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Από ην 13
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 100/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                   ------------------ 

                Πξνέγθξηζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο Ζιία Μαξηάθε.   

                         

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 21 Ηνπιίνπ 2011 εκέξα Πέκπηε 

θαη ώξα 18:00  ζπλήιζε ζε   ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από 

ηελ κε αξηζκ. πξση. 2335/18-7-2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ πνπ δόζεθε  ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαζώο θαη ζην 

Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ  θαη όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 11 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

  1.- Ησάλλεο Αζπξάο, Πξόεδξνο                    1.- Δκκαλνπήι νθίιιαο, εθηόο Κάζνπ 
 2.- Ηλίας Γαλανάκης, Αντιπρόεδρος                       2.-Ιωάννης   Νικολάου,               

 3.- Μαξία Φξαγθνύιε, Γξακκαηέαο 

 4.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο            

 5.- Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄ 

 6.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

 7.-  Ησάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

 8.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

 9.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ,       ΄΄  

10.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄ 

11.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,         ΄΄           

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

   Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 9
ν
  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ ΚΓΚ (Ν.3463/2006) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

22 παξ. α ηνπ Ν. 3536/2007, πξηλ από ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ρνξεγείηαη πξνέγθξηζε 

ίδξπζεο, κεηά από πξνέιεγρν ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Γηα ηνλ 

πξνέιεγρν ιακβάλνληαη ππόςε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο ρξήζεηο γεο, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ, πνιηηηζηηθνύ θαη αξρηηεθηνληθνύ πεξηβάιινληνο, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αηγηαινύ θαη ηεο παξαιίαο, ησλ δαζηθώλ πεξηνρώλ ησλ 

αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ηόπσλ, θαζώο θαη ηελ αηζζεηηθή θπζηνγλσκία θαη ηηο 

ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο ηεο πόιεο, όπσο απηά νξίδνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία 

θαη από ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, πνπ ηίζεληαη ζε ηνπηθέο 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ δεκνηηθώλ αξρώλ. ηα ζέκαηα αηζζεηηθήο, 

θπζηνγλσκίαο θαη ελ γέλεη ιεηηνπξγηώλ ηεο πόιεο εμεηάδεηαη, γηα θαηάζηεκα πνπ 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ Π.Γ. 180/79, αλ απηό επξίζθεηαη πιεζίνλ ζρνιείνπ, 

εθθιεζίαο, λνζνθνκείνπ θ.ι.π. Δπίζεο θαηά ηνλ πξνέιεγρν εμεηάδνληαη δεηήκαηα 

πνπ αθνξνύλ ηε ζηέγαζε ηνπ θαηαζηήκαηνο κε θαηνηθίεο (ΤΠΔΓΓΑ 

66174/Δγθ.51/29-11-2006). Ζ πξνέγθξηζε ίδξπζεο ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηόηεηα 

ίδξπζεο από ηνλ ελδηαθεξόκελν ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζηήκαηνο, ρνξεγείηαη κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελόο (1) κήλα από ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο θαη απνηειεί 



πξνϋπόζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο έλαξμεο επηηεδεύκαηνο από ηελ αξκόδηα 

Γ.Ο.Τ. Γηα ηελ αλσηέξσ πξνέγθξηζε ν ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη αίηεζε ζηελ νπνία 

δειώλεη ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο, ηελ ηνπνζεζία 

ζηελ νπνία πξόθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη, επηζπλάπηνληαο δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο ζην 

νπνίν ζεκεηώλεηαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαζώο θαη ην πξνβιεπόκελν 

παξάβνιν. 

   ην Γήκν καο ππνβιήζεθε αίηεζε ηνπ θ. ΖΛΗΑ ΜΑΡΗΑΚΖ ηνπ ΗΩΑΝΝΖ κε ηελ 

νπνία δεηά ηελ ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο γηα ηελ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ 

ζηνλ νηθηζκό  ΦΡΤ ηνπ ΓΖΜΟΤ ΚΑΟΤ. ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, ήηνη ππεύζπλε δήισζε, δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο θαη 

παξάβνιν ύςνπο 22,00 επξώ, ην νπνίν είλαη ζύκθσλν κε ην νξηδόκελν από ηελ ΚΤΑ 

12172/2002 γηα ην ελ ιόγσ θαηάζηεκα. 

   Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο απηνύ ν Γήκαξρνο θ. Γεκήηξηνο Δξσηόθξηηνο 

εμήιζε ηεο αηζνύζεο. 

   Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ηελ πξόηαζε ηεο ππεξεζίαο 

θαη είδε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

 

                                       Α π ν θ α ζ ί δ ε η             Ο κ ό θ σ λ α   : 

 

1.- Υνξεγεί ζηνλ θ. ΖΛΗΑ ΜΑΡΗΑΚΖ ηνπ ΗΩΑΝΝΖ πξνέγθξηζε ίδξπζεο 

θαηαζηήκαηνο  ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ ζηνλ νηθηζκό ΦΡΤ ηνπ ΓΖΜΟΤ ΚΑΟΤ. 

2.- Ζ παξνύζα απόθαζε δελ ζπληζηά άδεηα θαη δελ επηηξέπεη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 

       Ζ απόθαζε πήξε α/α/ 100/2011. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ               ΣΑ ΜΔΛΖ                                       Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ: Η.ΑΠΡΑ                ππ: ΖΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΖ             ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

                                        ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ 

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ              

                                        ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΖ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Η. ΜΟΝΓΑΝΟ                      ππ : Β.ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

                                        ππ: ΑΝ. ΥΑΣΕΖΠΔΣΡΟΤ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΖΝΑ                            

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                    Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                         ΒΑΗΛΔΗΟ Γ.  ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

 

 

                ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 


