
 

     

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  

ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ 

ΔΗΜΟ ΩΡΑΘΟΚΑΣΡΟΤ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από τα πρακτικά  
ηεο 4

ης
 πλεδξίαζεο ηεο 14-03-11 

 ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΘΟΚΑΣΡΟΤ  

 

 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο Ωξαηνθάζηξνπ Θεζζαινλίθεο, ζπλεδξίαζε δεκόζηα ζήκεξα 14-03-11, 

εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα  10:30,  ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Ωξαηνθάζηξνπ επί ηεο νδνύ 

Κνκλελώλ ζηνλ αξηζκό 76, ζην Ωξαηόθαζηξν κεηά από ηελ ππ’ αξηζ. 4940/2011  πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ 

θαη Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10 (ΦΔΚ87Α/7-6-2010).  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε δεκνηηθή 

ππάιιεινο θα Μπαινηόγινπ Πνιύκληα., σο γξακκαηέαο – πξαθηηθνγξάθνο ηεο Ο.Δ. 

Γηαπηζηώλεηαη λόκηκε απαξηία ηνπ ζώκαηνο δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ (7) επηά  κειώλ επξέζεζαλ 

παξόληα άπαληα ηα κέιε . 

ΠΑΡΟΝΣΕ  ονομαστικά:  1] αξακάληνο  Γεκήηξεο  Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο Δ.Π.Ε., 2] Μπάηνο 

Νηθόιανο αληηπξόεδξνο Δ.Π.Ε. 3] Σζαθαιίδνπ Γέζπνηλα ηαθηηθό κέινο Δ.Π.Ε. ,3] Γειεπάια Γάθλε ηαθηηθό 

κέινο  Δ.Π.Ε. ,4] Σζηηζηθιήο Γεώξγηνο ηαθηηθό κέινο Δ.Π.Ε., 5] Εάηθνο Λεσλίδαο ηνπ Αζαλαζίνπ ηαθηηθό 

κέινο Δ.Π.Ε. ,6] Καξαζηεξίνπ Δπάγγεινο ηνπ Παλαγηώηε  ηαθηηθό κέινο Δ.Π.Ε.  

ΑΠΟΝΣΕ : θαλέλαο  
Αριθμός  απόφασης 3/2011 

ΘΕΜΑ:  Υνξήγεζε πξνέγθξηζεο ή κε γηα άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο ζηελ θα  ΓΑΣΕΟΛΑ ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ άββα  κεηά από ηελ αξηζ. 3477/9.2/2011 αίηεζή ηεο γηα 

ην θαηάζηεκα «ΜΔΗΚΣΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ», ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ ηνπηθή Κνηλόηεηα 

Πεληαιόθνπ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ . 

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απη/ζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γ/ζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο” θαζώο θαη ησλ άξζξσλ 80 θαη 285 ηνπ Ν. 3463/2006 πεξί «Καηαζηεκάησλ 

Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο», παξ. 2 γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θαη/ησλ πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο απαηηείηαη άδεηα, ε νπνία ρνξεγείηαη από ην Γήκαξρν. Πξηλ από ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη πξνέγθξηζε ίδξπζεο, ε νπνία εθδίδεηαη ύζηεξα από απόθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο  θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1Α πεξ. i’ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3852/10 κε ηελ 

επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 83, κεηά από πξνέιεγρν ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.  

Γηα ηελ αλσηέξσ πξνέγθξηζε, ν ή ε ελδηαθεξόκελνο/ε   θαηαζέηεη αίηεζε ζηνλ νηθείν Γήκν, 

επηζπλάπηνληαο ππεύζπλε ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο, νη 

πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ή ε θαηεγνξία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη κλεκνλεύεηαη πιήξεο πεξηγξαθή ηεο 

ηνπνζεζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ νηθήκαηνο ή αθηλήηνπ [πεξηνρή-νηθηζκόο, νδόο, αξηζκόο ή νηθνδνκηθό 

ηεηξάγσλν] θαη ζρεηηθό δηάγξακκα, ζην νπνίν ζεκεηώλεηαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Δπηζπλάπηεηαη, επίζεο, θαη ην πξνβιεπόκελν από ηελ ΚΤΑ 12172/2002 παξάβνιν, γηα ην ελ ιόγσ 

θαηάζηεκα όπσο ηζρύεη . 

 

Μαο δηαβηβάζζεθε από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ,  ε κε αξηζ. 3477/9.2.2011 αίηεζε ηεο ΓΑΣΕΟΛΑ 

ΓΖΜΖΣΡΑ ηνπ άββα  κε ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά,  γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «ΜΔΗΚΣΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ»   

 



 Δπί ηεο αίηεζεο απηήο δηελεξγήζεθε πξνέιεγρνο από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, από ηνλ νπνίν 

δηαπηζηώζεθε όηη: α] δελ ππάξρεη  Γ.Π.. θαη επνκέλσο δελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο ζηε Γ.Δ. 

Καιιηζέαο, β] δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είηε από ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία είηε από ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, γ] δελ ππάξρνπλ άιινη πεξηνξηζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ απόζηαζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηε ζπζηέγαζή ηνπ κε θαηνηθίεο.  

 Αθνινύζσο, ν Πξόεδξνο πξόηεηλε ζηελ Δπηηξνπή ηε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο . 

 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε κε βάζε ηνλ αηνκηθό θάθειν θη έρνληαο 

ππόςε ηεο ηε ζρεηηθή εηζήγεζε,  ην άξζξν 44 Αηβ/8577/1983ΑΗΒ/8577/83 Τγεηνλνκηθή δηάηαμε,  ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 80 θαη 285 ηνπ Ν.3463/2006, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 83 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη 

ηελ ππ’ αξηζκ. 51/Α.Π.νηθ. 66174/29.11.2006 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ 

 

ομόυωνα ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 
 

Υνξεγεί πξνέγθξηζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο 

«ΜΔΗΚΣΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ», ζηελ θα  ΓΑΣΕΟΛΑ ΓΖΜΖΣΡΑ κεηά από ην ππ’ αξηζ. 

3477/9.2.2011 αίηεκά ηεο,  γηα ην θαηάζηεκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ ηνπηθή Κνηλόηεηα Πεληαιόθνπ ηνπ 

Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ Θεζζαινλίθεο . 

       

Ζ απόθαζε απηή έιαβα αξηζκό         3/2011 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξώλ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο:  

 

                                  ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γήκαξρνο  

(ππνγξαθή)  

  

 

 

ΑΡΑΜΑΝΣΟ ΓΖΜΖΣΡΖ  

                                           ΣΑ   ΜΕΛΗ 

(σπογραυές) 

Σζαθαιίδνπ Γέζπνηλα  ηνπ Αξρηκήδε ηαθηηθό κέινο Δ.Π.Ε.   

Γειεπάια Γάθλε ηνπ Γεκεηξίνπ ηαθηηθό κέινο   Δ.Π.Ε.  

Σζηηζηθιήο Γεώξγηνο ηαθηηθό κέινο Δ.Π.Ε.  

      Εάηθνο Λεσλίδαο ηνπ Αζαλαζίνπ ηαθηηθό κέινο Δ.Π.Ε.  

Καξαζηεξίνπ Δπάγγεινο ηνπ Παλαγηώηε  Δ.Π.Ε.   

Μπάηνο Νηθόιανο ηνπ ίκνπ Δ.Π.Ε.  

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ωξαηόθαζηξν  

Ο  Δήμαρτος  ως Προέδροσ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

τοσ Δήμοσ Ωραιοκάστροσ  

 

 ΑΡΑΜΑΝΣΟ ΔΗΜΗΣΡΗ  


