
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9] 2-7-2013      

     Στην Ελαφόνησο σήμερα την 2α   του μηνός  ΙΟΥΛΙΟΥ  του έτους  2013  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και ώρα  11:00 το Δημοτικό

Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό  871/28-6-2013

πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Αρώνη  Γεωργίου,  που  δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του

Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

     Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

 ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                    

 ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                

  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                   ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   

 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ        ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                 ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                  ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                 

 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης  και έδωσε το λόγο  

στον Δήμαρχο   να εισηγηθεί το 7ο θέμα

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ,  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΜΙΝΙ-

ΜΑΡΚΕΤ, ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αριθ. Απόφ.  45/2013
Ο Δήμαρχος   εισηγούμενος το 7ο  θέμα είπε:
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. 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων

διενεργεί  η Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής,  μετά από προέλεγχο  του σχετικού αιτήματος  του ενδιαφερομένου.  Στην

περίπτωσή μας εφόσον στον Δήμο μας δεν υφίσταται  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την αρμοδιότητα αυτή έχει το

Δημοτικό Συμβούλιο

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.

ΑΔΑ: ΒΛΩΒΩΡ4-ΣΦΣ



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.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος

Β’) για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει τα

στοιχεία του, τη διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για εταιρεία, την επωνυμία και την έδρα αυτής. Στην

αίτηση - δήλωση επίσης, δηλώνεται το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία

του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου το είδος του καταστήματος και, επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής στο

οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

Σύμφωνα επίσης με την παρ.4 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011

τεύχος Β’), δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο Δήμο για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού

ενδιαφέροντος εφόσον: 

α) Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης 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) και 

γ)  πρόκειται  για  δραστηριότητα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  που  θα  ασκηθεί  εντός  άλλου  καταστήματος

υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί 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  από την  ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΖΑΧ.

με  την  οποία  ζητά  τη  χορήγηση  προέγκρισης  για  την  ίδρυση  καταστήματος  «ΜΙΝΙ  ΜΑΡΚΕΤ,

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ»   εντός οικισμού Ελαφονήσου

 Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής  και

παράβολο.

Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τις δημοτικές υπηρεσίες, 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 Δ.Σ. αφού άκουσε τον Δήμαρχο και έλαβε υπόψη της

• Το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010

• 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.3.1/21220/01.11.2011 

• την αίτηση   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

• το άρθρο 4 της ΥΔ  Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96967/08 ΦΕΚ 2718/08-10-12 τεύχος Β΄

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Χορηγεί στην ΚΟΝΤΑΚΟΥ  ΜΑΡΙΑ  ΤΟΥ ΖΑΧ. προέγκριση ίδρυσης καταστήματος  «ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ, 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ» εντός  οικισμού Ελαφονήσου

Η απόφαση έλαβε α.α.  45 /2013

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης  συντάχθηκε το  πρακτικό  9/ 2 ΙΟΥ-

ΛΙΟΥ 2013 που αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο Γραμματέας     ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σ. Αρώνης         ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,       ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

        ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ., 

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΛΙΑΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,

 

ΑΔΑ: ΒΛΩΒΩΡ4-ΣΦΣ


