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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 8/19-09-2011 
 
Αριθ.Αποφ 42/2011 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, κανονιστικού 
περιεχομένου απόφασης περί κανονισμού λειτουργίας του οικισμού 
¨ΚΑΣΤΡΟ» της ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασιάς.   

Στους Μολάους, σήμερα, την  19-09-2011  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 20788/13-09-

2011 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)               Κανείς 

2.   Κολλιάκος Ιωάννης 

3.   Βουνελάκης Γεώργιος 

           

4.   Κουτσονικολής Χαράλαμπος  

5.   Χριστάκος Σταύρος  

6. Μέντης Γεώργιος 

7. Αλειφέρη Παναγιώτα               

 

  

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη 

Νικόλαο. 

           Η Πρόεδρος εισηγούμενη το  ανωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 

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,&         
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 αυτών μετά την σύσταση του καλλικρατικού  δήμου 



Μονεμβασιάς τίθεται η ανάγκη δημιουργίας ενός κανονισμού λειτουργίας του 
οικισμού «ΚΑΣΤΡΟ» της τοπικής κοινότητας Μονεμβασίας του δήμου Μονεμβασιάς  
που θα ρυθμίζει τα ανάλογα θέματα. 
     Συνεχίζοντας η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της ΕΠΖ την αριθ. 11/2011 
απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας βάσει της 
οποία τα μέλη του γνωμοδοτούν θετικά επί του σχεδίου κανονιστικής απόφασης για 
την λειτουργία του οικισμού «ΚΑΣΤΡΟ» στα όρια της τοπικής κοινότητας 
Μονεμβασίας με κάποιες παρατηρήσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση.  
       Κατόπιν των αναφερομένων, θέτω υπ’ όψιν σας το σχέδιο Κανονιστικής 
Απόφασης περί κανονισμού λειτουργίας του οικισμού «ΚΑΣΤΡΟ» στα όρια της 
τοπικής κοινότητας Μονεμβασίας  για υποβολή του προς έγκριση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
      Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΖ κ. Χριστάκος Σταύρος ανέφερε τα εξής: 
       Σχετικά με το κανονισμό Κάστρου: 
        Το άρθρο 1 περιλαμβάνεται στο κανονισμό καθαριότητας του Δήμου , όσον 
αφορά την παράγραφο που αναφέρει την υποχρέωση των ιδιοκτητών να καθαρίζουν 
το δημόσιο χώρο στην πρόσοψη του καταστήματος τους  αφενός δεν είναι δυνατό να 
επιβληθεί  γιατί δεν είναι δυνατόν να υποχρεωθεί ιδιώτης να καθαρίσει δημόσια 
έκταση και αφετέρου στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζονται οδοκαθαριστές  
 
