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ΘΔΜΑ:  Έθθξαζε γλώκεο επί ηεο ππ’άξηζ.108/2014 Απόθαζε Δ.Π.Ε. κε ζέκα  «Καηάξγεζε  
ηεο   ππ’ αξηζ 802/6-11-2003 ΑΓ ζέκα «πκπιήξσζε ηεο ππ’αξηζ. 748/2003  Σνπηθήο  
Καλνληζηηθήο   Γηάηαμεο  γηα   Καηαζηήκαηα   θαη    Δπηρεηξήζεηο Τγεηνλνκηθνύ 
Δλδηαθέξνληνο». 

           

   
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Εσγξάθνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  (10ε) ζπλεδξίαζε, ζην 

Γεκαξρείν, ηελ 02/10/2014 θαη ώρα 20:30. 
 

Γ Ζ Μ Α Ρ Υ Ο  :  ΣΗΝΑ ΚΑΦΑΣΑΚΖ 
 

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΧΣΖΡΗΑ, ΣΡΑΚΑΝΣΟΤΝΑ ΦΑΚΑΚΖ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΓΗΟΤΡΓΑ 
ΣΔΦΑΝΟ, ΑΛΔΞΑΝΓΡΖ-ΕΟΤΜΠΟΤΛΑΚΖ ΔΤΣΑΘΗΑ, ΣΑΜΑΣΑΚΖ ΕΑΥΑΡΗΑ 
(ΥΑΡΖ), ΚΑΠΠΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΓΚΡΔΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΚΛΑΓΔΤΣΖΡΑ ΥΡΖΣΟ, 
ΚΗΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΑΓΓΔΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ (ΡΔΝΑ), ΑΡΜΠΗΛΗΑ ΣΑΤΡΟ, 
ΚΑΚΟΤΡΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ, ΜΑΡΣΑΚΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ (ΑΡΖ), ΚΑΛΠΟΓΖΜΟΤ-
ΚΑΣΧΠΟΓΖ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΓΟΤ-ΣΗΛΗΓΚΗΡΖ ΘΔΚΛΑ, ΚΑΝΣΗΧΣΖ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΜΠΔΛΛΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ (ΡΑΝΗΑ), ΑΝΑΣΑΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ (ΜΗΜΖ), 
ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΖ, ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΗΖ (ΥΑΡΖ), ΒΑΜΒΑΚΑ  
ΔΤΣΑΘΗΑ (ΔΦΖ), ΚΔΡΛΤ  ΛΗΝΣΑ-ΜΑΗΡΖ, ΠΗΣΑΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΠΟΤΡΝΑΡΑ-
ΒΟΗΚΑ ΗΧΑΝΝΑ, ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΒΟΤΡΣΖ ΗΧΑΝΝΖ, 
ΚΡΑΝΗΧΣΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΜΠΑΜΠΖ), ΒΟΤΨΓΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ, ΚΑΛΛΗΡΖ  
ΚΧΝ/ΝΟ, ΒΑΡΑΜΗΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑ), , ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΑΓΖΗΛΑΟ(ΑΓΖ) 
ΜΑΡΗΝΖ ΠΔΣΡΟ, ΠΔΣΣΑ ΑΝΣΧΝΗΟ, ΓΡΗΒΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΥΑΟΤΡΑ ΒΑΗΛΔΗΟ, 
ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΑΝΓΡΔΑ, ΜΠΑΡΜΠΔΡΖ ΔΤΘΤΜΗΟ, ΜΔΣΗΚΑΡΗΓΖ  ΘΔΟΓΧΡΟ, 
ΦΑΛΣΖ  ΔΤΣΑΘΗΟ, ΜΠΟΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ, ΝΔΝΔΓΑΚΖ ΟΤΡΑΝΗΑ.  (41 Mέιε) 
   
Σα κέιε ηνπ Γ..  πξνζθιήζεθαλ λόκηκα  κε ηελ σπ’ αριθμ. 13257/26-9-2014 
πξόζθιεζε ηνπ  Πξνέδξνπ θαη απνπζίαδαλ νη  Γ..  θ.θ. ΚΑΛΠΟΓΖΜΟΤ-ΚΑΣΧΠΟΓΖ 
ΒΑΗΛΗΚΖ, ΥΑΟΤΡΑ ΒΑΗΛΔΗΟ, ΦΑΛΣΖ  ΔΤΣΑΘΗΟ,   (3 κέιε) 
 
Δπνκέλσο ππάξρεη απαξηία. 
   Σα ππ’αξηζκ.18ν θαη 19ν ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. ζπδεηήζεθαλ πξώηα . 

