
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 7
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 8/12/2014 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. 1ο Ε.Η.Δ Λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Δημοτική Κοινότητα 

Καλυβίων (πόλη Καλυβίων)  

 

55 Ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο την μεταφορά της 

στην περιφερειακή οδό Μέσα Γειτονιά . 

2. 2ο Ε.Η.Δ  Λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Δημοτική Κοινότητα 

Καλυβίων (παραλία Καλυβίων)  

56 Ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο την λειτουργία της 

λαϊκής αγοράς  στην οδό Ομήρου μεταξύ Ο.Τ  633 και 632. 

3. 3ο Ε.Η.Δ  Λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Δημοτική Κοινότητα 

Παλαιάς Φώκαιας   

57 Ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο να παραμείνει 

στον ίδιο χώρο με την προϋπόθεση ότι θα αναλάβουν οι ίδιοι την 

καθαριότητα του χώρου και την μεταφορά των πάγκων με τα 

ψάρια σε άλλη θέση. 

4. 4o Ε.Η.Δ  Ορθή επανάληψη της 54/14 απόφασης περί καθορισμού 

θαλάσσιας περιοχής για το λούσιμο δεσποζόμενων ζώων 

συντροφιάς. 

58 Ομόφωνα διορθώνει την 54/14 απόφαση, ως προς τη χιλιομετρική 

απόσταση αντί του 44ου έως το 44,5 χλμ. στο 42,3 έως 42,6 χλμ 

5. Καθορισμός θέσεων άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, 

εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. 

59 Με πλειοψηφία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού  

τον καθορισμό θέσεων άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, 

εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά 

υπαίθριων δραστηριοτήτων ως συνημμένος πίνακας. 

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ Κωνσταντέλο Α. 

και  Τζιβίλογλου Γ. 

6. Καθορισμός αριθμού αδειών στάσιμου εμπορίου και προσδιορισμός 

τέλους. 

60 Ομόφωνα  εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού τον 

αριθμό αδειών στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με την συνημμένη 

κατάσταση. 

7. Λήψη απόφασης περί 

ανάκληση ή μη της υπ΄αριθμ.19721/30-08-2013 άδειας λειτουργίας 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας της κας 

Δεληχατζή Μακρίνας. 

61 Ομόφωνα ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 19721/30-8-2013 άδεια 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

ιδιοκτησίας της κας Δεληχατζή Μακρίνας. 

8. Ορθή επανάληψη της αριθ. 

38/13 απόφασης περί αποδοχής συμφωνητικών αποζημίωσης για  

“οδό Καλυβίων” (Βενιεράκη Δήμητρα, Δεναξάς Επιφάνειος, Φύτρος 

Ηλίας, Φύτρος Χαράλαμπος) 

62 Ομόφωνα αποδέχεται την αίτηση του κου Δεναξά Δημήτριου και 

διορθώνει την αριθ. 38/13 απόφασης ως προς τον πίνακα των 

δικαιούχων της συγκεκριμένης αποζημίωσης. 
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