         Στο άρθρο 2  που αναφέρει ότι αν ένας κάδος είναι γεμάτος οφείλουν να 
προχωρήσουν στον επόμενο , πρέπει να ληφθεί μέριμνα για περισσότερους και 
άδειους κάδους στο κάστρο αφού υπάρχουν μόνο έξι (6)  κάδοι οι οποίοι τις μέρες 
αιχμής είναι γεμάτοι  όποτε είναι αδύνατο να προχωρήσει στον επόμενο κάδο που 
βρίσκεται στην Γέφυρα 1,5 χιλιόμετρο απόσταση .  
        Θα μπορούσε να περιληφθεί παράγραφος που να απαγορεύει την ρίψη 
απορριμμάτων στους κάδους απορριμμάτων τις μεσημβρινές και απογευματινές 
ώρες που δεν περνά απορριμματοφόρο όποτε οι κάδοι είναι γεμάτοι τις 
απογευματινές ώρες δημιουργώντας αντιαισθητική εικόνα στους επισκέπτες  .  
         Τα άρθρα  4 , 6 , 7 , 8,9,11,12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18   είτε περιέχονται σε 
άλλους κανονισμούς καθαριότητας , ύδρευσης , αποχέτευσης είτε περιέχονται σε 
αποφάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι  ασαφή χωρίς συγκεκριμένες διατάξεις 
όπως  τα άρθρα 17 και 18 περί εθελοντισμού  ή δημιουργία συμφώνου ποιότητας .  
        Στο άρθρο 14  για την διαχείριση οικοδομικών υλικών και μπαζών  δεν έχει την 
δυνατότητα ο δήμος να θεσπίσει και να επιβάλλει ωράριο εργασίας  όπως αναφέρει η 
πρόταση 8.30 με 2.30  καθημερινά ,στο άρθρο 14 θα προτείνω την εξής διαδικασία::  
            «Για κάθε εργασία που πραγματοποιείται στο Κάστρο  , όπως επισκευή 
ακινήτου ,καθαρισμός και απομάκρυνση υλικών από οικόπεδα ο ιδιοκτήτης να 
εφοδιάζεται με μια ειδική άδεια από το δήμο Μονεμβασιάς η οποία θα περιλαμβάνει 
την πληρωμή τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου που θα καθορίζεται από το 
Δήμο και την πληρωμή ενός τέλους για την καθαριότητα των καλντεριμιών από την 
επιβάρυνση που θα προκύψει από την μεταφορά των υλικών με τα ζώα . Το τέλος 
για κατάληψη χώρου 10 τμ.  να είναι 30 ευρώ την ημέρα .  
 Να λαμβάνεται μέριμνα να μην κυκλοφορούν πάνω από 4 άλογα μεταφοράς υλικών 
καθημερινά στο Κάστρο λόγω επικινδυνότητας  
           Την περίοδο από τον Μάρτιο ως και τέλος Οκτωβρίου οι μεταφορές υλικών με 
τα ζώα  να γίνονται τις ώρες   7.30 μέχρι 10.30  π..μ.  για την αποφυγή ατυχημάτων 
αφού τις υπόλοιπες ώρες στα καλντερίμια υπάρχει μεγάλος αριθμός διερχομένων».  
        Σχετικά με την παράγραφο που αναφέρεται στην τοποθέτηση τέντας και 
ομπρέλας όπως και την τοποθέτηση μεγαφώνων στους εξωτερικούς χώρους είναι 
θέματα που παρακολουθούνται και ελέγχονται από την 5η

 

 Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων .  



         Συμφωνώ με την αναγκαιότητα να συνταθεί κανονισμός Κάστρου αλλά να 
προτείνω να αναβληθεί για την επόμενη συνεδρίαση οπότε να συμπληρωθεί και να 
γίνει συγκεκριμένος στα θέματα που ανέφερα παραπάνω  

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο & έλαβε υπόψη της 

τις απόψεις του κ. Αντιπροέδρου και βάσει  των διατάξεων: 
• του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες Ε.Π.Ζ.», 
• του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 «Kανονιστικές Αποφάσεις», 
• την αριθ. 11/2011 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της τοπικής Κοινότητας 

Μονεμβασίας 
  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΛΛΕΕΙΙΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ..  
 

 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σχέδιο 
κανονιστικής απόφασης περί κανονισμού λειτουργίας του οικισμού 
«ΚΑΣΤΡΟ» ως εξής:  

 
Κανονισμός του Κάστρου σε  θέματα : 

Οργανωτικού και διοικητικού επίπεδου 
 

Το Κάστρο Μονεμβασίας είναι επίσημα :  Κηρυγμένος Αρχαιολογικός χώρος, τόπος 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους , παραδοσιακός οικισμός , μνημείο της Ευρωπαϊκής 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και προτείνεται στα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς.  
Βασικές Αρχές για την διαχείριση του Κάστρου.  

1. Σεβασμός στην φυσιογνωμία και στην μοναδικότητα του Κάστρου  
2. Διαφύλαξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς  
3. Έμφαση στη  λεπτομέρεια και στην αισθητική  
4. Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.    

Ο κανονισμός θα περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων που σχετίζονται με την 
διαχείριση του Κάστρου, την καθαριότητα της περιοχής του Κάστρου, την προστασία 
του από φυσικούς κινδύνους καθώς επίσης την ανάδειξη και ολοκληρωμένη 
προώθησή του εντός και εκτός της χώρας ως βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα του 
Δήμου Μονεμβασίας.   
 