Σν 20ν ζέκα ηεο Ζ.Γ. ζπδεηήζεθε κεηά ην 8ν ζέκα . 
Σν 1ν ζέκα «Αλαθνηλώζεηο-Δξσηήζεηο-Δπηηξνπέο» ζπδεηήζεθε κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ . 



 
 
Οη Γ.. θ.θ  ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΑΓΖΗΛΑΟ(ΑΓΖ), ΓΡΗΒΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 

απερώξεζαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 13νπ Θέκαηνο . 
Οη Γ.. θθ ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΒΟΤΡΣΖ ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΨΓΑΚΖ 

ΜΗΥΑΖΛ, ΚΑΛΛΗΡΖ ΚΧΝ/ΝΟ, ΜΑΡΗΝΖ ΠΔΣΡΟ, ΠΔΣΣΑ ΑΝΣΧΝΗΟ, ΜΠΟΣΟΤ 
ΑΝΑΣΑΗΑ απερώξεζαλ ζην 23ν ζέκα. 

  
ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη κε αξηζκό 20o ηαθηηθό ππήξρε θαη ην ζέκα πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξίιεςε ηεο επηθεθαιίδαο.  
 

ρεηηθή  κε ην ζέκα ήηαλ θαη ε ππ’άξηζκ.108/2014 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
Πνηόηεηαο  Εσήο θαη ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα θάησζη:: 

 
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 802/2003 απόθαζε Γ.. ζπκπιεξώζεθε ε όκνηα 748/16-10-2003 «Έγθξηζε 
ηνπηθήο θαλνληζηηθήο δηάηαμεο γηα ηα θαηαζηήκαηα ή Δπηρεηξήζεηο  Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο», 
κε επηπιένλ απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζηα άξζξα 2 θαη 4 ήηνη:  
 
ηο άρθρο 2, πνπ αθνξά ζηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο θαη 
επηρείξεζεο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, προζηέθηκε και 7ο δικαιολογηηικό : 
- Γηπιόηππν  είζπξαμεο  ππέξ  ηνπ  Γήκνπ  150,00 € γηα θάιπςε  δαπαλώλ  «απηνςίαο    
ειέγρνπ Πνιενδνκίαο, ρνξήγεζεο βεβαίσζεο θύξηαο ρξήζεσο θηηξίνπ» 
 
ηο άρθρο 4, πνπ αθνξά ζηε ρνξήγεζε άδεηαο κνπζηθώλ νξγάλσλ - κνπζηθήο προζηέθηκε και 6ο 
δικαιολογηηικό :   

 Γηπιόηππν  είζπξαμεο  ππέξ  ηνπ  Γήκνπ  100,00 €  γηα  θάιπςε  δαπαλώλ  απηνςίαο θαη 
ειέγρνπ λνκηκόηεηαο θαθέιινπ από αξκόδην ηκήκα Πνιενδνκίαο. 

 
Σν αλσηέξσ άξζξν 4, ηξνπνπνηήζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 ηεο ππ’ αξηζκ. 7/10-01-
2008 Απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ην νπνίν θαη απηό πεξηιακβάλεη ην δηπιόηππν είζπξαμεο 
ησλ 100, 00 €. 
   
Σν γεγνλόο όηη ππάξρεη κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ ρώξα καο, ζεσξνύκε απηνλόεην όηη είλαη 
πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο. 
Όινη νη πνιίηεο έρνπλ επηθνξηηζηεί κε πνιιά θαη πνιύ ζπρλά δπζβάζηαρηα νηθνλνκηθά βάξε. 
 
Μεηαμύ απηώλ πνπ έρνπλ πιεγεί πεξηζζόηεξν είλαη θαη νη επηρεηξήζεηο θαη δε νη κηθξέο επηρεηξήζεηο. 
Ο Γήκνο, αλακθηζβήηεηα  ζα πξέπεη κε θάζε ηξόπν λα ζηεξίμεη ηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηόηεηα. 
 
