
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, αιιά θαη ηελ 
δηαβεβαίωζε ηοσ Αληηδεκάρτοσ θοσ Μαδαράθε όηη οη παραηερήζεης ηωλ 

ζσκβούιωλ ηες Δεκοηηθής Ιοηλόηεηας Φστηθού ζα ελζωκαηωζούλ ζηο ζτέδηο ηοσ 
Ιαλοληζκού Αδεηώλ ιεηηοσργίας ηωλ Ιαηαζηεκάηωλ Τγεηολοκηθού Ελδηαθέροληος 

(ΙΤΕ) 

 
 

           ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ 
 
Να ζηαινύλ νη αθόινπζεο παξαηεξήζεηο πξνο ελζσκάησζε  επί ηνπ πξνηεηλόκελνπ 

Σρεδίνπ Καλνληζκνύ Αδεηώλ Καηαζηεκάησλ Υγεηνλνκηθνύ Ελδηαθέξνληνο 

(ΚΥΕ) όπσο ηξνπνπνηήζεθε: 

 

1. Σν πκβνύιην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Φπρηθνύ εκκέλεη ζηελ άπνςή ηνπ όηη ζηνλ 

πξνηεηλόκελν Καλνληζκό πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά: 

 Όηη ην Φπρηθό θαη ε Φηινζέε είλαη πεξηνρέο απνθιεηζηηθήο θαηνηθίαο,  

 Να αλαθέξνληαη νη πξνβιεπόκελεο από ην Ρπκνηνκηθό ρέδην αγνξέο θαη 

ηα είδε θαηαζηεκάησλ πνπ επηηξέπνληαη.  

ΓΔΝ αξθεί λα αλαθέξνληαη δηαηάγκαηα πνπ ηζρύνπλ. Η ξεηή  αλαθνξά ζηνλ 

Καλνληζκνύ ηα είδε ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ επηηξέπνληαη θαη ζε πνηα 

νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα επηηξέπνληαη ζα εκπνδίζεη ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ 

λόκσλ πνπ βηώλνπκε ζήκεξα. 

2. πκπιεξσκαηηθά ζηνλ παξαπάλσ Καλνληζκό, πηζηεύνπκε όηη ν Γήκνο ζα πξέπεη 

λα πξνρσξήζεη 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. 

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

 Γηαηί αλαθέξνπκε ηνλ όξν Πνιενδνκία –ηζρύεη ν όξνο Τπεξεζία Γόκεζεο 

ηώξα. 

 Πηζηεύνπκε όηη καο εμαζθαιίδεη πεξηζζόηεξν εάλ ε Βεβαίσζε ρξήζεσλ 

γεο δίλεηαη από ηνλ Δήκν θαη όρη από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία Γόκεζεο. 

 ην εδάθην κεηά ην (ε) δηθαηνινγεηηθό αλαθέξεηαη όηη «ηαπηόρξνλα 

ελεκεξώλεηαη ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα 

γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε γεο». Θεσξνύκε όηη ε Σερληθή 

Τπεξεζία δελ πξέπεη απιά λα γλσκνδνηεί. Πξέπεη λα αλαιακβάλεη ηελ 

επζύλε λα βεβαηώλεη ηελ ηήξεζε ησλ ρξήζεσλ γεο. 

4. Άξζ. 4 (ε) Έγγξαθν Βεβαίαο Υξνλνινγίαο: 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. 

5. Οη απζηεξέο πξνζεζκίεο ηνπ Πξνηεηλόκελνπ Καλνληζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ 

όξν ζησπεξήο έθδνζεο αδεηώλ κεηά ηελ παξέιεπζε 15 εκεξώλ θαζηζηνύλ 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ ηελ ύπαξμε ππεπζύλνπ γξακκαηείαο γηα θάζε ηνπηθό 



ζπκβνύιην ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ θαη λα γίλεηαη 

έγθαηξε εηδνπνίεζε ησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ. 

6. Παξακέλεη ην εξώηεκα πνηνο ρνξεγεί ηηο παξαηάζεηο ησλ πξνεγθξίζεσλ;  

7. ηνλ πξνηεηλόκελν θαλνληζκό αλαθέξεη όηη Γελ απαηηείηαη ρνξήγεζε 

πξνέγθξηζεο από ηνλ νηθείν Γήκν γηα ηελ ίδξπζε Κ.Τ.Δ. εθόζνλ: 3)  Πξόθεηηαη 

γηα δξαζηεξηόηεηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα αζθεζεί εληόο άιινπ 

Κ.Τ.Δ., γηα ην νπνίν έρεη ήδε εθδνζεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο.  Καηά ηελ 

άπνςε ηνπ πκβνπιίνπ απηόο ν όξνο επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ κπνξεί λα πξνθαινύλ όριεζε. Ζεηάκε ηελ δηαγξαθή απηήο ηεο εμαίξεζεο. 

8. 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) ζτέδιο διαμόρθωζης 

περιβάλλονηα τώροσ ηης οικοδομής. 

9. Αληηθαηάζηαζε Αδεηώλ Πεξίπησζε ΙΙ:  Θεσξνύκε απαξάδεθην λα 

επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο όπνπ γίλεηαη ζπκπιήξσζε ή 

αληηθαηάζηαζε δξαζηεξηνηήησλ δελ ζα απαηηείηαη ε γλώκε ηνπ Σπκβνπιίνπ 

Δεκνηηθήο Ελόηεηαο ή ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο; Δίλαη απνιύησο 

αλαγθαίν λα δηελεξγείηαη  έιεγρνο όηη  ε πξνζηηζέκελε δξαζηεξηόηεηα δελ 

επηθέξεη επηπιένλ όριεζε ή εάλ απαηηεί πξόζζεηεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο! ΓΔΝ είλαη 

δπλαηόλ λα καο αξθεί απιή δήισζή ηνπ όηη δελ ππάξρεη αιιαγή ρξήζεο θιπ.!!! 

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

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

πνηα είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά; 

11. Πνηνο ρνξεγεί ηελ άδεηα αληηθαηάζηαζεο θαη εληόο 10 εκεξώλ; 

12. Άξζ. 5 -  Άδεηα γηα ρξήζε κνπζηθώλ νξγάλσλ : Γελ είλαη ζαθέο πνύ 

θαηαηίζεηαη ε αίηεζε θαη πνηνο απνθαζίδεη γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

κνπζηθώλ νξγάλσλ; 

13. Άξζξν 6 - Κπξώζεηο: 

Γελ ππάξρεη πξόβιεςε γηα πεξηνδηθό έιεγρν ησλ θαηαζηεκάησλ γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο άδεηαο: π.ρ. ην πηζηνπνηεηηθό ππξαζθάιεηαο ή έιεγρνη ηήξεζεο 

ησλ δηαηάμεσλ απαγόξεπζεο θαπλίζκαηνο; Καηά ηελ άπνςή καο πξέπεη λα 

θάλεη ν Δήκνο επαλέιεγρν ηεο άδεηαο πεξηνδηθά.  Δπίζεο κνπ θάλεη εληύπσζε 

όηη κεηά από 3 θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γίλεηαη κόλν πξνζσξηλή ζθξάγηζε. 

 

 
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 44/2013       
      

Υζηεξα από ηα παξαπάλσ ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε ζηηο 21.00      

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

 
 

              Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΗΜΟΣΘΙΗ ΙΟΘΝΟΣΗΣΑ 

                    ΦΤΥΘΙΟΤ 
 

 
 

          
                                               ΕΘΡΗΝΗ ΙΑΣΑΡΟΤ  



 


