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ΘΕΜΑ:

Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής.
Στους Μολάους, σήμερα, την 16-01-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την 462/10-01-2012
πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πριφτάκη Παναγιώτα (Πρόεδρος)

Παναγιώτα Αλειφέρη

2. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3.Βουνελάκης Γεώργιος
4. Κολλιάκος Ιωάννης
5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
6. Μέντης Γεώργιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη
Νικόλαο.
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το

ανωτέρω

θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε

υπόψη των μελών της ΕΠΖ τα εξής:
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από επτά (7) δημοτικούς συμβούλους.
Από αυτούς πέντε (5) ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της
οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι δύο (2) ανήκουν στις παρατάξεις της
μειοψηφίας.
Τα μέλη της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εκλέγονται κάθε δύο χρόνια. Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής προτείνεται από τον Δήμαρχο, ενώ ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα
μέλη της Επιτροπής και είναι από την αντιπολίτευση.

Σήμερα το Προεδρείο αποτελείται από :
Πρόεδρος: Xατζηγρηγορίου-Πριφτάκη Παναγιώτα
Αντιπρόεδρος: Χριστάκος Σταύρος
Τακτικά Μέλη: Αλειφέρη Παναγιώτα, Βουνελάκης Γεώργιος,
Κολιάκος Ιωάννης
,Κουτσονικολής Χαράλαμπος, Μέντης Γεώργιος,
Αναπληρωματικά Μέλη: Τσαφατίνου
Κατερίνα,
Πετράκης Χρήστος, Μιχαήλ
Μιχαλόπουλος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της,
μία φορά τον μήνα, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη. Οι συνεδριάσεις
είναι δημόσιες και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά. Η Επιτροπή έχει απαρτία
εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Η
Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια και λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος της
Προέδρου.
Κάθε απόφαση παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα
αρίθμηση των αποφάσεων. Τρεις ημέρες μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που
συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους.
Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα
αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση
αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.
Οι αποφάσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήμου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, του Νόμου 3852/2010 για:
•
•

•

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά
από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας του δήμου.
Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε (20) ημέρες από την συνδρομή των
προϋποθέσεων.
Τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

•
•

Θέματα καθορισμού χρήσεων γης.
Θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών
σχεδίων οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού

•
•

•
•

Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών
επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης
υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών
περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε
γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.) και
έγκρισης πολεοδομικών μελετών.
Τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις
του 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α’), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων,
σχετικών με αντικείμενο, αρμοδιοτήτων.
Το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΚΔΚ.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους
τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική
αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να
αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της
αρμοδιότητας της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι
αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.
Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΖ κ. Χριστάκος Σταύρος ο
οποίος ανέφερε τα εξής:
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής το έτος 2011 σε ουσιαστικό επίπεδο ασχολήθηκε
με τους κανονισμούς καθαριότητας , ύδρευσης και τον Κανονισμό του Κάστρου , τον
τελευταίο με μη ουσιαστικό περιεχόμενο .
Στο επόμενο έτος πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία ώστε σε συνεργασία με τις
υπηρεσίες του Δήμου και τους προέδρους Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων να
συντάξει με ουσιαστικό διάλογο τους υπόλοιπους κανονισμούς Αποχέτευσης ,
Κοινοχρήστων Χώρων , Διαφήμισης κ.τ.λ. Πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία να
ανοίξει ο διάλογος και να συζητηθούν στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες , θέματα
αιχμής όπως :
•
•
•
•

Αιολικά Πάρκα , Φωτοβολταϊκα πάρκα , περιβαλλοντικές επιπτώσεις και
οροθέτηση τους .
Να γίνει διάλογος και να ερευνηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το
Αγκυροβόλιο Πλοίων στα Βάτικα .
Να προτείνει τρόπους για την βελτίωση της Ανακύκλωσης , καθώς επίσης
να ρυθμιστούν τα θέματα σχετικά με την λειτουργία του Δεματοποιητή στο
Δήμο μας .
Σε συνεργασία με τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες να ερευνηθεί η
ασφάλεια και η λειτουργία των παιδικών χαρών καθώς και να προτείνει λύσεις
στα θέμα κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων με την εκπόνηση
απαραίτητων μελετών .

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αφού άκουσαν την κ. Πρόεδρο και έλαβαν
υπόψη τους τις απόψεις του κ. Αντιπροέδρου ,την παρ.2 του άρθρου 73 του
Ν.3852/2010:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συντάσσουν την Έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2011 η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής για το έτος 2011, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής:
Α. Άδειες καταστημάτων- λειτουργίας μουσικής
i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010,

για

τη

χορήγηση

προέγκρισης

ίδρυσης

καταστημάτων

και

επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εξέτασε , εάν
η λειτουργία των καταστημάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία αιτήθηκαν άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας οι δικαιούχοι, είναι συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία που
διέπει τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού
περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών
περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, την αισθητική την
φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.
Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι
αποφάσεις επί του θέματος:
1. Απόφαση υπ’ αριθ. 4/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: Κατάστημα «OPEN MΠAΡ» στην
κ. MONICA RURICE που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίων
Αποστόλων της ΔΕ Βοιών.
2. Απόφαση υπ’ αριθ. 5/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος:

«ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» του κ.

