
 
 

Τν Σπκβνύιην ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ψπρηθνύ, ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη  αθνύ 

έιαβε ππ΄όςε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 θαη 89 ηνπ Ν. 3852/2010    

 
     

           ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ 
 
 

Έρνληαο ππόςε ην άξζ. 79 παξ. 1 ηνπ Ν. 3463/2006 πνπ νξίδεη όηη νη Γεκνηηθέο 

αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηνπο, έγηλε ζπδήηεζε επί ηνπ πξνηεηλόκελνπ 

ρεδίνπ Καλνληζκνύ Αδεηώλ Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ Ελδηαθέξνληνο 

(ΚΤΕ), ζπκθσλήζεθε νκνθώλσο, λα απνζηαινύλ νη παξαθάησ παξαηεξήζεηο ζηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ: 

 

1. Α’ Παξαηήξεζε: ηνλ πξνηεηλόκελν Καλνληζκό δίλεηαη νξηζκόο γηα ηα 

Καηαζηήκαηα Τ.Δ. πνπ δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο νξηζκνύο πνπ ππάξρνπλ ζην 

Π.Γ. 87 πεξί ρξήζεσλ γεο.  Ο νξηζκόο ηνπ πξνηεηλόκελνπ θαλνληζκνύ είλαη 

εμαηξεηηθά επξύο (ζπκπεξηιακβάλεη από «κπαθάιηθα» κέρξη θέληξα ηύπνπ club 

κεηά κνπζηθήο, αθόκα θαη ηα πεξίπηεξα!).  Σν Π.Γ. 87 μερσξίδεη κε ζαθήλεηα ηα 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (θαζεκεξηλήο αλάγθεο), ηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο, ηα 

αλαςπθηήξηα, ηα θέληξα δηαζθέδαζεο θιπ., θαη θπξηόηεξα, αλαθέξεη πνηεο 

ρξήζεηο επηηξέπνληαη πνύ.  

Δλδεηθηηθά παξαζέησ απόζπαζκα ηνπ δηαηάγκαηνο: 
ΑΡΘΡΟΝ-2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΑΜΙΓΟΤ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

      Σηηο πεξηνρέο ακηγνύο θαηνηθίαο επηηξέπνληαη κόλν:  

      1. Καηνηθία.  

      2. Ξελώλεο κηθξνύ δπλακηθνύ (πεξί ηηο 20 θιίλεο).  

      3. Εμποπικά καηαζηήμαηα πος εξςπηπεηούν ηιρ καθημεπινέρ ανάγκερ ηυν καηοίκυν 

ηηρ πεπιοσήρ (πανηοπυλεία, θαπμακεία, σαπηοπυλεία κλπ.).  

      4. Κηίξηα θνηλωληθήο πξόλνηαο.  

      5. Κηίξηα πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

      6. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.  

      7. Θξεζθεπηηθνί ρώξνη.  

      8. Πνιηηηζηηθά θηίξηα (θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο).  

ΑΡΘΡΟΝ-3  ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

      Σηηο πεξηνρέο γεληθήο θαηνηθίαο επηηξέπνληαη κόλν:  

      1. Καηνηθία.  

      2. Ξελνδνρεία κέρξη 100 θιηλώλ θαη μελώλεο.  

      3. Εμποπικά καηαζηήμαηα (με εξαίπεζη ηιρ ςπεπαγοπέρ και ηα πολςκαηαζηήμαηα).  

      4. Γπαθεία ηπάπεζερ αζθάλειερ κοινυθελείρ οπγανιζμοί.  

      5. Κηίπια εκπαίδεςζηρ.  

      6. Εζηιαηόπια.  

      7. Ανατςκηήπια.  

      8. Θξεζθεπηηθνί ρώξνη.  

      9. Κηίξηα θνηλωληθήο πξόλνηαο.  

     10. Επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο όριεζεο.  

     11. Πξαηήξηα βελδίλεο.  

     12. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.  

     13. Κηίξηα γήπεδα ζηάζκεπζεο.  

     14. Πνιηηηζηηθά θηίξηα (θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο).  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν, ηα θέληξα δηαζθέδαζεο ηύπνπ club 

επηηξέπνληαη ΜΟΝΟ ζην πνιενδνκηθό θέληξν ηνπ πξναζηίνπ – πεξηνρή πνπ 

δελ έρεη νξηζζεί γηα ην Γήκνο καο σο ζύλνιν. 



