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                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
                                    
Από το πρακτικό της 27-09- 2012 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ροδοπόλεως.
Σήμερα 27-09-2012  ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.το Συμβούλιο συνήλθε σε 
συνεδρίαση, δημοσία ,  στο γραφείο της δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως του 
Δήμου Διονύσου , ύστερα από την με αριθ. 154/21-09- 2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της δημοτικής κοινότητας Ροδοπόλεως , που 
δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της δημοτικής Κοινότητας  και 
επιδόθηκε σε κάθε  ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 88 του Ν. 
3852/10 , για τη συζήτηση και διατύπωσης πρότασης στα κατωτέρω  θέματα της 
ημερήσιας δ/ξης:
 Θέμα 1Ο : Αίτηση του κ. DAUTAJ  THOMA  για  την χορήγηση άδειας 
λειτουργίας του  καταστήματός του  « Κομμωτηρίου »  ( περιποίησης χεριών  &  
ποδιών  ) και κατά τις Κυριακές .
Θέμα 2Ο :  Αξιοποίηση του πηγαδιού της πλατείας παλαιάς Σταμάτας.
Θέμα 3Ο :   Αίτημα στον Ο.Α.Σ.Α. για την επανατοποθέτηση στεγάστρου   στη 
στάση   Προφήτη Ηλία - προς Ζηρίνειο   και επαναλειτουργία της 1ης στάσης 
Σταμάτας - προς Ζηρίνειο  για την καλλίτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 
που χρησιμοποιεί τη λεωφορειακή γραμμή 507 « Ζηρίνειο – Ροδόπολη- Σταμάτα 
». 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  αυτής ο Πρόεδρος του συμβουλίου της 
δημοτικής Κοινότητας είπε ότι σε σύνολο πέντε [5] μελών  ήταν από τους 
συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας  :
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1] Κλεφτάκης  Βασίλειος                                   Ουδείς
2] Κόκκαλης Εμμανουήλ
3] Ξανθός Ιωάννης
4] Πολύζου Δήμητρα
5] Θεοδώρου Ευαγγελία
 Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Αντιδήμαρχος Ροδοπόλεως κ. Πέππας 
Νικόλαος.
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου κ. 
Ευφροσύνη Μάμαλη.



  Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ύστερα από την 
διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
    Αριθ. Απόφασης  18/2012
Θέμα 1ο : Αίτηση του κ. DAUTAJ  THOMA  για  την χορήγηση άδειας λειτουργίας 
του  καταστήματός του ‘’ Κομμωτηρίου ( περιποίησης χεριών  &  ποδιών  ) και 
κατά τις Κυριακές .
Για το 1ο εντός ημερήσιας διάταξης θέμα ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Ο DAUTAJ THOMA  με την από 7-9-2012 αίτησή του, ζήτησε την χορήγηση  
άδειας για να μπορεί να ανοίγει το κατάστημά του « Κομμωτήριο » ( περιποίηση 
χεριών και ποδιών )  και κατά τις Κυριακές.
  Το άρθ. 46 του Ν. 2224/1994 προβλέπει τα εξής για την λειτουργία των 
καταστημάτων κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

Η λειτουργία των κατά το άρθρο 1 του Ν. Δ. 1037/71 «Περί χρονικών ορίων 
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν και εργασίας του προσωπικού 
αυτών» καταστημάτων είναι ελεύθερη καθ' όλες τις ώρες και τις ημέρες της 
εβδομάδας, πλην της Κυριακής και των ημερών αργίας.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας η λειτουργία, 
των πρατηρίων υγρών καυσίμων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, «μπαρ», 
καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών καταστημάτων, 
ανθοπωλείων, περιπτέρων και εξομοιουμένων καταστημάτων, 
φωτογραφείων, στιλβωτηρίων κι αμιγών καταστημάτων λιανικής πωλήσεως 
ξηρών καρπών.
Κατά την παράγραφο 1 του άρθ. 1 του Ν. Δ. 1037/71 (που διατηρήθηκε σε 
ισχύ και μετά το Ν. 1892/90) κατάστημα θεωρείται κάθε χώρος, ανοικτός ή 
κλειστός, όπου ενεργούνται συνήθως αγοραπωλησίες εμπορευμάτων. Προς 
καταστήματα εξομοιούνται τα κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, 
βαφεία, καθαριστήρια, πλυντήρια, σιδηρωτήρια και στιλβωτήρια.
Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του οικείου νομάρχη, μπορεί να επιτρέπεται η 
λειτουργία την Κυριακή και τις ημέρες αργίας ορισμένων καταστημάτων, που 
εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σε αυστηρά οριοθετούμενες περιοχές 
δήμων κοινοτήτων που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί τόποι, μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουρισμού και των οικείων 
Επαγγελματικών Oργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων του νομού.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 94 του Ν. 3852/2010  μια  από τις 
πρόσθετες αρμοδιότητες που  μεταβιβάστηκαν στους Δήμους  είναι και ο  
καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
επιχειρήσεων .( παρ. 6 – εδάφιο 28 ).
    Προτείνω να διαβιβασθεί η αίτηση του παραπάνω στο Δήμο Διονύσου  
για  να  εξετασθεί λόγω αρμοδιότητας.

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του :
1] Την εισήγηση του Προέδρου
2] Τις διατάξεις  του άρθ. 83 παρ. 2  του Ν.  3852/2010 
3]  Τις διατάξεις του άρθ. 94 του Ν. 3852/2010 



                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α
 Την εξέταση του αιτήματος του κ.  DAUTAJ THOMA  για την χορήγηση  άδειας 
για την λειτουργία του καταστήματός  του  « Κομμωτηρίου  » ( περιποίηση 
χεριών και ποδιών )   και κατά τις Κυριακές, από το Δήμο Διονύσου, λόγω 
αρμοδιότητας.          
Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                            1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2. ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

4. ΠΟΛΥΖΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ

                                 Ακριβές αντίγραφο
                              Ροδόπολη  27  -  09  -2012
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                           Της Δημοτικής Κοινότητας

                            
                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ        
                             
                                                           
                                                           
        


