
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ         
ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 
 

Εκ του Πρακτικοφ τησ υπ’ αρ. 18ησ /2016 υνεδρίαςησ 
του Δημοτικοφ υμβουλίου 

 
23ο Θζμα Ημερήςιασ Διάταξησ: «Άδειεσ άςκηςησ ςτάςιμου υπαίθριου εμπορίου» (ορθή 
επανάληψη) 

 
Αριθμόσ Απόφαςησ 226/2016 

 
Α. ιμερα, τθν 6θ του μθνόσ Δεκεμβρίου ζτουσ 2016, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 18:00, το Δθμοτικό 
υμβοφλιο Ερμιονίδασ ςυνιλκε ςε Δθμόςια υνεδρίαςθ ςε αίκουςα του Γενικοφ Λυκείου 
Κρανιδίου φςτερα από τθν υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 11271/02.12.2016 πρόςκλθςθ του Προζδρου του 
Δθμοτικοφ υμβουλίου, που επιδόκθκε ςε κάκε Δθμοτικό φμβουλο και ςτο Διμαρχο, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ςχετικϊν άρκρων του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και λιψθ 
απόφαςθσ ςτο παρόν κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  
 
Β. Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ, ο Πρόεδροσ του Δ.., κ. Αριςτείδθσ Δθμαράκθσ, 
διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) υμβοφλων ιταν δεκατζςςερισ (14) παρόντεσ και 
δεκατρείσ (13) απόντεσ. 

 

Παρόντεσ Απόντεσ 

Δθμαράκθσ Αριςτείδθσ –Πρόεδροσ Γκαμίλθ ιάνα Ελζνθ - Αντιπρόεδροσ 

Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ - Αντιδιμαρχοσ Αντωνόπουλοσ Αντϊνιοσ - Γραμματζασ 

Ντοφβαλθσ Δθμιτριοσ - Αντιδιμαρχοσ Κοτςοβοφ Μαρία 

Μπουρίκασ Γεϊργιοσ – Αντιδιμαρχοσ  Λοφμθ – Γιαννικοποφλου Αγγελικι 

Φωςτίνθ – Πουλι Καλλιόπθ - Αντιδιμαρχοσ Κρουμποφηοσ Γεϊργιοσ 

Πάλλθσ Ιωάννθσ αράντοσ Χριςτοσ 

Μιτςου Κυριακι Γεωργόπουλοσ Ιωάννθσ 

Δθμαράκθσ Ιωάννθσ Μπαλαμπάνθσ Χριςτοσ 

Ροφςςθσ Ιωάννθσ Μαχαίρασ Εμμανουιλ 

Αποςτόλου Παναγιϊτθσ Λάμπρου Αναςτάςιοσ 

Λαδάσ Απόςτολοσ Κρθτςωτάκθσ Ιωάννθσ 

τρίγκου – Φωςτίνθ Άννα Σόκασ Αναςτάςιοσ 

Γανϊςθσ Ιωςιφ Νόνθσ Βαςίλειοσ 

Λυμπερόπουλοσ Κωνςταντίνοσ  

 
τθ ςυνεδρίαςθ ιταν νομίμωσ προςκεκλθμζνοσ ο Διμαρχοσ, κ. Δθμιτριοσ φυρισ, ο οποίοσ 
παρζςτθ. 
 
Προςκεκλθμζνοι νομίμωσ ιταν και οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων: Ερμιόνθσ, κ. Χ. 
Δάγκλθσ, Κρανιδίου, κ. Ι. Κοντοβράκθσ, Πορτοχελίου, κ. Εμμ. Σριγκάκθσ, των Σοπικϊν 
Κοινοτιτων: Διδφμων, κ. Κ. πανόσ, Ηλιοκάςτρου, κ. Α. τάκθσ, Θερμθςίασ, κ. Π. 
αραντόπουλοσ, Κοιλάδασ, κ. Π. Φλωρισ, Φοφρνων, κα Κ. Θεοδϊρου. Παρζςτθςαν όλοι 
πλθν των Προζδρων τθσ Δ.Κ. Ερμιόνθσ, κ. Χ. Δάγκλθ, τθσ Δ.Κ. Πορτοχελίου, κ. Εμμ. Σριγκάκθ, 
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τθσ Σ.Κ. Ηλιοκάςτρου, κ. Αν. τάκθ, τθσ Σ.Κ. Κοιλάδοσ, κ. Π. Φλωρι και τθσ Σ.Κ Φοφρνων, κασ 
Κ. Θεοδϊρου.   
 