Η ρξήζε δηαθνξεηηθώλ νξηζκώλ από απηά ηνπ Π.Δ. αλνίγεη ηνλ δξόκν ζε 

«εξκελείεο» πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ Π.Δ.87 θαη ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ηνπ νηθηζηηθνύ ραξαθηήξα ησλ πεξηνρώλ καο.   

Γηα ηνλ ιόγν απηό, δεηνύκε λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα (ζηελ αξρή ηνπ 

θαλνληζκνύ είηε ζε παξάξηεκα) ηα ζπγθεθξηκέλα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα (θάζε 

πεξηνρήο) όπνπ επηηξέπνληαη εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη πνίεο εκπνξηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο επηηξέπνληαη.  Γηα παξάδεηγκα, Φπρηθό -νηθνδνκηθό ηεηξάγσλό 

166 (λέαο Αγνξάο Φπρηθνύ) επηηξέπνληαη ηζόγεηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα 

θαζεκεξηλήο αλάγθεο .  Έηζη θάζε ελδηαθεξόκελνο ζα γλσξίδεη ηα «πνύ θαη πώο» 

εθ ησλ πξνηέξσλ. 

2. Β’ Γεληθή παξαηήξεζε: Δίλαη θαιό θαη αλαγθαίν λα ππάξρεη θαλνληζκόο όκσο 

γηαηί αλαθεξόκαζηε κόλν ζηα ΚΤΔ; Γελ πξνθαινύλ νριήζεηο ηα θξνληηζηήξηα, νη 

ηξάπεδεο, ή ηα  δηαγλσζηηθά ηαηξηθά θέληξα;  Σα θαηαζηήκαηα απηά δελ 

απνθηνύλ άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ Γήκν όκσο γηα ηελ ίδξπζή ηνπο απαηηείηαη 

βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηελ ζπκκόξθσζε ηεο πξνηεηλόκελεο 

δξαζηεξηόηεηαο κε ηηο εγθεθξηκέλεο ρξήζεηο γεο.  Γηα ηελ δηαθύιαμε ηνπ 

νηθηζηηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκν καο νη βεβαηώζεηο απηέο πξέπεη λα 

ρνξεγνύληαη κεηά από απόθαζε ηνπ ηνπηθνύ πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ή 

από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο. 

3. Γ’ Γεληθή παξαηήξεζε:  Ο πξνηεηλόκελνο θαλνληζκόο δελ αληηκεησπίδεη ην 

κεγάιν πξόβιεκα ηνπ «θνξεζκνύ» εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ 

κεξηθέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ. Ο Γήκνο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ 

έθδνζε Καλνληζκώλ Λεηηνπξγίαο Αγνξώλ γηα θάζε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ όπνπ 

ππάξρεη εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνπο νπνίνπο ζα πξνζδηνξίδνληαη ζέκαηα 

κεηαμύ άιισλ, όπσο ηα πόζα είδε θαηαζηεκάησλ ΤΔ ή ρώξνη εζηίαζεο ζα 

επηηξέπνληαη αλά πεξηνρή. 

4. Γ’ Γεληθή Παξαηήξεζε:  Σα πκβνύιηα Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ έρνπλ νπζηαζηηθά 

κηα κνλαδηθή ζεζκνζεηεκέλε αξκνδηόηεηα - λα ρνξεγνύλ πξνεγθξίζεηο ζε 

θαηαζηήκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπο. Πώο είλαη δπλαηόλ λα γίλεηαη ζύληαμε θαη 

ςήθηζε ελόο θαλνληζκνύ έθδνζεο αδεηώλ ρσξίο λα ελεκεξώλεηαη θαλ ην Σνπηθό 

πκβνύιην;  Σα ζπκβνύιηα δεκνηηθώλ ελνηήησλ δελ έρνπλ θιεζεί λα ζηείινπλ 

απόςεηο γηα έλαλ θαλνληζκό πνπ νξίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα αλαγθαζηνύλ 

λα ιεηηνπξγνύλ.  Απηό δελ αξκόδεη κε ην πλεύκα δηαθάλεηαο θαη δηαβνύιεπζεο 

πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο ζήκεξα θαη ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 

γεληθόηεξα.   

