
 1 

                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  19/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  351/2013 
 

«Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατά κατηγορία επαγγελμάτων 
για το Δήμο μας, έτους 2014». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Δεκεμβρίου 2013, ημέρα της 
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς 
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 19/23-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ  (18) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Αλειφέρη Παναγιώτα 
2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Ιατρόπουλος Δημήτριος 
3. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 3. Λύρας Χαράλαμπος 
4. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος 4. Τσάκος Πέτρος 
5. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  5. Χαραμής Αντώνιος 
6. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 6. Μέντης Γεώργιος 
7. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 7. Δουμάνης Δαμιανός 
8. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 8. Κρυπωτός Παναγιώτης 
9. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος 9. Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
10. Κολλιάκος Ιωάννης   
11. Μαρούσης Χαράλαμπος   
12. Πετράκης Χρήστος   
13. Σπυριδάκος Βασίλειος   
14. Σταθάκης Παναγιώτης   
15. Τσαφατίνου Κατερίνα   
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
17. Νικολινάκος Παναγιώτης   
18. Παπαδάκης Γεώργιος   

  
   Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Τζάκας 
Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών,  
Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, 
Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος 
Τ.Κ. Συκέας. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Μετά την συζήτηση των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων και πριν την εισαγωγή στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Νικολινάκος Παναγιώτης. 
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   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το  3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ.  Ιωάννη Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως και 8 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως ισχύει, 
ορίζονται τα εξής:  

«5. Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν 
αποτελεί πλανόδιο εμπόριο κατά την έννοια της παραγράφου 2. Για την άσκηση υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται από το αρμόδιο, κατά τόπο, 
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου ισχύουν για μια τριετία, είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να 
εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση. 

Η άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται μόνο: 
α. σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήμους και τις κοινότητες, στο 

χώρο της δικαιοδοσίας τους, 
β. σε ιδιωτικούς χώρους. 
6. Με αποφάσεις του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, κατά περίπτωση, που 

λαμβάνονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόμενο έτος, καθορίζεται 
ο ανώτατος αριθμός των αδειών, κατά κατηγορία επαγγελμάτων, που πρόκειται να χορηγηθούν 
το επόμενο έτος και προσδιορίζονται ισάριθμες, συγκεκριμένες θέσεις για την άσκηση των 
υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων του 
προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, σε πόλεις 
με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους και των πενήντα (50) μέτρων, σε 
πόλεις με μικρότερο πληθυσμό, σε κωμοπόλεις και χωριά. 

Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός: 
α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και 
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες 

ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους 
αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών. 

Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των 
δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, 
στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες 
(100.000) κατοίκους. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 
εκατόν πενήντα (150) μέτρων. 

Οι όροι της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους. 

7. Οι αποφάσεις του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου κατά τις παραγράφους 5 και 6, 
εκδίδονται ύστερα από γνώμη:  

α) του οικείου επιμελητηρίου,  
β) του εμπορικού συλλόγου,  
γ) της ομοσπονδίας επαγγελματιών - βιοτεχνών της περιοχής,  
δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής, που καθορίζεται 

με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση δημάρχου ή προέδρου κοινότητας,  
ε) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες,  
στ) των αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν πρόκειται για 

παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους και  
ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας. 
8. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την παράγραφο 6, όταν πρόκειται για Δήμους με 

πληθυσμό πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) κατοίκους ή για πρωτεύουσες νομών, 
εκδίδονται ύστερα από γνώμη επιτροπής, που συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου 
και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του δήμου, ως πρόεδρο, και από έναν εκπρόσωπο των 
παρακάτω φορέων, που ορίζεται από αυτούς: α) του οικείου επιμελητηρίου, β) του εμπορικού 
συλλόγου, γ) της ομοσπονδίας επαγγελματιών - βιοτεχνών της περιοχής, δ) του 
αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών, που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου 
δημοτικού συμβουλίου, το οποίο ορίζει, ως εκπρόσωπό του, πρόσωπο το οποίο 
δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή, ε) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές 
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ανάγκες, στ) των αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν πρόκειται 
για παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους και ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας. 

Η γνώμη της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 
κάθε έτους και ισχύει για το επόμενο έτος. 

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε 
έτους. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων εκδίδονται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία του 
προηγούμενου εδαφίου».  

Σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 14 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄ 02.02.2012): 
"1. Ο ανώτατος αριθμός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός 

των ορίων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών 
καθορίζεται ετησίως για το επόμενο ημερολογιακό έτος, ως εξής: 

α) Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με 
άδεια τύπου Β', με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, που εκδίδεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, μετά από γνώμη 
των κατά τόπον αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων της Περιφέρειάς του. Η γνώμη των 
Δημοτικών Συμβουλίων υποβάλλεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Με την πάροδο 
άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Με την ίδια απόφαση 
ο καθοριζόμενος αριθμός των υπό χορήγηση αδειών κατανέμεται, ανά κατηγορία, στους οικείους 
Δήμους." 

