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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

ΓΖΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ 
Νο 1/16-01-2012 

 

Αρηζ.Αποθ. 1/2012 

ΘΔΜΑ: Υορήγεζε ή κε προέγθρηζες ίδρσζες θαηαζηήκαηος σγεηολοκηθού 

ελδηαθέροληος «ΜΗΝΗ ΜΑΡΚΔΣ» ηδηοθηεζίας ηες θ. Βιατάθε Αλαζηαζίας ηοσ 

Υρήζηοσ ζηελ Σοπηθή Κοηλόηεηα Παθίωλ ηες ΓΔ Μοιάωλ ηοσ Γήκοσ 

Μολεκβαζηάς.  

    ηνπο Μνιάνπο, ζήκεξα, ηελ  16-01-2012  εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11:00 π.κ ζην 

Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε 

Δπηηξνπή πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο,  ύζηεξα από ηελ 462/10-01-

2012 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 

1. Πξηθηάθε Παλαγηώηα (Πξόεδξνο)      Παλαγηώηα Αιεηθέξε 

2. Υξηζηάθνο ηαύξνο (Αληηπξόεδξνο)       

3.Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 

4. Κνιιηάθνο Ησάλλεο  

5. Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο        

  

6. Μέληεο Γεώξγηνο  

 

 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Γειήγηαλλε 

Νηθόιαν. 

  Ζ Πξόεδξνο εηζεγνύκελε ην  αλσηέξσ  ζέκα  έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο ΔΠΕ ηα 

εμήο: 

Με ηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10 νξίδνληαη ηα εμήο: 
   Ο πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο θαιεί ηα κέιε ηεο ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή 
πξόζθιεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, όπνηε ην 
δεηήζεη ν δήκαξρνο ή ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ 
κειώλ ηεο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε απαηηείηαη γξαπηή αίηεζε, ζηελ νπνία 
αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ. ηελ ίδηα πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 
επαλππνβιεζεί αίηεκα γηα ην ίδην ζέκα, πξηλ παξέιζεη δίκελν, αθόηνπ εθδόζεθε 



απνξξηπηηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο, εθηόο εάλ γίλεηαη επίθιεζε λεόηεξσλ 
ζηνηρείσλ. Αλ θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ελόο ηξίηνπ (1/3) πξνθύπηεη δεθαδηθόο 
αξηζκόο, ηόηε ν αξηζκόο απηόο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιύηεξε κνλάδα 
εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ππνδηαίξεζε κεγαιύηεξε ή ίζε ηνπ εκίζεσο (0,5). Αλ ε 
επηηξνπή δελ ζπγθιεζεί ην αξγόηεξν έμη (6) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, 
ζπλέξρεηαη ύζηεξα από πξόζθιεζε εθείλσλ πνπ ππέβαιαλ ηελ αίηεζε θαη 
απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα, γηα ηα νπνία είρε δεηεζεί ε ζύγθιεζή ηεο. 
Ζ αδηθαηνιόγεηε παξάιεηςε ηνπ πξνέδξνπ γηα δύν ζπλερείο θνξέο λα θαιέζεη ηελ 
νηθνλνκηθή ή ηελ επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο απνηειεί ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο. 
6. Ζ πξόζθιεζε δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Ζ πξόζθιεζε επηδίδεηαη ή 
γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα 
πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, ε πξόζθιεζε απηή 
κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ 
πξόζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη 
θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην 
θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ.» 
 
Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έηζη όπσο θαηαξηίζηεθε από ηελ Πξόεδξν είλαη 
ηα εμήο: 
 

1. Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην πεξί απνδνρήο ή  κε  κειέηεο πξάμεο 
εθαξκνγήο (Α’ αλάξηεζε)  θαη θηεκαηνγξάθεζεο (Β΄ αλάξηεζε)γηα ηελ « 
Σνπνγξαθηθή θαη Υσξνηαμηθή κειέηε γηα ηελ ζύληαμε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο 
ζηνλ Σνκέα Γ΄ ρεδίνπ πόιεο Νεάπνιεο Βνηώλ».   

 

2. ύληαμε έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο. 
 