 

Δηδηθόηεξεο παξαηεξήζεηο επί ηνπ θεηκέλνπ: 

5. ειίδα 1 (πξνηειεπηαία παξάγξαθν) πξέπεη λα πξνζηεζεί «θαζώο θαη εηδηθέο 

δηαηάμεηο (π.ρ. Π.Γ.) πνπ θαζνξίδνπλ εηδηθνύο όξνπο δόκεζεο  θαη ηνλ νηθηζηηθό 

ραξαθηήξα πεξηνρώλ ηνπ Γήκνπ.» Αθόκα θαιύηεξν λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο. 

6. Σν Απηνηειέο Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Δήκνπ θαίλεηαη 

λα έρεη ηδξπζεί ζηνλ Γήκν καο πξνθεηκέλνπ λα αζρνιεζεί κε ηελ αδεηνδόηεζε 

ησλ θαηαζηεκάησλ. Γπζηπρώο, δελ καο έρεη γίλεη γλσζηό πνπ εδξεύεη, πνηεο είλαη 

νη αξκνδηόηεηέο ηνπ, από πνηνλ δηνηθείηαη, θαη πνία ε ζρέζε ηνπ κε ην πκβνύιην 



Γεκνηηθήο Δλόηεηαο (ην νπνίν δηαηεξεί αξκνδηόηεηεο γηα ηελ πξνέγθξηζε αδεηώλ 

ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ). Δπίζεο, επεηδή ζην ηέινο ηεο παξνύζαο δεκαξρηαθήο 

ζεηείαο (δειαδή ζε ιίγν πεξηζζόηεξν από έλα ρξόλν) θαίλεηαη λα δξνκνινγείηαη 

ε θαηάξγεζε ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ ζην Φπρηθό, ηίζεηαη ην εξώηεκα ΠΟΘΟ 

ζα πξνεγθξίλεη ηηο άδεηο κειινληηθά γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Ψπρηθνύ; Σν ηκήκα 

απηό; 

7. Άξζ. 4 (β) αλαθέξεηαη ζε «εξγαζηήξην» - ελλνείηαη παξαζθεπαζηήξην ΚΤΔ ή 

κπνξεί λα αλαθέξεηαη θαη ζε βηνηερλία ή άιινπ είδνπο εξγαζηεξίνπ; Θα ήηαλ 

θαιύηεξα λα αλαθέξεηαη σο «εξγαζηήξην θαηαζηήκαηνο». 

8. Άξζ. 4 (γ&δ)- Βεβαηώζεηο Πνιενδνκίαο 

 Γηαηί αλαθέξνπκε ηνλ όξν Πνιενδνκία –ηζρύεη ν όξνο Τπεξεζία Γόκεζεο 

ηώξα. 

 Γεδνκέλνπ όηη ν Γήκνο καο δελ δηαζέηεη «Πνιενδνκία», είλαη θαιύηεξν 

λα ρνξεγνύληαη νη βεβαηώζεηο απηέο από ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ καο. 

 Ζ βεβαίσζε δελ πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ επηηξεπόκελε ρξήζε γεο γηα ηελ 

«πεξηνρή» πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην γεληθώο, αιιά λα αλαθέξεηαη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ Ο.Σ. όπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην . 

 Δπίζεο ε βεβαίσζε δελ πξέπεη λα αλαθέξεη όηη επηηξέπνληαη γεληθώο 

«θαηαζηήκαηα» αιιά λα αλαθέξεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε γηα ηελ 

νπνία αηηείηαη άδεηα. Γηα παξάδεηγκα έλα πξαηήξην άξηνπ πνπ δηαζέηεη θαη 

ηξαπεδάθηα γηα θαθέ δελ είλαη απιώο έλα παξάξηεκα άξηνπ αιιά θαη 

ρώξνο εζηίαζεο! Έρεη γίλεη ζπλήζεηα πιένλ λα αηηνύληαη αξρηθά γηα ηελ 

ίδξπζε απινύ θαηαζηήκαηνο ηύπνπ πξαηεξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα δεηνύλ 

ζπκπιεξσκαηηθά λα ηνπο επηηξαπεί ε πξνζζήθε ηξαπεδηώλ θαη 

θαζηζκάησλ . 

9. Άξζ. 4 (ε) Έγγξαθν Βεβαίαο Υξνλνινγίαο: Σν έγγξαθν ζπλήζσο έρεη λα θάλεη γηα 

ηνλ ηξόπν πνπ έρεη έξζεη ην αθίλεην ζηελ θαηνρή ηνπ ελδηαθεξόκελνπ (βι. Δγθ. 

