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Από ην 21
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 152/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

. 

Θέκα: Δπαλαπξνθήξπμε 3
σλ

 αδεηώλ ζηάζηκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ . 

   

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 14 Γεθεκβξίνπ 2012 εκέξα Παξαζθεπή 

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

ηειεθσληθή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ έγηλε  ζε θαζέλα από 

ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαζώο θαη ζηνλ Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν Αληηδήκαξρνο Κάζνπ σο αλαπιεξσηήο Γεκάξρνπ, 

κε δηθαίσκα ςήθνπ  θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα 10 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

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

1.- Ησάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο                              1.- Ζιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ 

2.- Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο                        2.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, -//- 

3.- Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Μεινο                          3.- Ησάλλεο Μνλδάλνο, αλ θαη λόκηκα 

4.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο                                                                             πξνζθιήζεθε 

5.- Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄                                                        

6.-  Δπαγγειία Γεκεηξίνπ           ΄΄                

7.-  Φσηεηλή  Αξπαηδή 

8.- Κσλ/λνο     Μελάο,              ΄΄          

9.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,          ΄΄ 

10.-Ησάλλεο Νηθνιάνπ,              ΄΄ 

 

       Ο Πξόεδξνο  Γ.. πξόηεηλε ηελ έγθξηζε ζύγθιηζεο Γ.. σο έθηαθηε ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Κ.Κ. άξζξν 95(Ν3463/2006)   

      Σν ώκα απνθάζηζε νκόθσλα. 

      Ζ Γεκνηηθή ππάιιεινο Φσηεηλή Φηιηππίδε ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

 

 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 4
ν
 ζέκα εμέζεζε όηη  κε ηελ ππ’αξηζκ.83/2012 απόθαζε ηνπ 

Γ.. Κάζνπ είραλ θαζνξηζηεί νη ζέζεηο γηα ππαίζξην ζηάζηκν εκπόξην. Μεηά ηελ 

ππ’αξηζκ.3050/2012 αλαθνίλσζε πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ ηξηώλ (3) 

αδεηώλ  ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ δελ ππήξρε θαλέλαο ελδηαθεξόκελνο θαη θξίλεηαη 

αλαγθαία ε επαλαπξνθήξπμε θαη θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

       Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ. 

 

 

                                                    Αποφασίζει Ομόφωνα: 

 

Σελ επαλαπξνθήξπμε κε ηνπο ίδηνπο όξνπο. 

Α)  Καζνξίδεη ηνλ ηύπν αδεηώλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζηνλ Γήκν Κάζνπ ηύπνπ  Β΄ κε 

πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο. 

 Β)      Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ λα ρνξεγεζνύλ  ζην  Γήκν Κάζνπ  

ηξεηο (3) άδεηεο. 



1. ηελ πεξηνρή ΑΜΜΟΤΑ κία (1) ζέζε γηα θηλεηή θαληίλα. 

2. ηελ πεξηνρή ΥΔΛΑΣΡΟ κία (1) ζέζε γηα θηλεηή θαληίλα. 

3.  ηελ πεξηνρή ΓΖΠΔΓΟ 5X5 κία (1) ζέζε γηα θηλεηή θαληίλα. 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξήζεο ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ ζηάζηκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ νη 

ελδηαθεξόκελνη ππνρξενύληαη λα θαηαβάιινπλ εθάπαμ ην πνζό ηνπ ηέινπο πνπ έρεη 

επηβιεζεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

Οη θάηνρνη ηεο άδεηαο είλαη πξνζσπηθά ππεύζπλνη γηα ηελ ζπλερή  θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ 

επζύλεο ησλ. 

Οη θάηνρνη άδεηαο πξέπεη λα ηεξνύλ ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο  άζθεζεο ππαίζξηνπ 

ζηάζηκνπ  εκπνξίνπ , λα πεξηνξίδνληαη ζην ρώξν πνπ ηνπο έρεη νξίζεη ν Γήκνο  θαη λα κε 

δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα  ζε βάξνο ηνπ  πεξηβάιινληνο θαη ησλ  πεξηνίθσλ.   

Γηα νπνηαδήπνηε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα απόθαζε ζα έρνπλ 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2323/95 όπσο ηζρύεη θαη έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Ν.3190/03, 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1  ηνπ Ν.3377/05  θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ 2 ηνπ άξζξνπ 

42 ηνπ Ν. 3734/2009 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3769/2009 (ΦΔΚ 105/01,07,2009 

ηεύρνο Α΄), ηνπ Π.Γ/ηνο 254/05, ηεο  Κ1-164 (ΦΔΚ 275 Β΄/22-2-2011 θαη  ηνπ Ν. 1080/1980. 

 

Με ηελ παξαηήξεζε ηνπ θνπ Δκκαλνπήι Μαλνύζνπ : «Με ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ηεζνύλ νη 

αλάινγνη πεξηνξηζκνί λα κελ αιιάδεη ε ρξήζε θαη ε κνξθή ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιόγσ άδεηαο». 

 

 

        

 

Ζ απόθαζε έιαβε α/α 152/2012 

 

 

 

 

 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΖ                                       Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ:Η. ΑΠΡΑ                ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ                         ππ:  Γ.ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ                 

                                        ππ:  Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΗΛΛΑ                 

                                        ππ:: Φ. ΑΡΠΑΣΕΖ       Ζ ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ: Κ.ΜΖΝΑ                         ππ: Φ. ΦΩΣΔΗΝΖ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

                                       ππ:  Η.Ν.ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΜΑΝΟΤΟ 

    

                

 

 

                                    ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                   

                                      ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                                   Ο  ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ                     Ζ ΔΗΓΗΚΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

                                                                                       

 

                                   ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ                      ΦΩΣΔΗΝΖ ΦΗΛΗΠΠΗΓΖ 

 


