ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 9/04-12-2013
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Αριθμ. Απόφ. 59/2013
ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού θέσεων, ανά κατηγορία επαγγελμάτων, για την άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014 στο Δήμου Μονεμβασίας.
Στους Μολάους, σήμερα, 04-12-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00 μ.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την 27592/29-112013 πρόσκληση 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:
Παρόντες
Πριφτάκη Παναγιώτα(Πρόεδρος)
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης

Απόντες
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
(νομίμως κληθέντες)

Επίσης παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Ζερβάκος Λεωνίδας, για την
τήρηση των πρακτικών:
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….
Οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες σύμφωνα με αποφάσεις των
Συμβουλίων τους, αποφάσισαν ως εξής:
Τ. Κοινότητα Μεταμόρφωσης
Εγκρίνει δύο (2) θέσεις ως εξής:
-μία (1) θέση έμπροσθεν προαυλίου χώρου Ιερού ναού Μετ/σης Σωτήρος
Ε=10 τ.μ. (οπωρολαχανικά)
-μία (1) θέση δίπλα σε τηλεφωνικό θάλαμο (πλατεία)
Ε=10 τ.μ.
(οπωρολαχανικά)
Δ. Κοινότητα Μολάων
Δεν εγκρίνει καμία θέση για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.
Τ. Κοινότητα Ελαίας
Εγκρίνει τέσσερις (2) θέσεις ως εξής:
-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)
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.
Τ. Κοινότητα Βελανιδίων
Εγκρίνει πέντε (5) θέσεις για την πώληση ειδών όπως καλαμπόκι, κάστανα,
μαλλί της γριάς, οπωρολαχανικά, κλπ, ως εξής:
-μία (1) θέση Ε = 5 τ.μ. στη θέση ‘’Στρογγύλα’’
-μία (1) θέση Ε = 5 τ.μ. στη θέση ‘’Χαρουμπιά – Πλατεία Αγίου Φανουρίου’’
-μία (1) θέση Ε = 5 τ.μ. στην πλατεία (έξω από Ιερό Ναό)
-μία (1) θέση Ε = 5 τ.μ. στη θέση ‘’Χαράμπους’’
-μία (1) θέση Ε = 5 τ.μ. στη θέση ‘’Γιαλός’’
Οι λοιπές Κοινότητες του Δήμου που δεν αναφέρονται παραπάνω, δεν
απέστειλαν απόφαση για το ανωτέρω θέμα.

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 θέσεων ανά κατηγορία υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014, επισημαίνοντας ότι οι θέσεις των Τ.Κ. Ελαίας
(στο λιμάνι πλησίον παιδικής χαράς) και Βελανιδίων (Γιαλός) δεν ανήκουν στη
δικαιοδοσία του Δήμου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ληφθεί σχετική απόφαση
για τους χώρους αυτούς:
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΟΡΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΙΔΟΣ
*1 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΜΕΤ/ΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 10 τ.μ.
(οπωρολαχανικά)
*1 ΔΙΠΛΆ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ (ΠΛΑΤΕΙΑ) 10 τ.μ. (οπωρολαχανικά)

Μεταμόρφωση

2

Ελιά

1

Πάκια

2

*1 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΓΕΦΥΡΙ (οπωρολαχανικά)
*1 ΠΛΗΣΙΟΝ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (οπωρολαχανικά)

Αγ. Απόστολοι

1

*1 ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΡΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑΝΑΓ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΡΟΜΟΥ ΑΓ.
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΝ 20 τ.μ. (οπωρολαχανικά)

4

*1 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 5 τ.μ.
*1 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΟΥΜΠΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 5 τ.μ.
*1 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΕΞΩ ΑΠΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ) 5 τ.μ.
*1 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΜΠΟΥΣ 5 τ.μ.
(για την πώληση ειδών όπως καλαμπόκι, κάστανα, μαλλί της γριάς, οπωρολαχανικά,
κλπ)

Βελανίδια

*1 ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΙΑΣ ΚΟΥΒΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 10 τ.μ. (οπωρολαχανικά)

Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται στο σύνολό της την προηγηθείσα εισήγηση σχετική με την
έγκριση καθορισμού θέσεων, ανά κατηγορία επαγγελμάτων, για την άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014 στο Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγείται την παρούσα προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Μονεμβασίας
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πριφτάκη Παναγιώτα

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας της Ε.Π.Ζ.

Ζερβάκος Λεωνίδας