51/2006) αιιά ζην ζεκείν απηό ηνπ πξνηεηλόκελνπ θαλνληζκνύ θαίλεηαη λα 

αθνξά ζέζεηο ζηάζκεπζεο.  Δπηπιένλ, αλαθέξεη παιαηά απόθαζε ηνπ Γήκνπ Ν.Φ. 

ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο, ηελ νπνία δελ γλσξίδνπκε. Δθόζνλ ν 

πξνηεηλόκελνο θαλνληζκόο εθηείλεηαη ζε όιν ην Γήκν, πξέπεη λα εμεηαζηεί εθ 

λένπ απηή απόθαζε, λα ηξνπνπνηεζεί - ζπκπιεξσζεί εθόζνλ απαηηεζεί θαη λα 

βγεη λέα απόθαζε γηα όιν ην Δήκν. 

10. Σν Απηνηειέο ηκήκα ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ ειέγρεη ηελ 

πιεξόηεηα ηνπ θαθέινπ θαη ηίζεηαη πξνζεζκία 15 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζην Σνπηθό πκβνύιην λα ελεξγήζεη.  Όκσο , ε 

πξνηεηλόκελε δηαδηθαζία γηα ηελ πξνέγθξηζε επηηξέπεη λα θαηαηεζεί ε αίηεζε 

ρσξίο λα έρνπλ πξνζθνκίζεη νη ελδηαθεξόκελνη ηα δηθαηνινγεηηθά . Σν έληππν 

«Αίηεζε - Τπεύζπλε Γήισζε» πνπ ζπλνδεύεη ηνλ Καλνληζκό, έρεη εηδηθή ζηήιε 

γηα λα επηζεκαίλνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ «ζα πξνζθνκηζζνύλ».  Η 

πξνζεζκία πξέπεη λα μεθηλάεη από ηελ εκέξα πιεξόηεηαο ηνπ θαθέινπ θαη 

όρη από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο. 



11. Ζ πξνζεζκία ησλ 15 εκεξώλ είλαη ππεξβνιηθά κηθξή εθόζνλ πξόθεηηαη γηα 

εκεξνινγηαθέο κέξεο θαη όρη εξγάζηκεο. Σν ηνπηθό ζπκβνύιην ζέιεη 3-4 κέξεο γηα 

λα ζπγθιεζεί εθηάθησο θαη ηα έγγξαθα δελ «ηαμηδεύνπλ» κε αζθάιεηα θαη 

γξήγνξα.  Δθόζνλ ε πεξηνξηζηηθή πξνζεζκία θξηζεί αλαγθαία, ε Γεκνηηθή αξρή 

νθείιεη λα εμαζθαιίζεη όηη ηα πκβνύιηα Γεκνηηθήο Δλόηεηαο δηαζέηνπλ 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, πξσηόθνιιν θαη όηη γίλεηαη δηαβίβαζε όισλ ησλ 

ζπλνδεπηηθώλ εγγξάθσλ (ζρεδίσλ θιπ.). 

12. Παξαθαινύκε λα δηεπθξηληζζεί εάλ ν ζσζηόο όξνο είλαη «πκβνύιην ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ή Ελόηεηαο» όπσο καο έρνπλ ελεκεξώζεη.  

13. Ζ ππνβνιή ηεο πξνέγθξηζεο ζα εμεηάδεηαη από ην Σνπηθό ιακβάλνληαο ππόςε 3 

όξνπο: λα πξνζηεζεί «4) θαη ηνπο εηδηθνύο όξνπο πνπ επηθξαηνύλ γηα ηελ 

πεξηνρή» (π.ρ. εηδηθνί όξνη δόκεζεο ή κειινληηθόο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο 

ηνπηθήο αγνξάο). 

14. ειίδα 3 άξζξν 4… όιε ε παξάγξαθν πεξί αλσηέξαο βίαο δελ είλαη 

θαηαλνεηή.  

15. Ζ ζησπεξή ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο κεηά από ηελ παξέιεπζε 15 εκεξώλ από ηελ 

ππνβνιή αίηεζεο είλαη ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ  – ηδηαίηεξα δε όηαλ δελ δηαζέηνπκε 

κεραληζκνύο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο. ησπεξή πξνέγθξηζε κπνξεί λα πξνβιέπεηαη κόλν κεηά 

από γξαπηή όριεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζην πκβνύιην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο  

θαη εθόζνλ ν θάθεινο είλαη ΠΛΖΡΖ. Γηα ηνλ ιόγσ απηό δεηνύκε λα απαηηείηαη 

γξαπηή όριεζε ζην ηνπηθό ζπκβνύιην θαη εάλ δελ έρεη απνθαζίζεη ην 

ζπκβνύιην εληόο 5 εκεξώλ, ηόηε λα ρνξεγείηαη ε άδεηα. 