Με την υπ’ αριθ. 277/2013 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε προς το 
Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου σχετικά με τον αριθμό των 
αδειών και στη συνέχεια ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
74104/6325/9-12-2013 απόφαση καθόρισε 23 άδειες ως ανώτατο αριθμό αδειών που είναι 
δυνατό να χορηγηθούν από το Δήμο μας. 

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95  όπως ισχύει, με την υπ’ αριθ. 
320/2013 Απόφαση του Δημάρχου, συστήθηκε η Επιτροπή Γνωμοδότησης η οποία συνέταξε το 
παρακάτω πρακτικό: 

  Αριθμός Απόφασης  1/2013 
«Γνωμοδότηση ως προς τoν καθορισμό θέσεων ανά κατηγορία Υπαίθριου Στάσιμου 

Εμπορίου για το έτος 2014». 
Για το παραπάνω θέμα, το λόγο έλαβε πρώτα ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σουρλάς ο 

οποίος αφού μνημόνευσε τη σχετική Νομοθεσία και απαιτούμενη διαδικασία, στη συνέχεια 
κάλεσε το σώμα να γνωμοδοτήσει προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς τoν καθορισμό θέσεων 
ανά κατηγορία επαγγελμάτων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών 
δραστηριοτήτων στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2014. 

Η Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και ύστερα από διαλογική 
συζήτηση,  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
1) Εισηγείται τον καθορισμό των παρακάτω θέσεων ανά κατηγορία επαγγελμάτων για την 

άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας 
για το έτος 2014: 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΩΤΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΟΡΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΙΔΟΣ 

Μεταμόρφωση 1 *1 ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ (ΠΛΑΤΕΙΑ) 10 τ.μ.  (οπωρολαχανικά) 

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

Βελανίδια 2 

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

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

             Σουρλάς Ιωάννης                                      Μαλτέζου Αφροδίτη 
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                                                                                   Κατσουγκράκη Γιαννούλα 
                                                                                        Παναρίτης Ιωάννης                                                                      
                                                                                        Μπούρος Χρήστος 
 
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...». 

Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 στο δημοτικό συμβούλιο, το 
σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. ενώ κατά την παρ.1γ του άρθρου 83 
και την παρ. 2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής 
κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τους χώρους άσκησης 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των Δημοτικών και 
Τοπικών Συμβουλίων, με την υπ’ αριθ. 59/2013 απόφασή της, εισηγήθηκε προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο τον καθορισμό των θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΩΤΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΟΡΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΙΔΟΣ 

Μεταμόρφωση 2 
*1 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΜΕΤ/ΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 10 τ.μ.  
(οπωρολαχανικά) 
*1 ΔΙΠΛΆ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ (ΠΛΑΤΕΙΑ) 10 τ.μ.  (οπωρολαχανικά) 

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

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) 

Βελανίδια 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) 

 

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τον 
καθορισμό των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα και 
τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Τις παραγράφους 5 ως και 8 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως ισχύει έπειτα από τις 
τροποποιήσεις των νόμων Ν.3190/03 και Ν.3377/05 και της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 
275/22.2.2011 τεύχος Β’). 

 την παρ.1α του άρθρου 14 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/02.02.2012 τεύχος Α'). 
 την υπ’ αριθ. 74104/6325/9-12-2013 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου σχετικά με τον ανώτατο αριθμό των αδειών  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο 
Δήμο Μονεμβασίας. 

 Το άρθρο 79 του Ν.3463/06. 
 Το άρθρο 73 παρ.1B v), την παρ. 1γ του άρθρου 83 και την παρ. 2α του άρθρου 84 του 

Ν.3852/2010. 

 Την υπ’ αριθ. 59/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό των 
θέσεων που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. 

 Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95, όπως ισχύει.  
 Τις ανάγκες του Δήμου μας για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.  
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Αποφασίζει Ομόφωνα  
 

Καθορίζει τις θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατά κατηγορία 
επαγγελμάτων του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2014, ως εξής: 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΩΤΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΟΡΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΙΔΟΣ 

Μεταμόρφωση 2 
*1 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΜΕΤ/ΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 10 τ.μ.  
(οπωρολαχανικά) 
*1 ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ (ΠΛΑΤΕΙΑ) 10 τ.μ.  (οπωρολαχανικά) 

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

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) 

Βελανίδια 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). 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  351/2013. 

   
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

       Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας               Τα Μέλη 
Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Παπαδάκης Γεώργιος 
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