Άρθρο 1 
Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων 

 
• Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη απορριμμάτων που είναι 

συσκευασμένα σε μικρές  σακούλες  στα καλάθια μικροαπορριμμάτων )  
που βρίσκονται τοποθετημένα εντός του Κάστρου  από επαγγελματίες 
και κατοίκους του Κάστρου.  Τα καλάθια θα δέχονται μικροαντικείμενα και 
θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες, όλοι παρακαλούνται να σέβονται αυτή τη 
διάταξη.  

• Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν νόμιμα δημοτικούς και κοινόχρηστους 
χώρους είτε διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα είτε όχι οφείλουν να διατηρούν  
διαρκώς τους χώρους καθαρούς με ευθύνη τους.   

• Στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, και των ιδιοκτητών κατοικιών  είναι να 
καθαρίζουν καθημερινά την πρόσοψη της επιχείρησης – κατοικίας τους.  

• Το πλύσιμο των καλντεριμιών θα γίνεται μόνο από την υπηρεσία 
καθαριότητας του Δήμου.  

 
 



Άρθρο 2  
Οικιακά στερεά  απόβλητα  

 
• Τα απορρίμματα να συσκευάζονται  μέσα σε πλαστικές στεγανές σακούλες 

ερμητικά κλειστές , πριν την εναπόθεσή τους μέσα στους κάδους.   
• Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες να τα βγάζουν από το χώρο ευθύνης τους και 

να τοποθετούν τις σακούλες μέσα στους κάδους.  
• Σε περίπτωση που ο κάδος είναι γεμάτος οφείλουν να προχωρήσουν αμέσως 

στον πλησιέστερο. 
• Η τοποθέτηση απορριμμάτων εκτός των κάδων αποτελεί παράβαση και 

τιμωρείται με πρόστιμο 50 €.   
• Να μην τοποθετούνται  μέσα στους κάδους ογκώδη αντικείμενα, για τα 

ογκώδη αντικείμενα θα υπάρχει συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας  
του Δήμου για την ακριβή ημέρα και ώρα της αποκομιδής.  

• Η αποκομιδή  των υπολειμμάτων κηπευτικών εργασιών ( φύλλα, κλαδιά, 
υπόλοιπα κοπής δέντρων ) θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με την υπηρεσία 
καθαριότητας του Δήμου για την ακριβή ημέρα και ώρα της αποκομιδής. 

 
Άρθρο 3  

Ανακύκλωση  
 

• Στους μπλε κάδους ανακύκλωσης να ελαχιστοποιείται ο όγκος των 
χαρτοκιβωτίων συσκευασίας δια πιέσεως και τα συμπιεσμένα 
χαρτοκιβώτια να τοποθετούνται πάντα μέσα στους κάδους ανακύκλωσης.  

• Στους μπλε κάδους ανακύκλωσης να τοποθετούνται αυστηρά μόνο 
ανακυκλώσιμα υλικά. 

• Η τοποθέτηση εντός των κάδων μη ανακυκλώσιμων υλικών αποτελεί 
παράβαση και τιμωρείται με πρόστιμο 50 €.   
 

Άρθρο 4  
Διαχείριση οικοδομικών υλικών και μπαζών  

 
• Τα οικοδομικά υλικά και οι κάδοι αυτών, έμπροσθεν της κεντρικής πύλης, 

τοποθετούνται αυστηρά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.  
• Η εναπόθεση οικοδομικών υλικών στην Πύλη του Κάστρου απαγορεύεται 

από το διάστημα 10 Ιουλίου έως 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους , κατά το ίδιο 
διάστημα απαγορεύεται και η μεταφορά υλικών ή μπαζών μέσα στο Κάστρο 
με οποιοδήποτε τρόπο.   

• Από το μεσημέρι κάθε Παρασκευής έως Δευτέρα πρωί απαγορεύεται να 
υπάρχουν στην Πύλη υλικά οικοδομής ή κάδοι με μπάζα και οι ιδιοκτήτες 
αυτών οφείλουν να τα απομακρύνουν  , να  διατηρούν και να αφήνουν τον 
περιβάλλοντα χώρο καθαρό.  

• Θεσπίζεται το τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την εναπόθεση 
οικοδομικών υλικών και κάδων μεταφοράς, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, 
στην Πύλη του Κάστρου. Το τέλος χρήσης προσδιορίζεται σε 3 €/m2

• Θεσπίζεται ωράριο εργασίας από 8:30 πμ έως και 14:30 καθημερινά.    

