
Πίνακας αποφάσεων συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας Καλυβίων ∆ήµου Σαρωνικού κατά την 14
η 

συνεδρίαση στις 17-10-2016 

 Θέµα α.α. αποφ. 

 

Περίληψη Αποφάσεων 

1. Ε.Η.∆ Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού   
ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», ιδιοκτησίας Λίτσας 
Ανδρέας 

48 Οµόφωνα, προεγκρίνει την άδεια ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού   
ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», ιδιοκτησίας Λίτσας 
Ανδρέας 

2. Ε.Η.∆ Καθορισµός κοινόχρηστων χώρων για πώληση προϊόντων από 
Παραγωγούς 

49 Οµόφωνα, προτείνει τους παρακάτω κοινόχρηστους χώρους για 
πώληση προϊόντων από Παραγωγούς ως συνηµµένη κατάσταση 

3.   Ε.Η.∆  Γνωµοδότηση περί «καθαρισµού-κλάδεµα επικίνδυνων ευκαλύπτων επί 
της οδού Πιπίνου» στο Λαγονήσι 

50 Οµόφωνα, γνωµοδοτεί θετικά για τον καθαρισµό-κλάδεµα επί της οδού 
Πιπίνου στο Λαγονήσι και παραπέµπει αυτό στη Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής 

3             Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 
ιδιοκτησίας Κ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ- ∆.ΜΠΕΚΙΑΡΟΓΛΟΥ 

51 Οµόφωνα προεγκρίνει άδεια ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 
ιδιοκτησίας Κ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ- ∆.ΜΠΕΚΙΑΡΟΓΛΟΥ 

4.                    Χορήγηση παράτασης προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ Κ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ» ιδιοκτησίας Μελισσουργού Γεώργιου. 

 

52 Οµόφωνα παρατείνει άδεια ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ Κ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ» 
ιδιοκτησίας Μελισσουργού Γεώργιου 

5.             Καθορισµός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου 53 Οµόφωνα προτείνει χώρους για άσκηση υπαίθριων στάσιµων 
εµπορικών δραστηριοτήτων ως συνηµµένη κατάσταση 

6.             Καθορισµός χώρων λειτουργίας εµποροπανηγύρεων, 
χριστουγεννιάτικων αγορών και λοιπών συναφών υπαίθριων 
εµπορικών δραστηριοτήτων 

54    Οµόφωνα, προτείνει κοινόχρηστους χώρους για άσκηση υπαίθριου 
στάσιµου εµπορίου, λειτουργίασ εµποροπανηγύρεων, 
χριστουγεννιάτικων αγορών, λαϊκών αγορών και γενικά υπαίθριων 
εµπορικών δραστηριοτήτων ως συνηµµένη κατάσταση 

 

7.        Γνωµοδότηση επί σχεδίου κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων 
κοινόχρηστων χώρων και καθορισµού αυτών για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων από Κ.Υ.Ε». 

 

55        Οµόφωνα, γνωµοδοτεί θετικά επί σχεδίου κανονισµού χρήσης 
παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων και καθορισµού αυτών για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων από Κ.Υ.Ε» µε τις προτάσεις-
διορθώσεις που εισηγήθηκαν οι σύµβουλοι 
 

8.             Πρόταση ένταξης έργων στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Σαρωνικού 
έτους 2017. 

 

 

56 Να      Οµόφωνα, προτείνει την συνέχιση των έργων του Τεχνικού 
Προγράµµατος του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017, µε συµπλήρωση των 
έργων που προτάθηκαν από το Συµβούλιο, όπως αυτά φαίνονται στη 
συνηµµένη κατάσταση,  

Kαλύβια, 20-10-2016 
                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                                                                                  ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ  
  
 
                                                                                                                              ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΛΑΞΗΣ 