16. Πνηνο θνξέαο ζα ρνξεγεί ηηο παξαηάζεηο ησλ πξνεγθξίζεσλ; Δπίζεο, δεδνκέλνπ 

όηη α) δελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο θαη β) απαηηείηαη λα έρνπλ θαηαζθεπαζζεί θαη λα έρνπλ ειεγρζεί νη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο από ηηο πγεηνλνκηθέο & ππξνζβεζηηθέο 

ππεξεζίεο, δελ ζεσξείηαη κηθξόο ν ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνεγθξίζεσλ (3 κελώλ);  

Δίλαη δπλαηόλ λα θαηαζθεπαζηεί θαη λα ειεγρζεί από δεκόζηα ππεξεζία, ε 

εζσηεξηθή Ζ/Μ εγθαηάζηαζε ελόο θαηαζηήκαηνο ηξνθίκσλ γηα παξάδεηγκα εληόο 

3 κελώλ;  Οπζηαζηηθά αλαγθάδνπκε ηνλ ελδηαθεξόκελν λα μεθηλάεη ηελ 

θαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο πξνηνύ ιάβεη ηελ πξνέγθξηζε….. 

17. Πξνο ην ηέινο ηεο ζειίδαο 3 αλαθέξεηαη όηη δελ απαηηείηαη πξνέγθξηζε γηα ηελ 

ίδξπζε Κ.Τ.Δ. πνπ αθνξνύλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ θηηξίσλ 

(π.ρ. θπιηθεία ζε δεκόζηα θηίξηα ή ζρνιεία). Τπάξρεη θίλδπλνο ζην ζεκείν απηό 

λα γίλεη θαηάρξεζε ηεο «πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο» ησλ θαηαζηεκάησλ απηώλ θαη 

λα αλνίμεη ηνλ δξόκν γηα ηελ ίδξπζε αλαςπθηεξίσλ γηα παξάδεηγκα ζε αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα απνθηήζνπλ ππεξηνπηθή εκβέιεηα. Γηα ηνλ ιόγν απηό, θαη 

κε δεδνκέλν όηη κε ηελ ίδξπζε Κ.Τ.Δ.  εληόο θηηξίνπ πξνηίζεηαη κηα εκπνξηθή 

δξαζηεξηόηεηα ζην δήκν, δεηνύκε λα δηαγξαθεί ε εμαίξεζε απηή θαη λα 

απαηηείηαη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο αδείαο ιεηηνπξγίαο (πξνέγθξηζε θιπ.) γηα ηελ 

ίδξπζε Κ.Τ.Δ. εληόο θηηξίσλ. 

18. Καιώο αλαθέξεηαη ην ζρέδην θύηεπζεο ζηα ζρέδηα νηθνδνκηθήο άδεηαο πνπ 

πξέπεη λα θαηαηίζεληαη, αιιά επεηδή ζε παιαηέο νηθνδνκέο δελ ζα ππάξρεη,  



πξέπεη γεληθόηεξα λα αλαθέξεηαη (ζπκπιεξσκαηηθά) ζρέδην δηακόξθωζεο 

πεξηβάιινληα ρώξνπ ηεο νηθνδνκήο. 

19. ειίδα 5 ζην ζεκείν ζρεηηθά κε ηηο πξνζεζκίεο: Τπάξρεη ππνρξέσζε εθ κέξνπο 

άιισλ ππεξεζηώλ λα βιέπνπλ ην ζέκα εληόο 5 ή 20 εκεξώλ; Όιε ε παξάγξαθνο 

απηή είλαη πξνβιεκαηηθή.  Ηδηαίηεξα ηα ζεκεία πνπ αλαθέξεη ηελ ρνξήγεζε ηεο 

αδείαο κεηά ηελ παξέιεπζε πξνζεζκηώλ .  Πνηνη κεραληζκνί έρνπλ εθαξκνζηεί 

πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ησλ εκπιεθόκελσλ 

ππεξεζηώλ; Δίλαη δπλαηόλ λα ρνξεγείηαη ε άδεηα κεηά από ηελ άπξαθηε 

πξνζεζκία 30 εκεξώλ ρσξίο πξνεγνύκελε ΓΡΑΠΣΗ όριεζε; Μηα «ακέιεηα» 

ππαιιήινπ ή θάπνηα αζπλελλνεζία κεηαμύ ππεξεζηώλ θαη ν ελδηαθεξόκελνο 

παίξλεη ηελ άδεηα ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο πνπ επηβαξύλεη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ 

πξναζηίνπ;! 

