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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

ΓΖΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ  
Νο 11/22-11-2011 

Αρηζ.Αποθ. 50/2011 

ΘΔΜΑ: Υορήγεζε  προέγθρηζες ίδρσζες θαηαζηήκαηος σγεηολοκηθού ελδηαθέ- 

ροληος   [ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΔΛΔΣΩΝ]  ηδηοθηεζίας  ηες  θ. Μαθρή Δσαγγειίας ζηελ  ΣΚ 

Αζωπού ηες  ΓΔ Αζωπού ηοσ Γήκοσ Μολεκβαζηάς.  

Σηνπο Μνιάνπο, ζήκεξα, ηελ  22-11-2011  εκέξα Τξίηε θαη ώξα 14:00 κ.κ ζην 

Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε 

Δπηηξνπή πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο,  ύζηεξα από ηελ 25763/15-11-

2011 πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, 

ζύκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα ηα παξαθάησ  κέιε: 

ΠΑΡΟΝΣΔ                                                       ΑΠΟΝΣΔ 

Πξηθηάθε Παλαγηώηα (Πξόεδξνο)                          Κνιιηάθνο Ησάλλεο       

Βνπλειάθεο Γεώξγηνο                                            Κνπηζνληθνιήο Φαξάιακπνο 

Αιεηθέξε Παλαγηώηα  

Φξηζηάθνο Σηαύξνο  

Μέληεο Γεώξγηνο 

 

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Γειήγηαλλε Νηθόιαν.  

       Ζ Πξόεδξνο εηζεγνύκελε ην  αλσηέξσ  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο ΔΠΕ ηα εμήο: 

          Τελ αξηζ. Πξση. 24645/01-11-2011 αίηεζε  ηεο θ. Μαθξή Δπαγγειίαο  ηνπ 
Σππξίδσλα  κε ηελ νπνία δεηά ηελ ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο «ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΔΛΔΣΩΝ» ζηελ Τνπηθή Κνηλόηεηα Αζσπνύ 

ηεο ΓΔ Αζσπνύ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, καδί  κε όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ζπλνδεύνπλ ηελ αίηεζε απηή θαη πξνηείλεη ζηελ Δ.Π.Ε λα θάλεη ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ θαη λα απνθαζίζεη  γηα ηελ πξνέγθξηζε  ή κε ηεο άδεηαο,  όπσο έρεη 
αξκνδηόηεηα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  73 ηνπ λ 3852/2010 ) .  
      Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο  αθνύ είδε ηελ αίηεζε ηνπ  ελδηαθεξνκέλνπ θαη 
ήιεγμε  όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ επηζπλάπηνληαη ζ΄  απηή θαη ηα νπνία είλαη: 
 Τελ 24645/01-11-2011 αίηεζή ηεο. 
 Τν επηζπλαπηόκελν Γηάγξακκα  ηεο πεξηνρήο ζην νπνίν θαίλεηαη ν ηόπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο.  
 Παξάβνιν πνζνύ 75,00 € 



 Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα 
                Τν κέινο ηεο ΔΠΕ θ. Μέληεο Γεώξγηνο αλέθεξε όηη δελ ζπκκεηέρεη ζηελ 
δηαδηθαζία ςήθηζεο ηνπ ελ ιόγσ ζέκαηνο δηόηη δελ ππάξρεη πεξηβαιινληηθή 
αδεηνδόηεζε ε νπνία πξνβιέπεηαη από ηελ απόθ.ΖΠ/15393/2332/02 ΦΔΚ 1022/Β & 
13727/724/03 ΦΔΚ 1087/Β Αληηζηνίρεζε ησλ θαηεγνξηώλ & Απόθ. 
ΖΠ/11014/703/Φ104/03 ΦΔΚ 332//Β.   
            Τα κέιε ηεο ΔΠΕ έιαβαλ ππόςε ηνπο  όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ αλσηέξσ 
θαηαζηήκαηνο  δελ εκπίπηεη θαη δελ επεξεάδεη ζε  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 Τνπηθήο Κνηλόηεηαο , όπσο απηά νξίδνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη από 
ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, πνπ ηίζεληαη ζηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο 
δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ αξρώλ, άθνπζαλ ηηο απόςεηο ηνπ θ. 
Μέληε , θαη έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο α):ηνπ Π. Γ/ηνο 180/19-2/10-3-1979, πεξί ησλ 
όξσλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ θιπ., όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ/κα 231/1989 
θαη ην Π. Γ/κα 457/1990, β) ηεο Α1β/8577/1983 απόθαζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη 
Πξόλνηαο «Υγεηνλνκηθόο έιεγρνο ησλ αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ 
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θιπ., ηελ 30984/19-7-1994 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ, πνπ αθνξά ηηο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ θαη 
επηρεηξήζεσλ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.2218/1994 θαη ηελ 12172/22-3-2002 θνηλή 
απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκίαο, Οηθνλνκηθώλ θαη Δζσηεξηθώλ Γ. Γ. Α. (Φ.Δ.Κ. 
533/Β/30-4-2004) ηνλ λ. 3463/ 8-6-06/ΦEK 114A άξζξν 80, θαζώο θαη ηελ 10551/23-
02-2007 Κ.Υ.Α.. 

                             Α π ο θ α ζ ί δ ε η   θ α η ά  π ι ε η ο ψ ε θ ί α  
 
     1.  Πξνεγθξίλεη  ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

«ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΔΛΔΣΩΝ » ζηελ θ. Μαθξή Δπαγγειία ηνπ Σππξίδσλα ζηελ  

Τνπηθή Κνηλόηεηα Αζσπνύ ηεο ΓΔ Αζσπνύ  ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο  κε ηελ 
δηαηήξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο απηήο ζε πεξίπησζε κε 
εθαξκνγήο θαη θαηαζηξαηήγεζεο πγεηνλνκηθώλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζηηθώλ 
απνθάζεσλ ηνπ Γήκνπ ή ηελ  ειιηπή πξνζθόκηζε ησλ ππνινίπσλ 
δηθαηνινγεηηθώλ. 

   
2. Ζ αλσηέξσ απόθαζή καο θαη ε άδεηα από ηνλ θ. Γήκαξρν  λα θνηλνπνηεζεί, ζε 

αθξηβέο θσηναληίγξαθν πξνο όιεο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο  (Τκήκα 
Πεξηβαιινληηθήο Υγηεηλήο & Υγεηνλνκηθνύ Διέγρνπ Λαθσλίαο, Γ.Ο.Υ. Μνιάσλ, 
Α.Τ. Μνιάσλ ) εθόζνλ πξνζθνκηζζνύλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά . 

 
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην Πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
  

       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                      ΣΑ ΜΔΛΖ 

   ΠΡΗΦΣΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ                 1)ΥΡΗΣΑΚΟ ΣΑΤΡΟ 

                                                              2)ΒΟΤΝΔΛΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

                                                              3)ΑΛΔΗΦΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ 

                                                              4)ΜΔΝΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

Αθρηβές Αληίγραθο 

Ο Γρακκαηέας ηες ΔΠΕ 

 

Γειήγηαλλες Νηθόιαος 