αλ πξώην βήκα, πνπ ζεσξνύκε όηη πξέπεη να γίνει άμεζα – παξ’ όηη ζα ραζεί έλα έζνδν γηα ην 
Γήκν – είλαη να καηαργηθούν ηα επιβληθένηα ζηοσς επιτειρημαηίες, κε ηηο αλσηέξσ 
αλαθεξόκελεο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, παράβολα σπέρ ηοσ Γήμοσ. 
 
ην εγγύο κέιινλ, αθνύ «ζρεηηθά νξηζηηθνπνηεζνύλ» νη πνιιαπιέο αιιαγέο ζηελ έθδνζε αδεηώλ 
Κ.Τ.Δ.  θαη επηρεηξήζεσλ – όρη κόλνλ από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, αιιά θαη από ζπλαξκόδηα Τπνπξγεία όπσο 
Τγείαο, ΤΠ.Δ.Κ.Α. , Γεκόζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θ.ι.π. – ζα γίλεη λέα ηνπηθή 
θαλνληζηηθή γηα ηα Κ.Τ.Δ. ζύκθσλα κε ηελ Ννκνζεζία θαη ελαξκνληζκέλε κε ηνλ ηνπηθό ραξαθηήξα 
ηεο πόιεο καο, θαζώο θαη ηηο λέεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί. 
 



Καηόπηλ ηνύησλ, πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 802/06-11-2003 Α.Γ.., πνπ πξνζέζεηε 
ζηα άξζξα 2 θαη 4 (όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε  κε ην άξζξν 4 ηεο ππ’ αξηζκ. 
7/10-01-2008 Α.Γ..) ηεο ππ’ αξηζκ. 748/16-10-2003 Σνπηθήο Καλνληζηηθήο ζαλ δηθαηνινγεηηθό, 
δηπιόηππα είζπξαμεο ππέξ Γήκνπ, πνζνύ 150,00 € θαη 100,00 €  αληίζηνηρα. 
 
Σα πξναλαθεξόκελα άξζξα, παξ’ όηη δελ αληαπνθξίλνληαη απόιπηα ζηηο λέεο λνκνζεζίεο – ρσξίο 
όκσο θαη λα εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο – πξνζσξηλά κέλνπλ σο έρεη. 

 
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο εηζεγείηαη ινηπόλ  ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ 

θαηάξγεζε ηεο ππ. αξηζκ. 802/06-11-2003 ΑΓ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία 
ζπκπιεξώζεθαλ ζηα άξζξα 2 θαη 4 (όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε  κε 
ην άξζξν 4 ηεο ππ’ αξηζκ. 7/10-01-2008 Α.Γ..) ηεο ππ’ αξηζκ. 748/16-10-2003 Σνπηθήο 
Καλνληζηηθήο ζαλ επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά, δηπιόηππα είζπξαμεο ππέξ Γήκνπ, πνζνύ 
150,00 € θαη 100,00 €  αληίζηνηρα. 

 
Καιείηαη ινηπόλ ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα  ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο.  

Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο ,  
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 

.                              ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 Αποδέτεηαι ηην σπ’άριθμ. 102/2014 Απόθαζη-Διζήγηζη ηης 
Δπιηροπής Ποιόηηηας  Εωής και   

 Καηαργεί ηην σπ. αριθμ. 802/06-11-2003 ΑΓ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία 
ζπκπιεξώζεθαλ ζηα άξζξα 2 θαη 4 (όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη 
αληηθαηαζηάζεθε  κε ην άξζξν 4 ηεο ππ’ αξηζκ. 7/10-01-2008 Α.Γ..) ηεο ππ’ 
αξηζκ. 748/16-10-2003 Σνπηθήο Καλνληζηηθήο ζαλ επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά,  
δηπιόηππα είζπξαμεο ππέξ Γήκνπ, πνζνύ 150,00€ θαη 100,00€  αληίζηνηρα, 
γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο απόθαζεο 
απηήο.  
 

 
Πξνο ην ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ε απόθαζε απηή από ην πξαθηηθό θαη 
ππνγξάθεηαη. 
 
 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 
 
 
 

ΚΛΑΓΔΤΣΖΡΑ ΥΡΖΣΟ 

Ζ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. 
 
 
 

ΒΑΡΑΜΗΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 

 


