτής σε ηµερήσια 

τοπική εφηµερίδα σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 79 του Ν. 3463/ 

2006 

 

              Η απόφαση αυτή  πήρε  αριθµό  506 /2014 

   O  Γραµµατέας                       Ο  Πρόεδρος 
 
 

 

 

ΑΔΑ: ΩΔΚ4Ω6Χ-ΑΤΜ


		2014-11-05T13:20:16+0200
	Athens