Κατράκη Κων/νου στην ΤΚ Δαιμονιάς της ΔΕ Ασωπού.
3.

Απόφαση υπ’ αριθ. 6/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του κ. Σκάγκου
Θεοδώρου στην ΤΚ Αγίου Ιωάννη της ΔΕ Μονεμβασίας.

4. Απόφαση υπ’ αριθ. 9/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος

υγειονομικού

ενδιαφέροντος:

«ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ»

της

κ.

Κυριακάκη Φιλάνθης στην ΤΚ Μονεμβασίας της ΔΕ Μονεμβασίας.
5. Απόφαση υπ’ αριθ. 13/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»
του κ. Λάγγη Γεωργίου στην ΤΚ Ρειχέας της ΔΕ Ζάρακα.
6. Απόφαση υπ’ αριθ. 15/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος

υγειονομικού

ενδιαφέροντος:

«ΚΑΦΕ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-

ΟΥΖΕΡΙ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» της κ. Κονσταντάκη Σοφίας στην ΤΚ Γέρακα της ΔΕ
Ζάρακα.
7. Απόφαση υπ’ αριθ. 27/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΤΑΒΕΡΝΑ» της κ. Δούκα
Αγγελικής στην ΤΚ Λαμποκάμπου της ΔΕ Ζάρακα.
8. Απόφαση υπ’ αριθ. 28/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος:

«ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» του κ.

Μπέλεση Παντελή στην ΤΚ Ρειχέας της ΔΕ Ζάρακα.
9. Απόφαση υπ’ αριθ. 35/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» του κ. Καραντζή Ιωάννη στην ΤΚ Λαχίου της ΔΕ Βοιών.
10. Απόφαση υπ’ αριθ. 36/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»
του κ. Λέκκα Δημητρίου στην ΤΚ Λαχίου της ΔΕ Βοιών.
11. Απόφαση υπ’ αριθ. 39/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος

υγειονομικού

ενδιαφέροντος

«ΚΑΜΑΡΑ

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΙΝΟΥ» της κ. VERAS DESUYS VANYA
VERENNE στην ΤΚ Μονεμβασίας της ΔΕ Μονεμβασίας.
12. Απόφαση υπ’ αριθ. 50/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ» της κ.
Μακρή Ευαγγελία στην ΤΚ Ασωπού της ΔΕ Ασωπού.
iii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2011 αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγήσεις άδειες λειτουργίας μουσικής.
Έπειτα από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής προέβη στη λήψη αποφάσεων χορήγησης ή μη των εν λόγω
αδειών, οι οποίες είναι οι εξής:

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 2/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας
μουσικής στο κατάστημα ιδιοκτησίας του κ. Αλειφέρη Γεωργίου που βρίσκεται
στο οικισμό «Πλύτρα» της ΤΚ Παπαδιανίκων .
2. Απόφαση υπ’ αριθ. 3/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας
μουσικής στο κατάστημα ιδιοκτησίας της κ. Λαχανά Ευρώπης που βρίσκεται
στο οικισμό «Αρχάγγελος» της ΤΚ Δαιμονιάς .
3. Απόφαση υπ’ αριθ. 11/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας
μουσικής στο κατάστημα ιδιοκτησίας του κ. Γαλανού Χαράλαμπου που
βρίσκεται στο οικισμό «Μαραθιάς» της ΤΚ Ελίκας .
4. Απόφαση υπ’ αριθ. 18/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας
μουσικής

στο

κατάστημα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»

ιδιοκτησίας

της

εταιρείας

«ΑΣΩΠΙΤΑΝ

Γ.

που βρίσκεται στο οικισμό «Πλύτρα» της ΤΚ

Παπαδιανίκων .
5. Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας
μουσικής στο κατάστημα ιδιοκτησίας του κ. Λιάρου Παναγιώτη που βρίσκεται
στο οικισμό «Βιγκλάφια» της ΤΚ Αγίου Γεωργίου.
6. Απόφαση υπ’ αριθ. 21/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας
μουσικής στο κατάστημα ιδιοκτησίας του κ. Αλειφέρη Γεωργίου που βρίσκεται
στην ΤΚ Παπαδιανίκων .
7. Απόφαση υπ’ αριθ. 22/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας
μουσικής στο κατάστημα ιδιοκτησίας της κ. Φασίλη Μαρίας που βρίσκεται στο
οικισμό «Παραλία» της ΤΚ Κυπαρισσίου .
8. Απόφαση υπ’ αριθ. 24/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας
μουσικής στο κατάστημα ιδιοκτησίας της κ. ΤραΪφόρου Παναγιώτας