Οξζώο πξνζηαηεύεηαη ν ελδηαθεξόκελνο από ηελ ελδερόκελε «απξαμία ηνπ 

δεκνζίνπ» αιιά λα κόλν κεηά από εηδηθή γξαπηή όριεζε (βιέπεηε παξαπάλσ 

παξαηήξεζε κε αξηζ. 15)! 

20. Δελ ζα απαηηείηαη ε γλώκε ηνπ πκβνπιίνπ Δεκνηηθήο Ελόηεηαο ή απόθαζε 

ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο όηαλ 

γίλεηαη πξνζήθε δξαζηεξηνηήησλ; Δίλαη δπλαηόλ λα κελ απαηηείηαη έιεγρνο εάλ 

ε πξνζηηζέκελε δξαζηεξηόηεηα πξνβιέπηαη από ηηο ρξήζεηο γεο, επηθέξεη 

επηπιένλ όριεζε ή εάλ απαηηεί πξόζζεηεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο! 

21. ειίδα 6 ζηνηρείν 6: Κάλνπκε εκείο έιεγρν λόκηκεο θιεξνλνκηάο; 

22. ειίδα 6 ζηνηρείν 9: Γεδνκέλνπ ηελ θαηάζηαζε ζην Ν.Φπρηθό, είλαη δπλαηόλ λα 

καο αξθεί απιή δήισζή ηνπ όηη δελ ππάξρεη αιιαγή ρξήζεο θιπ.!!! Ο λόκνο 

επηβάιιεη λα γίλεηαη από ηνλ Γήκν ηνπιάρηζηνλ δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο ηεο 

νξζόηεηαο ησλ δειώζεσλ. 

23. ειίδα 7 ζηνηρείν 10 (ΗΗγ): αλαθέξεη όηη ειέγρνληαη «ηα θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά» Πνηνο θαη πώο ζα ειέγρεηαη ε πιεξόηεηα εάλ δελ γλσξίδνπκε 

πνηα είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά; 

24. Πνηνο ρνξεγεί ηελ άδεηα αληηθαηάζηαζεο θαη εληόο 10 εκεξώλ; Δπηπιένλ, πνηα 

είλαη ε βεβαίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν απηό, - κήπσο αθνξά ηελ λόκηκε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αδείαο; 

25. Άξζ. 5 -  Άδεηα γηα ρξήζε κνπζηθώλ νξγάλσλ: γηαηί κόλν ρξήζε κνπζηθώλ 

νξγάλσλ – ίδηα όριεζε ππάξρεη όηαλ παίδεηαη κνπζηθή κε DJ ή ερεηηθό ζύζηεκα. 

Δπίζεο δελ αλαθέξεηαη ξεηά εάλ γηα πξνζσξηλέο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο όπνπ 

ζα ππάξρεη κνπζηθή ζα απαηηείηαη ε έθδνζε αδείαο.  Σν ζέκα ηεο κνπζηθήο είλαη 

κείδνλ θαη πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ αξρηθή άδεηα ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο – 

όρη λα αληηκεησπίδεηαη σο ζπκπιεξσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα.  Καηάζηεκα κε 

άδεηα κνπζηθώλ νξγάλσλ παξαπέκπεη ζε λπρηεξηλό θέληξν δηαζθέδαζεο – 

club. Απηό ζέινπκε γηα ην Δήκν καο;;;;;; 

Δίλαη δηαθνξεηηθά λα επηηξέπνπκε λα παίδεηαη έλα απαιό πηάλν όηαλ πίλεη θαλείο 

ην πνηό ηνπ θαη δηαθνξεηηθά λα δίλνληαη ζπλαπιίεο… Υξεηάδεηαη λα βξνύκε ηελ 

δηαηύπσζε πνπ επηηξέπεη λα ήπηα ρξήζε κνπζηθώλ νξγάλσλ….αιιά πνπ καο 

πξνζηαηεύεη έλαληη ηεο θαηάρξεζεο. 

