
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ     

 Αριθ. Απόφ:  128/2014 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 22
ο 
πρακτικό της 12-11-2014  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα: «Έγκριση αίτησης προέγκρισης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

της κας. Ευδοκίας Ιερομονάχου». 
   

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα τη  12
η
 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

18:00   συνήλθε σε  έκτακτη  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την υπ΄αριθμ. 

3864/10-11-2014 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε 

νόμιμα  σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με 

τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο  Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου 

ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10)  μέλη, ήτοι: 
 

 Παρόντες      Απόντες 
Συμσερίδης Νικόλαος   Πρόεδρος            1. Παμπαφίκος Γεώργιος, εκτός Κάσου 

Δημητρίου Ευαγγελία Γραμματέας                            2. Ιερομόναχος Αντώνιος, εκτός Κάσου 

Μαλανδρή Μαρία  Μέλος                                          3. Μαστροπαύλος Νικόλαος, αν και  

Ζάγορας Αντώνιος Μέλος                                   νόμιμα προσκλήθηκε       

Παπαγεωργίου Βασίλειος  Μέλος  

Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή    Μέλος 

Περσελής Κωνσταντίνος Μέλος 

Δασκαλάκη Ιουλία  Μέλος 

Παρλής Εμμανουήλ Μέλος 

Κρητικός Νικήτας Μέλος 

Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε στο Σώμα να συζητηθεί ως κατεπείγον το παρόν 

θέμα. Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθεί. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1

ο
 θέμα της προ ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι σύμφωνα με το 

άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. α του Ν. 3536/2007, 

πριν από την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του 

ενδιαφερομένου. Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, 

την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του 

αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς 

και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από 

την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται σε 

τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών αρχών. Στα θέματα αισθητικής, 

φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης εξετάζεται, για κατάστημα που ανήκει στην 

κατηγορία του Π.Δ. 180/79, αν αυτό ευρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκομείου κ.λ.π. 

Επίσης κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη στέγαση του καταστήματος με 

κατοικίες (ΥΠΕΣΔΔΑ 66174/Εγκ.51/29-11-2006). Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη 

δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος, χορηγείται μέσα σε 
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αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση 

για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για την ανωτέρω 

προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος 

και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει, 

επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του 

καταστήματος, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο. 

   Στο Δήμο μας υποβλήθηκε αίτηση της  κας  ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με 

την οποία ζητά την χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο 

οινοπνευματωδών ποτών (Καφετέρια - Μπαρ) και επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου 

γεύματος (αναψυκτήριο), στον οικισμό Φρύ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ. Στην αίτηση επισυνάπτονται 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση και διάγραμμα της περιοχής. 

       Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, την πρόταση της υπηρεσίας και είδε τις 

κείμενες διατάξεις 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α             : 

 

1.- Χορηγεί στην κα ΕΥΔΟΚΙΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος στον οικισμό Φρύ  του ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ. 

2.- Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια  λειτουργίας του καταστήματος. Ισχύει για τρεις (3) 

μήνες με δικαίωμα παράτασης για δύο μήνες ακόμα κατόπιν αιτήσεως. 

3.Ο Δημοτικός σύμβουλος Αντώνιος Ζάγορας, μειοψήφισε.  

 

Η απόφαση πήρε α/α 128/2014 

 

        Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 

Υπ: Συμσερίδης Νικόλαος        Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία 

        Υπ: Μαλανδρή Μαρία 

        Υπ: Ζάγορας Αντώνιος  

        Υπ: Παπαγεωργίου Βασίλειος 

                   Υπ: Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή 

                   Υπ: Περσελής Κωνσταντίνος  

        Υπ :Δασκαλάκη Ιουλία   

        Υπ: Παρλής Εμμανουήλ 

        Υπ: Κρητικός Νικήτας 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ Κάσου 

 

 

Συμσερίδης Νικόλαος 
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