τθ ςυνεδρίαςθ παρευρζκθ και θ υπάλλθλοσ του Διμου Ερμιονίδασ, Χ. Παπαςπφρου, για 
τθν τιρθςθ των πρόχειρων πρακτικϊν. Επίςθσ, ζγινε μαγνθτοφϊνθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

 
Γ. Ο Πρόεδροσ του Δ.., κ. Αριςτείδθσ Δθμαράκθσ, αφοφ διεπίςτωςε απαρτία, κιρυξε τθν 
ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και ςτθ ςυνζχεια ζδωςε το λόγο ςτον Αντιδιμαρχο, κ. Ιωάννθ 
Αντωνόπουλο, ο οποίοσ και παρουςίαςε το αντικείμενο του κζματοσ. 
 
Σζκθκαν υπόψθ των μελϊν του Δ..: 
- Η υπ’ αρ. 4/2016 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ του Διμου Ερμιονίδασ με 

κζμα: «Κακοριςμόσ αρικμοφ κζςεων για υπαίκριο ςτάςιμο εμπόριο ςτο Διμο 
Ερμιονίδασ» 

- Σο υπ’ αρ. πρωτ.: 3199/29.09.2016 (αρ. πρωτ. Διμου Ερμιονίδασ: 9299/05.10.2016) 
ζγγραφο του Σμιματοσ Εμπορίου και Σουριςμοφ τθσ Π.Ε. Αργολίδασ ςχετ. με τισ άδειεσ 
άςκθςθσ υπαίκριου εμπορίου  

- Σο υπ’ αρ. πρωτ.: 9375/06.10.2016 ζγγραφο του Γραφείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Αλιείασ του Διμου Ερμιονίδασ προσ τουσ Προζδρουσ των Δθμοτικϊν και Σοπικϊν 
Κοινοτιτων του Διμου με κζμα: «Γνωμοδότθςθ περί ζκδοςθσ νζων αδειϊν υπαίκριου 
εμπορίου 2017» 

- Σο ότι δεν υπιρξε απάντθςθ των Προζδρων των Δ.Κ. και των Σ.Κ. του Διμου ςτο υπ’ αρ. 
πρωτ.: 9375/06.10.2016 προαναφερόμενο ζγγραφο ςχετ. με τισ νζεσ άδειεσ υπαίκριου 
εμπορίου 2017    

- Σο υπ’ αρ. πρωτ.: 9821/18.10.2016) ζγγραφο του Γραφείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Αλιείασ του Διμου Ερμιονίδασ προσ τουσ Προζδρουσ των Δθμοτικϊν και Σοπικϊν 
Κοινοτιτων του Διμου με κζμα: «Γνωμοδότθςθ περί αρικμοφ ζκδοςθσ νζων αδειϊν 
υπαίκριου εμπορίου (πλανόδιου και ςτάςιμου) για το 2017» 

 
Βάςει των ανωτζρω, τα μζλθ του Δ.. κλικθκαν να αποφαςίςουν περί του κακοριςμοφ νζων 
κζςεων άςκθςθσ υπαίκριου ςτάςιμου εμπορίου για το ζτοσ 2017, ωσ εξισ: 
 
τθ Δ.Κ. Κρανιδίου δεκαεπτά (17) κζςεισ, εκ των οποίων δεκαπζντε (15) ςτθν οδό Αγίων 
Αναργφρων και δφο (2) ςτθν Πλατεία Παπαρςζνθ 
τθ Δ.Κ. Πορτοχελίου δφο (2) κζςεισ ςτθν πλατεία Ηρϊων για ζκκεςθ βιβλίων και 
κοςμθμάτων και μία (1) κζςθ ςτο πεηοδρόμιο απζναντι από το φοφρνο Δροφγκα για ψιςιμο 
και πϊλθςθ καλαμποκιοφ 
τθν Σ.Κ. Κοιλάδασ μία (1) κζςθ ςτθν παιδικι χαρά 
  
Σο Δθμοτικό υμβοφλιο, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ  υπόψθ: 

▪  Σθν ειςιγθςθ του Αντιδθμάρχου, κ. Ιωάννθ Αντωνόπουλου 

▪ Σθν υπ’ αρ. 4/2016 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ του Διμου Ερμιονίδασ με 
κζμα: «Κακοριςμόσ αρικμοφ κζςεων για υπαίκριο ςτάςιμο εμπόριο ςτο Διμο Ερμιονίδασ» 