        Δλ ησ κεηαμύ έρεη πξνθύςεη έλα αθόκε ζέκα, ην νπνίν ζεσξείηαη θαηά ηελ θξίζε 
κνπ όηη πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαηά πξνηεξαηόηεηα θαη αθνξά  ηελ ρνξήγεζε ή κε 
πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο  ζηελ θ. Βιαράθε Αλαζηαζία η. Υξήζηνπ γηα ην 
θαηάζηεκά ηεο «ΜΗΝΗ ΜΑΡΚΔΣ» ζηελ Σ.Κ. Παθίσλ ηεο Γ.Δ. Μνιάσλ, εθόζνλ 
πξσηαξρηθό κέιεκα καο είλαη  ε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ιόγσ ηνπ όηη δελ 
κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε ηνλ αθξηβή ρξόλν ηεο επόκελεο ζπλεδξίαζεο ηεο ΔΠΕ. 
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, θξνλώ όηη ζα πξέπεη λα ηεζεί απηό ην ζέκα πξνο 
ζπδήηεζε, παξά ην όηη δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο θαιώ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά.  
Ζ  Δ.Π.Ε.  αθνύ έιαβε ππόςε ηεο 

 ηελ εηζήγεζε ηεο πξνέδξνπ,  
 ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10,  
 ην πεξηερόκελν ηνπ ζέκαηνο, ην νπνίν αλ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε πξέπεη λα ζπδεηεζεί,   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Σελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ,πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά ηελ ρνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 
θαηαζηήκαηνο  ζηελ θ. Βιαράθε Αλαζηαζία η. Υξήζηνπ γηα ην θαηάζηεκά ηεο «ΜΗΝΗ 
ΜΑΡΚΔΣ» ζηελ Σ.Κ. Παθίσλ ηεο Γ.Δ. Μνιάσλ 
ηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο είπε ηα εμήο:  
       Από ηε ζηηγκή πνπ ε  Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο νκόθσλα απνθάζηζε όηη ην ελ 
ιόγσ ζέκα ην νπνίν δελ ήηαλ γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε είλαη ζεκαληηθό, ζα 
απνθαζίζεη επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαη έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο:   
 
 



          Σελ αξηζ. Πξση. 837/16-01-2012 αίηεζε  ηεο θ. Βιαράθε Αλαζηαζίαο ηνπ 
Υξήζηνπ  κε ηελ νπνία δεηά ηελ ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο  ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο «ΜΗΝΗ ΜΑΡΚΔΣ» ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Παθίσλ ηεο ΓΔ Μνιάσλ 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 ίδξπζεο θαη/ηνο,  όπσο έρεη αξκνδηόηεηα από 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  83 ηνπ λ 3852/2010 ) .  
      Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο  αθνύ είδε ηελ αίηεζε ηεο  ελδηαθεξνκέλεο θαη 
ήιεγμε  όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ επηζπλάπηνληαη ζ΄  απηή θαη ηα νπνία είλαη: 

 Σελ 837/16-01-2011 αίηεζή ηεο. 
 Σν επηζπλαπηόκελν Γηάγξακκα  ηεο πεξηνρήο ζην νπνίν θαίλεηαη ν ηόπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο.  
 Παξάβνιν πνζνύ 75,00 € 
 Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα 

        Έιαβε ππόςε ηεο 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 Γεκνηηθήο 
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.  
     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 Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 
Πξόλνηαο «Τγεηνλνκηθόο έιεγρνο ησλ αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ 
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θιπ., ηελ 30984/19-7-1994 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 
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 Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο, Οηθνλνκηθώλ θαη Δζσηεξηθώλ Γ. Γ. Α. (Φ.Δ.Κ. 
533/Β/30-4-2004) ηνλ λ. 3463/ 8-6-20/ΦEK 114A άξζξν 80, θαζώο θαη ηελ 10551/23-
02-2007 Κ.Τ.Α.. 
                             Α π ο θ α ζ ί δ ε η      Ο κ ό θ ω λ α 
 
     1.  Πξνεγθξίλεη  ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

«ΜΗΝΗ ΜΑΡΚΔΣ» ζηελ θ. Βιαράθε Αλαζηαζία ηνπ Υξήζηνπ ζηελ  Σνπηθή 
Κνηλόηεηα Παθίσλ ηεο ΓΔ Μνιάσλ  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  (Σκήκα 
Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο & Τγεηνλνκηθνύ Διέγρνπ Λαθσλίαο, Γ.Ο.Τ. 
Μνιάσλ, θ.ι.π ) εθόζνλ πξνζθνκηζζνύλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά . 

 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

  
 

      Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                                 ΣΑ ΜΔΛΖ 

   ΠΡΗΦΣΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ                  1) ΥΡΗΣΑΚΟ ΣΑΤΡΟ  

                                                               2) ΚΟΛΛΗΑΚΟ ΗΩΑΝΝΖ 

                                                               3) ΒΟΤΝΔΛΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ  

                                                               4)  ΚΟΤΣΟΝΗΚΟΛΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

                                                               5) ΜΔΝΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ   

                            

Αθρηβές Αληίγραθο 

Ο Γρακκαηέας ηες ΔΠΕ 

 

 Γειήγηαλλες Νηθόιαος 