26. Ο Νόκνο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα ρνξεγνύληαη νη άδεηεο απηέο είηε γηα αόξηζην 

ρξόλν είηε γηα πεξηνξηζκέλν ρξόλν. Γηαηί επηιέμαηε ζηνλ πξνηεηλόκελν θαλνληζκό 



λα δίλεηαη  ε άδεηα γηα αόξηζην ρξόλν;  Πηζηεύνπκε όηη είλαη απαξαίηεην λα 

δίλεηαη ε άδεηα γηα πεξηνξηζκέλν ρξόλν πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηάδεηαη 

πεξηνδηθά ε όριεζε θαη λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ Γήκν λα κελ αλαλεώλεη ηελ 

άδεηα. 

27. Γελ είλαη ζαθέο πνύ θαηαηίζεηαη ε αίηεζε θαη πνηνο απνθαζίδεη γηα ηελ 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο; 

28. Δελ ππάξρεη θαζαξή δήισζε ηνπ ρώξνπ γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε αίηεζε 

άδεηαο.  Αλαθέξεηαη ελαιιαθηηθά ε εζσηεξηθή ή/θαη εμσηεξηθή ρξήζε κνπζηθώλ 

νξγάλσλ. Οη πεξηνξηζκνί ζε DB θαη ε ύπαξμε ερνκόλσζεο  αλαθέξνληαη κόλν ζε 

εζσηεξηθό ρώξν ελώ παξαπάλσ αλαθέξεηαη όηη εθδίδεηαη ε άδεηα θαη γηα 

εμσηεξηθό ρώξν.  Επηπιένλ ην όξην ζνξύβνπ αλαθέξεηαη ζε θέληξα 

δηαζθέδαζεο κεηά κνπζηθήο πνπ δελ επηηξέπνληαη ζην Δήκν καο.    

29. ύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία, ηα θέληξα δηαζθέδαζεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ 

ηερληθή έθζεζε θαη βεβαίσζε κεραληθνύ γηα ηελ ερνκόλσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Με δεδνκέλν όηη ζην Δήκν καο, ηα θαηαζηήκαηα (θαθέ) πνπ ζα θάλνπλ 

ρξήζε απηήο ηεο αδείαο βξίζθνληαη ζε γεηηλίαζε κε θαηνηθίεο, δεηνύκε λα 

ζπκπιεξσζνύλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο αδείαο θαη λα επηβάιιεηαη ε ππνβνιή 

ηερληθήο έθζεζε κεραληθνύ ζρεηηθά κε ηελ ερνκόλσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

30. Σν σξάξην δελ πξόθεηηαη λα ηεξείηαη…. Πνηνο θέξλεη κνπζηθό ζπγθξόηεκα λα 

παίμεη πξηλ ηηο 22:00;  

31. Άξζξν 6 - Κπξώζεηο: 

Καηά ηελ άπνςή καο, πξέπεη λα δηακνξθσζεί έλαο κεραληζκόο γηα ηνλ 

πεξηνδηθό επαλέιεγρν ηεο άδεηαο.  Δίλαη εκθαλήο ηα απνηειέζκαηα ησλ 

«παξάηππσλ» αδεηώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην παξειζόλ. Γελ ππάξρνπλ παξάγνληεο 

πνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη πεξηνδηθά γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο άδεηαο: π.ρ. ην 

πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο. Γίλνληαη πεξηνδηθνί πγεηνλνκηθνί έιεγρνη; Έιεγρνο 

ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ απαγόξεπζεο θαπλίζκαηνο; 

Οη πξνηεηλόκελεο θπξώζεηο δελ πξνζηαηεύεη ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ Δήκνπ 

Δίλαη αμηνζεκείσην όηη κεηά από 3 θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γίλεηαη κόλν 

πξνζσξηλή ζθξάγηζε! 

 
 
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 43/2013. 

 

Υζηεξα από ηα παξαπάλσ ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ζηηο  19.45 
 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη από ηελ Πξόεδξν.  
 

  

 
 

              Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΗΜΟΣΘΙΗ ΙΟΘΝΟΣΗΣΑ 
                    ΦΤΥΘΙΟΤ 

 

 
 

          
                                               ΕΘΡΗΝΗ ΙΑΣΑΡΟΤ        



 

   
 

 
 

          

        
 