που

βρίσκεται στο οικισμό «Κάστρο» θέση «Λαζαρέτο» της ΤΚ Μονεμβασίας .
9. Απόφαση υπ’ αριθ. 25/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας
μουσικής στο κατάστημα ιδιοκτησίας της κ. ΤραΪφόρου Άννας που βρίσκεται
στο οικισμό «Κάστρο» της ΤΚ Μονεμβασίας .
10. Απόφαση υπ’ αριθ. 38/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας
μουσικής στο κατάστημα ιδιοκτησίας της κ. Κόκκορη Καλλιόπης

που

βρίσκεται στην ΤΚ Κυπαρισσίου.
11. Απόφαση υπ’ αριθ. 44/2011 με Θέμα: Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας
μουσικής στο κατάστημα ιδιοκτησίας του κ. Ζεριγγα Βασιλείου που βρίσκεται
στο οικισμό «Κάστρο» της ΤΚ Μονεμβασίας .
Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων
άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.

Κατά το έτος 2011 κατέστη επιτακτική ανάγκη λήψης κανονιστικών αποφάσεων
προκειμένου για την εύρυθμη των υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα :
•

Την υπ’ αριθ. 30/2011 απόφαση

με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό

Συμβούλιο το σχέδιο της κανονιστικής απόφασης

του κανονισμού

λειτουργίας & χωροθέτηση διενέργειας λαϊκών αγορών

του Δήμου

Μονεμβασιάς
•

Την υπ΄αριθ. 40/2011 απόφαση με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικής απόφασης

σχετικά με το κανονισμό

λειτουργίας της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου.
•

Την υπ΄αριθ. 41/2011 απόφαση με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικής απόφασης

σχετικά με το κανονισμό

λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.
•

Την υπ΄αριθ. 42/2011 απόφαση με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικής απόφασης

σχετικά με το κανονισμό

λειτουργίας του οικισμού «ΚΑΣΤΡΟ» της ΤΚ Μονεμβασίας.
•

Την υπ΄αριθ. 43/2011 απόφαση με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικής απόφασης

σχετικά με το κανονισμό

λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δήμου.
•

Την υπ΄αριθ. 45/2011 απόφαση με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικής απόφασης

σχετικά με το κανονισμό

λειτουργίας της εμποροπανήγυρις της εορτής του Αγίου Νεκταρίου στην ΤΚ
Συκέας της ΔΕ Μολάων.
•

Την υπ΄αριθ. 49/2011 απόφαση με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικής απόφασης

σχετικά με το κανονισμό

λειτουργίας αποχέτευσης της ΤΚ Μονεμβασίας.
•

Την υπ΄αριθ.51/2011 απόφαση με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικής απόφασης

σχετικά με το κανονισμό

λειτουργίας του στάσιμου εμπορίου ,καθώς και τον αριθμό θέσεων και
ισάριθμων αδειών λειτουργίας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για το έτος
2012.
Γ. Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού
εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων,
εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών,
ανάπλασης

περιοχών,

πολεοδομικών

επεμβάσεων,

χρηματοδότησης

προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών,
πολεοδομικής

αναμόρφωσης

προβληματικών

περιοχών,

αποζημίωσης

ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα,
περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης
πολεοδομικών μελετών
Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη
αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων, λαμβάνοντας τις κάτωθι αποφάσεις:
•

Απόφαση υπ’ αριθ. 19/2011 με Θέμα: Περί εισήγησης έγκρισης και αποδοχής
μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική και χωροταξική μελέτη για την σύνταξη
πράξης εφαρμογής Τομέα Δ΄ σχεδίου πόλης Νεάπολης Βοιών» .

•

Απόφαση υπ’ αριθ. 31/2011 με Θέμα: Περί εισήγησης έγκρισης και αποδοχής
μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική και χωροταξική μελέτη για την σύνταξη
πράξης εφαρμογής Τομέα Δ΄ σχεδίου πόλης Νεάπολης Βοιών» .

•

Απόφαση υπ’ αριθ. 32/2011 με Θέμα: Περί εισήγησης έγκρισης 1ου
συγκριτικού πίνακα και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης μελέτης ΣΧΟΟΑΠ
τέως Δήμου Ζάρακα και νυν ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασιάς.

•

Απόφαση υπ’ αριθ. 46/2011 με Θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
περί αναγκαιότητας διατήρησης χώρου ή τμήματος αυτού ως κοινωφελούς
στην Δημοτική κοινότητα Νεαπόλεως (Ο.Τ. 03/05).

•

Απόφαση υπ’ αριθ. 48/2011 με Θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου, περί αναθεώρησης Πολεοδομικής μελέτης Δημοτικής Κοινότητας
Νεάπολης.

Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς
συζήτηση και έγκριση.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο
κάτω.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3) ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4) ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5) ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας της ΕΠΖ
Δελήγιαννης Νικόλαος