▪ Σο υπ’ αρ. πρωτ.: 3199/29.09.2016 (αρ. πρωτ. Διμου Ερμιονίδασ: 9299/05.10.2016) 
ζγγραφο του Σμιματοσ Εμπορίου και Σουριςμοφ τθσ Π.Ε. Αργολίδασ ςχετ. με τισ άδειεσ 
άςκθςθσ υπαίκριου εμπορίου 

▪ Σο υπ’ αρ. πρωτ.: 9375/06.10.2016) ζγγραφο του Γραφείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Αλιείασ του Διμου Ερμιονίδασ προσ τουσ Προζδρουσ των Δθμοτικϊν και Σοπικϊν 
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Κοινοτιτων του Διμου με κζμα: «Γνωμοδότθςθ περί ζκδοςθσ νζων αδειϊν υπαίκριου 
εμπορίου 2017» 

▪ Σο υπ’ αρ. πρωτ.: 9821/18.10.2016) ζγγραφο του Γραφείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Αλιείασ του Διμου Ερμιονίδασ προσ τουσ Προζδρουσ των Δθμοτικϊν και Σοπικϊν 
Κοινοτιτων του Διμου με κζμα: «Γνωμοδότθςθ περί αρικμοφ ζκδοςθσ νζων αδειϊν 
υπαίκριου εμπορίου (πλανόδιου και ςτάςιμου) για το 2017» 

▪ Σο Ν. 3852/2010 
 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Βάςει όςων αναφζρονται ςτο ςκεπτικό τθσ παροφςθσ, ειςθγείται, ς’ ό,τι αφορά ςτον 
κακοριςμό του αρικμοφ αδειϊν άςκθςθσ ςτάςιμου υπαίκριου εμπορίου ςτο Διμο 
Ερμιονίδασ για το ζτοσ 2017, τα εξισ: 
α. Δ.Κ. Κρανιδίου 
Δεκαεπτά (17) άδειεσ για κζςεισ, εκ των οποίων δεκαπζντε (15) για τθν οδό Αγίων 
Αναργφρων και δφο (2) για τθν Πλατεία Παπαρςζνθ 
β. Δ.Κ. Πορτοχελίου  
Δφο (2) άδειεσ για κζςεισ για τθν πλατεία Ηρϊων για ζκκεςθ βιβλίων και κοςμθμάτων και 
μία (1) για το πεηοδρόμιο απζναντι από το φοφρνο Δροφγκα για ψιςιμο και πϊλθςθ 
καλαμποκιοφ 
γ. Σ.Κ. Κοιλάδασ  
Μία (1) άδεια για κζςθ ςτθν παιδικι χαρά     
2. Η παροφςα απόφαςθ να διαβιβαςκεί ςτο Γραφείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Αλιείασ του 
Διμου Ερμιονίδασ και ςτθν αρμόδια υπθρεςία Π.Ε. Αργολίδασ. 
 
Η παροφςα απόφαςθ ζλαβε αφξοντα αρικμό 226/2016 
 
Αφοφ ςυντάχκθκε κι αναγνϊςκθκε αυτό το πρακτικό, υπογράφεται ωσ κατωτζρω: 
 
Ο Πρόεδροσ: Δθμαράκθσ Αριςτείδθσ 

 
Οι Δημοτικοί φμβουλοι: Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ, Ντοφβαλθσ Δθμιτριοσ, Μπουρίκασ 
Γεϊργιοσ, Φωςτίνθ – Πουλι Καλλιόπθ, Πάλλθσ Ιωάννθσ, Μιτςου Κυριακι, Δθμαράκθσ 
Ιωάννθσ, Ροφςςθσ Ιωάννθσ, Αποςτόλου Παναγιϊτθσ, Λαδάσ Απόςτολοσ, τρίγκου-Φωςτίνθ 
Άννα, Γανϊςθσ Ιωςιφ και Λυμπερόπουλοσ Κωνςταντίνοσ. 
 
Οι Πρόεδροι τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Κρανιδίου, κ. Ι. Κοντοβράκθσ και των Σοπικϊν 
Κοινοτιτων Διδφμων, κ. Κων. πανόσ και Θερμθςίασ, κ. Π. αραντόπουλοσ.  

 
 

Ακριβζσ απόςπαςμα 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 
 

ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 
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