 ανά 
ημέρα και για χρονικό διάστημα που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Μετά το πέρας 
του χρόνου χρήσης του συγκεκριμένου χώρου και εφ’ όσον αυτός συνεχίζει 
να είναι κατειλημμένος, επιβάλλεται πρόστιμο 10 € ανά ημέρα κατάληψης.  

• Μετά το πέραν των εργασιών κάθε μέρα ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να 
μαζεύει από το χώρο του τις σακούλες από τα υλικά ή ότι σκουπίδια 
υπάρχουν διότι με τον αέρα μεταφέρονται παντού , απαγορεύεται αυστηρά το 
κάψιμο αυτών.  



• Να μην επιτρέπεται στις οικοδομικές εργασίες να φτιάχνεται η λάσπη σε 
κοινόχρηστους χώρους, να δημιουργούνται κατάλληλοι χώροι μέσα στην 
οικοδομή τους.  

Άρθρο 5  
Χρήση των ζώων μεταφοράς οικοδομικών υλικών  

 
• Τα ζώα θα  μεταφέρουν υλικά από 8:30 πμ έως και 14:30 καθημερινά, εκτός 

Σαββάτου και Κυριακής. 
• Τα στερεά περιττώματά τους θα συλλέγονται με ευθύνη των ιδιοκτητών τους , 

σε ειδικές πλαστικές σακούλες ( πλαστικές ή χάρτινες) και θα απορρίπτονται 
εντός των κάδων. 

• Η μη συμμόρφωση των μεταφορέων αποτελεί παράβαση και τιμωρείται με 
πρόστιμο 50 €.    

 
Άρθρο 6  

Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων 
• Οι κύριοι , νομείς ή κάτοχοι ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων , παλαιών μη 

κατοικημένων , καθώς και ημιτελών κτισμάτων είναι υποχρεωμένοι με ευθύνη 
και δαπάνη τους να διατηρούν τους χώρους τους καθαρούς και 
αποψιλωμένους. 

 
Άρθρο 7  

Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων  
• Η κατάληψη κοινοχρήστων χώρων εντός της παλιάς πόλης από οικοδομικά 

υλικά ή υλικά που προέρχονται από ξεμπάζωμα οικοπέδων, θα γίνεται 
ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δήμου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
και θα καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος. Το τέλος χρήσης προσδιορίζεται σε 
3 €/m2

• Μετά την λήξη των εργασιών ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος εντός 10 
ημερών να αποκαταστήσει τον δημοτικό χώρο στην αρχική του μορφή 
απαλλαγμένο από κάθε είδους οικοδομικά υλικά. Εάν δεν συμμορφώνεται θα 
επιβάλετε πρόστιμο ανά ημέρα 20 €.   

 ανά ημέρα και για χρονικό διάστημα που ζητά ο ενδιαφερόμενος 

 
Άρθρο 8  

Οπτική Ρύπανση  
• Απαγορεύεται το άπλωμα ρούχων από επαγγελματίες , κατοίκους ή 

επισκέπτες σε σημεία που φαίνονται, όπως επίσης κάθε είδους ομπρέλες , 
τέντες κτλ.   

 
Άρθρο 9  

Ηχητική ρύπανση  
• Η ηχορύπανση είναι φαινόμενο που δυσχεραίνει την καθημερινότητα των 

επισκεπτών που διαμένουν σε καταλύματα και των κατοίκων. Όσο αφορά την 
ένταση της μουσικής εντός των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
,την ποιότητα της και το ωράριο καταστημάτων αυτό θα καθορίζεται από την 
αρμόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και την 5η

• Απαγορεύεται αυστηρά η κάθε είδους χρήση ηχητικών εγκαταστάσεων και 
ενισχυτών στους ανοιχτούς χώρους .   

 Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων.   

• Απαγορεύεται αυστηρά ότι μπορεί να προκαλεί έντονη όχληση.    
   

Άρθρο 10  
Πυρόσβεση  



• Κάθε χρόνο θα γίνεται έλεγχος των πυροσβεστικών κρουνών από την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.   

• Καθιερώνεται σε ετήσια βάση πραγματοποίησης άσκησης σε συνεργασία με 
την Πυροσβεστική υπηρεσία.   

