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ΘΕΜΑ: Εισήγηση της ΕΠΖ προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού θέσεων
στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2013.
Στους Μολάους, σήμερα, την

23-10-2012

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 23945/05-09-2012 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
1. Παναγιώτα Πριφτάκη (Πρόεδρος)
2. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κολλιάκος Ιωάννης
Νομίμως κληθείς

3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Παναγιώτα Αλιφέρη
5. Χαράλαμπος Κουτσονικολής
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:
« Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους
εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις
οποίες:
… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η
άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς
χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης...»
Με την παρ. 1γ του άρθρου 83 και την παρ. 2α του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 τα
Δημοτικά & Τοπικά Συμβούλια προτείνουν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τις θέσεις που
επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του
Κ.Δ.Κ….

Κατόπιν των ανωτέρω οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες σύμφωνα με αποφάσεις των
Συμβουλίων τους, αποφάσισαν ως εξής:
Δ. Κοινότητα Νεάπολης
Εγκρίνει δύο (2) θέσεις ως εξής:
-μία (1) θέση μία νότια στην Πλατεία Ηρώων και δίπλα από το υπάρχων παρτέρι Ε=4 τ.μ.
-μία (1) θέση δίπλα από το χώρο στάθμευσης του ΚΤΕΛ και δίπλα από το υπάρχων παρτέρι
Ε=4 τ.μ.
Δ. Κοινότητα Μολάων
Δεν εγκρίνει καμία θέση για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.
Τ. Κοινότητα Μονεμβασίας
Εγκρίνει πέντε (5) θέσεις ως εξής:
-μία (1) θέση στην παιδική χαρά απέναντι από το φαρμακείο Ε=3 τ.μ. (καλαμπόκι-κάσταναμαλλί της γριας-ξηρούς καρπούς)
-δύο (2) θέσεις ανάμεσα στο ιχθυοπωλείο και στον ενοικιαζόμενο χώρο του εστιατορίου
Αστερίας Ε=3 τ.μ. (καλαμπόκι-κάστανα- μαλλί της γριας-ξηρούς καρπούς)
-μία (1) θέση στην πλατεία Πλάκας δίπλα στην οικεία Ανδρεσάκη και πίνακα ΔΕΗ Ε=3 τ.μ.
(καλαμπόκι-κάστανα- μαλλί της γριας-ξηρούς καρπούς)
-μία (1) θέση στην μαρίνα Μονεμβασίας Ε=3 τ.μ. (φρέσκα ψάρια)
Τ. Κοινότητα Ελαίας
Εγκρίνει τέσσερις (4) θέσεις ως εξής:
-μία (1) θέση έναντι οικίας Γρεβενίτη πλησίον του Κοινοτικού γραφείου Ε=10 τ.μ.
(οπωρολαχανικά)
-μία (1) θέση έναντι οικίας Κούβαρη Παναγιώτη Ε=10 τ.μ. (οπωρολαχανικά)
-μία (1) θέση στο λιμάνι πλησίον παιδικής χαράς Ε=10 τ.μ. (ψημένα κάστανα-καλαμπόκι
κλπ)
-μία (1) θέση έναντι οικίας Δημητρίου Κατελανή Ε=10 τ.μ. (ιχθυοπώλης)
Τ. Κοινότητα Ρειχέας
Εγκρίνει μία (1) θέση στην παραλία Γλυφάδας της Τ.Κ. Ρειχέας για κινητή καντίνα.
Τ. Κοινότητα Πακίων
Εγκρίνει δύο (2) θέσεις ως εξής:
-μία (1) θέση στον χώρο στάθμευσης – γεφύρι (παραγωγική)
-μία (1) θέση κεντρικά του χωριού, πλησίον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου (παραγωγική)
Τ. Κοινότητα Αγ. Αποστόλων
Εγκρίνει μία (1) θέση σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας κ. Αρώνη Νικολάου του Παναγιώτου που
βρίσκεται επί του δημοτικού δρόμου Αγ. Αποστόλων _ Αγ. Γεωργίου Βοιών, Ε=20 τ.μ. για
την πώληση αγροτικών προϊόντων.
Λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων, το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο, την δύσκολη περίοδο που διανύουμε και θέλοντας να μη θίξουμε
περεταίρω την τοπική οικονομία, σας καλώ να προτείνουμε τις παρακάτω θέσεις για
χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2013:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΑΤ
ΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

Νεάπολη

2

Μονεμβασιά

1

Ελιά

4

Πάκια

2

Αγ. Απόστολοι

1

Πλύτρα

2

ΧΟΡΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΙΔΟΣ
*1 ΝΟΤΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΑΡΤΕΡΙ 4τ.μ. (καλαμπόκικάστανα-μαλλί της γριάς-ξηρούς καρπούς)
*1 ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜ. ΚΤΕΛ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΑΡΤΕΡΙ 4τ.μ.
(καλαμπόκι-κάστανα-μαλλί της γριάς-ξηρούς καρπούς)
* 1 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣΑΚΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ
ΔΕΗ 3τ.μ. (καλαμπόκι-κάστανα-μαλλί της γριάς-ξηρούς καρπούς)
*1 ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5
τ.μ. (οπωρολαχανικά)
*1 ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΙΑΣ ΚΟΥΒΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 5 τ.μ. (οπωρολαχανικά)
*1 ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 5 τ.μ. (καλαμπόκικάστανα-μαλλί της γριάς-ξηρούς καρπούς)
*1 ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΙΑΣ ΔΗΜ. ΚΑΤΕΛΑΝΗ 5τ.μ. (νωπά είδη αλιείας)
*1 ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΓΕΦΥΡΙ (οπωρολαχανικά)
*1 ΠΛΗΣΙΟΝ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (οπωρολαχανικά)
*1 ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΡΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑΝΑΓ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΜ.
ΔΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΝ 20 τ.μ.
(οπωρολαχανικά)
*1 ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΑΤΣΙΔΑΚΟΥ (καλαμπόκι-κάστανα-μαλλί της
γριάς-ξηρούς καρπούς)
*1 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ (καλαμπόκι-κάστανα-μαλλί της
γριάς-ξηρούς καρπούς)

Για τις υπόλοιπες Κοινότητες προτείνω να δοθούν θέσεις εφόσον η τοπική κοινωνία
κρίνει αναγκαίο, αλλά τα επαγγέλματα που θα ασκηθούν σε αυτές να μην θίγουν την τοπική
οικονομία και τα τοπικά καταστήματα διότι η παρατεταμένη ύφεση σε συνδυασμό με την
ολοένα αυξανόμενη φορολογία και τις αυξημένες εισφορές έχει ήδη φέρει σε πολύ δύσκολη
θέση τους ντόπιους καταστηματάρχες ».
Στην συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της ΕΠΖ να αποφασίσουν σχετικά.
Τα μέλη της ΕΠΖ αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση της προέδρου, τις ανωτέρω
διατάξεις , τις αποφάσεις των συμβουλίων των ΤΚ & ΔΚ και μετά από διαλογική συζήτηση:

Ομόφωνα αποφασίζουν
Όπως εισηγηθούν στο ΔΣ τις παρακάτω θέσεις για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου για το έτος 2013
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

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

