
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ     

  Αριθ. Απόφ:  131/2015 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 16
ο 

πρακτικό της 28-06-2015  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα : «Εξέταση αίτησης προέγκρισης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

(Καντίνα) της κας. Μαρίας Δημητρίου». 

 
    Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 28 Ιουνίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 

18:00 μ.μ  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την 

υπ’αριθμ. 2199/24-06-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  σε καθένα από 

τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στην Δήμαρχο Κάσου, , σύμφωνα με τις διατάξεις του  

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  

    Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται η Δήμαρχος  Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 

δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα έντεκα (11) μέλη, ήτοι: 

           Παρόντες:                                                               Απόντες 

1. Συμσερίδης Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ     1. Παμπαφίκος Γεώργιος, εκτός Κάσου 

2. Περσελής Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος               2. Ιερομόναχος Αντώνιος, εκτός Κάσου 

3. Δημητρίου Ευαγγελία, Γραμματέας        

4.Μαλανδρή Μαρία, Μέλος  

5. Παπαγεωργίου Βασίλειος, Μέλος     

6. Γενειάδου Λαμπρινή, Μέλος 

7. Δασκαλάκη Ιουλία, Μέλος                     

8. Παρλής Εμμανουήλ, Μέλος 

9. Κρητικός Νικήτας, Μέλος 

10. Μαστροπαύλος Νικόλαος, Μέλος 

11. Ζάγορας Αντώνιος, Μέλος 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το  7
ο
 θέμα ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: 

Κατά τη συζήτηση του θέματος η Δημοτική Σύμβουλος Ευαγγελία Δημητρίου εξήλθε της 

αιθούσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 α 

του Ν. 3536/2007, πριν από τη 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 στις τοπικές 

κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.  
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Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.1 Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποφασίζει 

για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών 

δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για καταστήματα στα όρια της δημοτικής 

κοινότητας. 

Στην εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα για χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων καθώς και η αρμοδιότητα για τη χορήγηση 

της άδειας μουσικής περιλαμβάνονται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων 

δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της 

χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας. 

Στην εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣΔΔΑ επισημαίνεται ότι στα θέματα αισθητικής, 

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

κατηγορία του π.δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκομείου κλπ. 

Επίσης, κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήματος 

με κατοικίες. 

Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου 

καταστήματος, ενώ η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

υποβολή της αίτησης. 

Όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 

3106/09.12.2013 τεύχος Β’) για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση- 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του και η διεύθυνση κατοικίας 

του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται για υπό 

σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο 

των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης. Στην αίτηση-δήλωση δηλώνεται 

επίσης, το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, υποκατηγορία 

αν υπάρχει και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης), περιγράφεται πλήρως η 

τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή - οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό 

τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο 

σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. 

Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του 

διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον 

οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας 

ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη 

συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν 

απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. 

Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση 

καθώς και η τυχόν χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. 

Σύμφωνα επίσης με την παρ.4 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 

3106/09.12.2013 τεύχος Β’), δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο Δήμο για την 

ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον:  
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α) Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., 

Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.). 

β) Πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών 

αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων). 

γ) Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου Κ.Υ.Ε., 

για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

 

Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά, εάν η τασσόμενη από τις οικείες διατάξεις 

προθεσμία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη. 

 

Στο Δήμο μας υποβλήθηκε αίτηση της Μαρίας Δημητρίου με την οποία ζητά τη χορήγηση 

προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Καντίνα), στη Χέλατρο. 

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα 

της περιοχής. 

Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος, από τον οποίο διαπιστώθηκε α) οι χρήσεις γης 

της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν λόγω καταστήματος και β) δεν υπάρχουν περιορισμοί 

που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος είτε από την ισχύουσα νομοθεσία είτε από 

τοπικές κανονιστικές αποφάσεις γ) δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί σχετικοί με την απόσταση του 

καταστήματος  ή τη συστέγαση του με κατοικίες. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 

 Το  άρθρο 83 παρ.1 Ν.3852/10 

 το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006) 

 την εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 

 την εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣΔΔΑ 

 το άρθρο 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’)  

 την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013 

 την αίτηση της Μαρίας Δημητρίου με την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την 

ίδρυση καταστήματος, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  

 τον προέλεγχο που διενεργήθηκε σύμφωνα με τον οποίο πληρούνται οι σχετικές 

προϋποθέσεις για την ίδρυση του καταστήματος 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί στην Μαρία Δημητρίου προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

(Καντίνα) στη Χέλατρο Κάσου. 

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του 

καταστήματος. 
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Η απόφαση πήρε α/α 131/2015. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

              Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 

Υπ: Συμσερίδης Νικόλαος        

     Υπ: Περσελής Κωνσταντίνος 

     Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία   

     Υπ: Μαλανδρή Μαρία 

                                         Υπ: Παπαγεωργίου Βασίλειος 

     Υπ: Γενειάδου Λαμπρινή 

     Υπ: Δασκαλάκη Ιουλία 

        Υπ: Παρλής Εμμανουήλ 

        Υπ: Κρητικός Νικήτας 

        Υπ: Μαστροπαύλος Νικόλαος 

        Υπ: Ζάγορας Αντώνιος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

Ο Πρόεδρος ΔΣ Κάσου 

 

Συμσερίδης Νικόλαος 
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