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 Στους Μολάους, σήμερα, 19-03-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30  στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την 3708/13-03-

2015 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: 

 

Παρόντες       Απόντες 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος(Πρόεδρος)  Αλειφέρη Παναγιώτα   

Βουνελάκης Γεώργιος     Κολλιάκος Ιωάννης 

Κόκκορης Παναγιώτης      

Κουλουβάκος Βασίλειος    (νομίμως κληθέντες)      

Τσαφατίνου Κατερίνα 

              

Επίσης παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Ζερβάκος Λεωνίδας, για την 

τήρηση των πρακτικών: 

 

Το μέλος της Επιτροπής κ. Κουλουβάκος Βασίλειος αποχώρησε μετά την 

συζήτηση του Δεύτερου Θέματος. 

 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την με αριθ. 4/2015 απόφαση του Τοπικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεαπόλεως που αφορά την «Κατάργηση 

θέσης περιπτέρου». Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα 

ακόλουθα:  



Επί της Ακτής Βοιών και συγκεκριμένα στην πλατεία Ηρώων και έμπροσθεν 

καταστήματος «Καφέ-Ουζερί» της Σπυρίδων Στιβακτάς & ΣΙΑ Ο.Ε. ιδιοκτησίας 

Κυριακής Λιβανού, ευρίσκεται τοποθετημένο περίπτερο πώλησης προϊόντων 

καπνού κλπ το οποίο παραμένει κλειστό για αρκετό διάστημα (από 01/09/2013). 

      Το περίπτερο αυτό καταλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο και δυσκολεύει, 

σύμφωνα και με καταγγελίες την κίνηση των πεζών-ΑΜΕΑ καθώς επίσης και λόγω 

του μεγάλου χρονικού διαστήματος που βρίσκεται κλειστό, ελλοχεύει κινδύνους 

συνθηκών υγιεινής.   

      Σχετικά με το θέμα υπάρχει η από 09-03-2015 04/2015 ομώφωνη απόφαση 

του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεαπόλεως η οποία και σας 

κατετέθει προς ανάγνωση και αφορά την κατάργηση της σχετικής άδειας 

λειτουργίας του περιπτέρου αυτού. 

      Καλούμαστε να διαμορφώσουμε την απαιτούμενη, κατά το νόμο, εισήγηση – 

πρότασή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κατάργηση της άδειας λειτουργίας 

του υπόψη περιπτέρου.  

      Τα μέλη με τη σειρά τους τοποθετήθηκαν επί του θέματος και συμφώνησαν 

ότι ο αριθμός των περιπτέρων επί της Ακτής Βοιών είναι πλεονάζων και ότι το εν 

λόγω περίπτερο βρίσκεται σε κατάσταση εγκατάλειψης όπως αναφέρει και η 

απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου..  

         Τα μέλη της Επιτροπής, αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, 

έλαβαν υπόψη τους, τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και την εγκύκλιο αρ. 

38/23463/06-06-2014 του ΥΠ.ΕΣ., την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης, μετά από 

διαλογική συζήτηση, 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν  Ο μ ό φ ω ν α 

 

Εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας, την κατάργηση της 

θέσης του περιπτέρου επί της Ακτής Βοιών και συγκεκριμένα στην πλατεία Ηρώων 

και έμπροσθεν καταστήματος «Καφέ-Ουζερί» της Σπυρίδων Στιβακτάς & ΣΙΑ Ο.Ε., 

ιδιοκτησίας Κυριακής Λιβανού, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση. 

  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Βουνελάκης Γεώργιος 

       Κόκκορης Παναγιώτης 

Τσαφατίνου Κατερίνα 

 


