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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     της      με     αριθμ  .     56  /  2012     ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
       της     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ     ΖΩΗΣ  

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
             καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΜΙΓΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ 
             ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ -ΑΜΙΓΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ 
             ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕΔΩΝ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ – 
             ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΒΑ) – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ & 
             ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΠΙΤΕΣ - ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ» σε ισόγειο χώρο επί της  οδού 
             ΣΚΟΥΦΑ 61 στην Πετρούπολη, στο όνομα  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

    Από το πρακτικό της 5ης του έτους 2012,Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
    Σήμερα στις 10 Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5615 /06.04.2012 πρόσκληση 
του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με 
το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από 
τα εννέα (9)  μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη :

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κοτσαμπάς Θωμάς, Δήμαρχος-Πρόεδρος      1.- Κακαβάς Νικόλαος, Αντιπρόεδρος, 6ο Τακτικό Μέλος 
2.- Γερασιμίδης Γεώργιος, 2ο Τακτικό Μέλος        2.- Απολλωνάτος Ελευθέριος, 1ο Τακτικό Μέλος 
3.- Κατσαμάκης Βασίλειος, 4ο Τακτικό Μέλος       3.- Κανέλλη Ζαχαρούλα, 3ο Τακτικό Μέλος 
4.- Ζορμπά Ανθή, 5ο Τακτικό Μέλος                     4.- Κάκαλης Παναγιώτης, 8ο Τακτικό Μέλος 
5.- Τσιάμης Γεώργιος, 7ο Τακτικό Μέλος 
                                                                                        
    Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κακαλιά Ευστράτιο.
                                                                                       
  Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος
το δεύτερο (2ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής :
 
  Από τη Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας (Γραφείο Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος), 
μας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση:

   Σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις το άρθρου 80 του ΔΚΚ. Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), 
προβλέπεται ότι πριν τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος χορηγείται προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 μετά από προέλεγχο του σχετικού 
αιτήματος του ενδιαφερομένου. 
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   Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με την αριθμ. πρωτ: 5115/29.3.2012 
αίτηση της για προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, «ΑΜΙΓΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΑΜΙΓΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕΔΩΝ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ – ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ 
ΠΟΤΩΝ (ΚΑΒΑ) – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ & ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
-ΠΙΤΕΣ -ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ», στη Πετρούπολη  επί της οδού Σκουφά 61, υπέβαλε φάκελο με τα 
προβλεπόμενα από τον Ν. 3463/06 και την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.31/21220/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2496/τΒ΄/4-11-
2011) δικαιολογητικά,  δηλαδή: 

 α) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη του οικήματος με την οποία δεν  
      απαγορεύει τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος

 β) διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος.

     Από τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την 
προέγκριση του εν λόγω του καταστήματος.
    Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης χορήγησης ή μη προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας του 
ανωτέρω καταστήματος. 

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα 
δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή 
την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, σύμφωνα και με 
την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010
2.- τις σχετικές διατάξεις της  παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006
3.- την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.31/21220/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2496/τΒ΄/4-11-2011)
4.- την αίτηση του ενδιαφερομένου
5.- τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου
6.- την εισήγηση του Προέδρου της
     και ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού  
      ενδιαφέροντος «ΑΜΙΓΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΑΜΙΓΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ -  
      ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ - ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕΔΩΝ 
      ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ - ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΒΑ) - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΞΗΡΩΝ 
      ΚΑΡΠΩΝ & ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΠΙΤΕΣ - ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ» σε ισόγειο χώρο επί της οδού 
      ΣΚΟΥΦΑ 61 στη Πετρούπολη, στο όνομα ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, θα χορηγηθεί από το 
      Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και 
      εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και     με     την     επισήμανση   ότι σύμφωνα με την 
      παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ το καταστήματα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο 
      χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

 Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 56/2012.

Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                         Ακριβές απόσπασμα                      
στη Συνεδρίαση Μέλη:         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γερασιμίδης Γ., Κατσαμάκης Β.,                                               ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Ζορμπά Α., Τσιάμης Γ.                                                                                                 

                                                                                               ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 
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