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Θέμα 4ο : “ Πποέγκπιζη ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΑΝΑΨΤΚΣΗΡΘΟ (ΚΑΦΕ- 
                  ΚΡΕΠΕ) ηος ΣΖΩΡΣΖΗ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟΤ με διακπιηικό  
                  ηίηλο “CREPA-PA”. 

 
            ΘΣΟΡΘΚΟ- ΑΝΑΛΤΗ   

ύκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ ΚΔΚ (Ν. 3463/2006) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
άξζξν 22 παξ. 2 α ηνπ Ν. 3536/2007, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ην άξζξν 83 α θαη β ηνπ 
Ν. 3852/2010, πξηλ από ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ρνξεγείηαη πξνέγθξηζε ίδξπζεο, ε νπνία 
εθδίδεηαη ύζηεξα από απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο, κεηά από 
πξνέιεγρν ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.   

Γηα ηνλ πξνέιεγρν ιακβάλνληαη ππόςε 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 πόιεο, 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. ηα ζέκαηα 
αηζζεηηθήο, θπζηνγλσκίαο θαη ελ γέλεη ιεηηνπξγηώλ ηεο πόιεο εμεηάδεηαη, γηα 
θαηάζηεκα πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ π.δ. 180/79, αλ απηό βξίζθεηαη πιεζίνλ 
ζρνιείνπ, εθθιεζίαο, λνζνθνκείνπ θιπ. Επίζεο, θαηά ηνλ πξνέιεγρν εμεηάδνληαη 
δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζπζηέγαζε ηνπ θαηαζηήκαηνο κε θαηνηθίεο (ΤΠΕΔΔΑ 
66174/Εγθ. 51/29-11-2006).  

Η πξνέγθξηζε ίδξπζεο ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηόηεηα ίδξπζεο από ηνλ 
ελδηαθεξόκελν ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζηήκαηνο, ρνξεγείηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή 
πξνζεζκία ελόο (1) κήλα από ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο θαη απνηειεί πξνϋπόζεζε 
γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο έλαξμεο επηηεδεύκαηνο από ηελ αξκόδηα Δ.O.Τ.. 

Γηα ηελ αλσηέξσ πξνέγθξηζε ν ελδηαθεξόκελνο θαηαζέηεη αίηεζε ζηελ νπνία 
δειώλεη ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο, ηελ ηνπνζεζία 
ζηελ νπνία πξόθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη, επηζπλάπηνληαο δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο ζην 
νπνίν ζεκεηώλεηαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαζώο θαη ην πξνβιεπόκελν 
παξάβνιν. 

 ύκθσλα επίζεο κε ηα άξζξα 1 θαη 2 ηεο ΚΤΑ 10551/2007, δελ απαηηείηαη ε 
ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο από ηνλ νηθείν Δήκν ή Κνηλόηεηα γηα ηελ ίδξπζε ή ηελ 
εγθαηάζηαζε θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο εθόζνλ: α) Από ηελ θείκελε 



λνκνζεζία πξνβιέπεηαη όηη ε άδεηα ίδξπζεο ή εγθαηάζηαζεο εθδίδεηαη από άιιε 
αξρή, β) πξόθεηηαη γηα δξαζηεξηόηεηα πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ εμππεξέηεζε 
ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ θηηξίσλ, (π.ρ. θπιηθεία εληόο δεκνζίσλ θηηξίσλ) θαη γ) 
πξόθεηηαη γηα δξαζηεξηόηεηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα αζθεζεί εληόο 
άιινπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, γηα ην νπνίν έρεη ήδε ρνξεγεζεί 
άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο γηα ηελ ίδξπζε θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο, θαζώο θαη γηα ηελ αληίζηνηρε εγθαηαζηάζεσλ ζεάηξσλ, 
θηλεκαηνγξάθσλ θαη ςπραγσγηθώλ παηδηώλ ν ελδηαθεξόκελνο ππνβάιιεη ζρεηηθή 
αίηεζε πξνο ηνλ νηθείν Δήκν ή Κνηλόηεηα.  ηελ αίηεζε επηζπλάπηεηαη ππεύζπλε 
δήισζε 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. Επηζπλάπηεηαη, επίζεο, θαη ην 
πξνβιεπόκελν, θαηά πεξίπησζε, παξάβνιν. 

Η πξνέγθξηζε ινγίδεηαη όηη έρεη ρνξεγεζεί, εάλ ε ηαζζόκελε από ηηο νηθείεο 
δηαηάμεηο πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζή ηεο παξέιζεη άπξαθηε. 

 ην Δήκν καο ππνβιήζεθε ε κε αξ. πξση.:147/8-9-2011 αίηεζε  ηνπ ΣΖΩΡΣΖΗ 
ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟΤ κε ηελ νπνία δεηά ηε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο γηα ηελ ίδξπζε 
«ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΑΝΑΨΤΚΣΗΡΘΟΤ (ΚΑΦΕ-ΚΡΕΠΕ)» κε δηαθξηηηθό ηίηιν 
“CREPA-PA”, επί ηεο Λ Μαξαζώλνο 69.  ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη ηα 
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, ήηνη ππεύζπλε δήισζε, δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο θαη 
παξάβνιν ύςνπο 185,00 επξώ, ην νπνίν είλαη ζύκθσλν κε ην νξηδόκελν από ηελ 
ΚΤΑ 12172/2002 γηα ην ελ ιόγσ θαηάζηεκα.  

 Επί ηεο αηηήζεσο απηήο δηελεξγήζεθε πξνέιεγρνο από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, 
από ηνλ νπνίν δηαπηζηώζεθε α) νη ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο επηηξέπνπλ ηελ ίδξπζε 
ηνπ ελ ιόγσ θαηαζηήκαηνο θαη β) δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είηε από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (λ.2946/2001 πεξί 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ) είηε από ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο γ) δελ ππάξρνπλ 
άιινη πεξηνξηζκνί ζρεηηθνί κε ηελ απόζηαζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηε ζπζηέγαζή ηνπ 
κε θαηνηθίεο. 

      
            ΠΡΟΣΑΕΘ   
      
   Πξνηείλσ λα ρνξεγεζεί ε πξνέγθξηζε ζην παξαπάλσ θαηάζηεκα δηόηη πιεξνύληαη 
όιεο νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ  
 
               ΤΝΝΗΜΕΝΑ   

1. Η αίηεζε γηα πξνέγθξηζε κε αξ. πξση. 147/8-9-2011 
 
 
Παξαθαινύκε λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά κε ην ζέκα. 