• Από 1 Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου θα δημιουργείται εθελοντική ομάδα οι 
οποίοι θα είναι και υπεύθυνοι για την λειτουργία των πυροσβεστικών 
κρουνών.     

 
Άρθρο 11  

Διαχείριση νερού  
• Όλοι πρέπει να σέβονται το νερό , το βασικό αυτό στοιχείο της ζωής. Ως 

εκ τούτου έχουμε την ευθύνη και την υποχρέωση να το διαχειριζόμαστε 
σωστά , καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για εξοικονόμηση του.     

 
Άρθρο 12  

Ύδρευση – Αποχέτευση  
• Θα εφαρμόζεται αυστηρά  ο Κανονισμός ύδρευσης και αποχέτευσης της 

Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας.     
 

Άρθρο 13  
Προστασία της σπάνιας χλωρίδας του Κάστρου  

• Όλοι θα πρέπει να προστατεύουν τα σπάνια φυτά του Κάστρου και να μην 
γίνεται καμία επέμβαση σε αυτά.  

 
Άρθρο 14  

    Ζώα συντροφιάς  
• Οι  ιδιοκτήτες  σκύλων   οφείλουν να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε 

να μην εξέρχονται ελεύθερα από το χώρο της ιδιοκτησίας τους  και να 
εισέρχονται σε χώρους άλλων ιδιοκτητών ή σε κοινόχρηστους χώρους ( 
Ν. 3170/2003 ).    

• Σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο Μονεμβασίας θα 
πραγματοποιούνται  στειρώσεις στις γάτες του Κάστρου ( όπου αυτό 
κρίνεται απαραίτητο) καθώς και η προστασία τους από διαφορά παράσιτα 
ή ασθένειες και πάντα με την ευαισθησία και την αγάπη  που αρμόζει.  

 
 

 
Άρθρο 15  

Διευθέτηση κυκλοφορίας και στάθμευσης  
• Η πλατεία την πύλης του Κάστρου, όπως ορίζεται από τον Κ.Ο.Κ, θα 

μένει πάντα ελεύθερη για να γίνεται απρόσκοπτα η κυκλοφορία πεζών και 
αυτοκινήτων. 

 
Άρθρο 16  
Φωτισμός 

• Στα φανάρια του δημοτικού φωτισμού θα τοποθετούνται λάμπες 
φωτισμού που θα ταιριάζουν με το περιβάλλον του Κάστρου και τις αρχές 
που θέτει το Υπουργείο Πολιτισμού.   

 
Άρθρο 17  

Η ανάπτυξη των αρχών του εθελοντισμού 
• Στόχος θα είναι η προαγωγή και προώθηση δράσεων εθελοντισμού και η 

γενικότερη ευαισθητοποίηση σε δράσεις εθελοντισμού που αφορούν 
θέματα όπως  περιβάλλοντος , έκτακτων αναγκών , πολιτισμού και 



οποιαδήποτε πρωτοβουλία που συνάδει με την φυσιογνωμία του 
Κάστρου.  

 
Άρθρο 18  

Δημιουργία συμφώνου ποιότητας  
 

• Η δημιουργία τοπικού συμφώνου ποιότητας δηλαδή ένα σύνολο 
προδιαγραφών στις οποίες θα ανταποκρίνονται τόσο τα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, όσο και τα ξενοδοχεία και θα εναρμονίζεται 
απόλυτα με την φυσιογνωμία του Κάστρου. Σκοπός του θα είναι μέσα 
από την συνεργασία και την αμοιβαία δέσμευση των επιχειρήσεων να 
διαμορφωθεί μια ¨ταυτότητα ποιότητας¨ η οποία θα χαρακτηρίζει τις 
υπηρεσίες που προσφέρονται και με αυτόν τον τρόπο έτσι θα μπορέσει 
να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες και θα συμβάλει 
στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.   

 
       Μειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΖ κ. Χριστάκος Σταύρος για τους λόγους 
που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας.  
 

        Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
      
       
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                       1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                 2) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        
                                                                 3)  ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                                 4) ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                 5) ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
                                                                 6) ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                                                                     
                                                   Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραμματέας Ε.Π.Ζ.  
 

  Δελήγιαννης Νικόλαος 
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