
                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 1/06-02-2020 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 

Αριθμ. Απόφ. 2/2020 

1. ΘΕΜΑ:  Περί  διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου στην 

Κοινότητα Μολάων (συμβολή της οδού 25ης Μαρτίου με την οδό 
Γεννήσεως του Χριστού). 
   

 Στους Μολάους, σήμερα, 06-02-2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00  στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 

1158/31-01-2020 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 

     Κολλιάκος Ιωάννης (αντιπρόεδρος)                          Κουτσονικολής Χαράλαμπος   

 Μαυρομιχάλης  Κωνσταντίνος                                 Κουλουβάκος Βασίλειος 

  Τραιφόρος Παναγιώτης                                                    

Γουναλάκης   Ιωάννης           

Αρρώνης Παντελεήμων                        

                                                         (νομίμως κληθέντες)    

              

Επίσης παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου  Χρυσούλη 

Μουσαδάκου, για την τήρηση των πρακτικών: 

 

Χρέη Προέδρου στην παρούσα συνεδρίαση , ασκεί  ο αντιπρόεδρος κ. 

Κολλιάκος ιωάννης , διότι σύμφωνα με το άρθρο 77 του  Ν. 4555/18 που 

αντικατάστησε  το άρθρο 75  Ν.3852/10  αν απουσιάζει ή κωλύεται ο 

πρόεδρος της επιτροπής , προεδρεύει ο αντιπρόεδρος. 

 

Ο Αντιπρόεδρος  αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης  και εισηγούμενος το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη του 
Συμβουλίου της Ε.Π.Ζ.  την από 09-01-2020  εισήγηση  του Τμήματος 



Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας, η 
οποία  έχει   ως εξής: 
  
ΘΕΜΑ: Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου στην Κοινότητα  Μολάων».  
 
Σχετικά: 
1. Το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014(ΦΕΚ 93Α /14-04-2014) 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α /14-04-2014) και την 
εγκύκλιο 38/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, εφόσον κενωθεί ένα 
περίπτερο για οποιοδήποτε λόγο, για την παραχώρηση του δικαιώματος 
χρήσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
To Δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της 
οικείας δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα 
απομακρυνθεί. 
Εντός της  Κοινότητας Μολάων,επί  της συμβολής  της οδού 25ης Μαρτίου  με 
την οδό Γεννήσεως Χριστού υπάρχει ένα κενωθέν περίπτερο όπου η άδεια 
εκμετάλλευσης ήταν στο όνομα της θανούσας Σόβολου Σωσάννας και είχε 
εκμισθωθείς την Τσαφατίνου Ελένη.  
Με την αριθμ. 2378/23-02/2018 απόφαση Δημάρχου ανακλήθηκε άδεια 
εκμίσθωσης του εν λόγω περιπτέρου και το περίπτερο χαρακτηρίστηκε 
κενωθέν. 
Η Κοινότητα Μολάων, με την αριθμ.28/2019 απόφαση του συμβουλίου της, 
γνωμοδότησε θετικά για την διατήρηση του εν λόγω περιπτέρου.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε για την 
διατήρηση ή την απομάκρυνση του ανωτέρω περιπτέρου 
 
Συνημμένα:  
 

1.  Η αριθμ.28/2019 απόφαση της Κοινότητας  Μολάων. 
 

 

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ.  κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 

       Το Συμβούλιο της  Ε.Π.Ζ. , αφού έλαβε υπόψη του:  
 

 Την από 09-01-2020 εισηγήση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και 

Εμπορικών δραστηριοτήτων Δήμου Μονεμβασίας,  

 Την αριθμ.28/2019 απόφαση της Κοινότητας  Μολάων. 
 

 Τις δ/ξεις της παρ. 1 εδ. Β του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

84/Β/7-6-2010), 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:  



 
Α.    Την  διατήρηση της θέσης  του κενωθέντος 
περιπτέρου, στην Κοινότητα Μολάων ( συμβολή της οδού 
25ης μαρτίου , με την οδό Γεννήσεως του Χριστού). 
Β.    Την παραχώρησή του  με τη διαδικασία της 
δημοπρασίας. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

   

Κολλιάκος Ιωάννης                                       Μαυρομιχάλης   Κων/νος 

                                                                        Τραιφόρος   Παναγιώτης 

                                                                        Γουναλάκης   Ιωάννης 

                                                                        Αρρώνης   Παντελεήμων 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Γραμματέας της Ε.Π.Ζ. 

 

 

Μουσαδάκου Χρυσούλη 


