ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πετρούπολη, 07 Ιουνίου 2012
Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 9101

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 71/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή µη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», επί της οδού
ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 3 στην Πετρούπολη, στο όνοµα ∆ΗΜΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ.
Από το πρακτικό της 7ης του έτους 2012,Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Σήµερα στις 06 Ιουνίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 8840 /01.06.2012
πρόσκληση του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου,
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 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, ∆ήµαρχος-Πρόεδρος
1.- Γερασιµίδης Γεώργιος, 2ο Τακτικό Μέλος
ο
2.- Κακαβάς Νικόλαος, Αντιπρόεδρος, 6 Τακτικό Μέλος 2.- Κατσαµάκης Βασίλειος, 4ο Τακτικό Μέλος
3.- Απολλωνάτος Ελευθέριος, 1ο Τακτικό Μέλος
4.- Κανέλλη Ζαχαρούλα, 3ο Τακτικό Μέλος
5.- Ζορµπά Ανθή, 5ο Τακτικό Μέλος
6.- Τσιάµης Γεώργιος, 7ο Τακτικό Μέλος
7.- Κάκαλης Παναγιώτης, 8ο Τακτικό Μέλος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κακαλιά Ευστράτιο.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το πρώτο (1ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής :
Από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υπηρεσίας (Γραφείο Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος),
µας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση:
Σας γνωρίζουµε ότι, µε τις διατάξεις το άρθρου 80 του ∆ΚΚ,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.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ο ∆ΗΜΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ µε την αριθµ. πρωτ: 8096/22.05.2012
αίτηση του για προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», στη
Πετρούπολη επί της οδού Γρ. Αυξεντίου 3, υπέβαλε φάκελο µε τα προβλεπόµενα από τον Ν. 3463/06 και
την αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/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
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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.
Αφού λάβετε υπόψη τα παραπάνω καθώς και ότι σύµφωνα µε το Π.∆. 180/1979 όπως τροποποιήθηκε
µε το Π.∆. 231/1989, ο ∆ήµος µπορεί να αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στα κέντρα
διασκεδάσεως και καταστήµατα της παρ.1 του άρθρου 1 του ίδιου Π.∆., εφόσον η αίτηση αναφέρεται σε
ακίνητο που βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 50 µέτρων, κατ’ ευθεία γραµµή µετρούµενη, από
ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκοµεία, φροντιστήρια, νηπιαγωγεία κ.λ.π. και το εν λόγω κατάστηµα
βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη του των 50 µέτρων από Ιδιωτικό Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
σύµφωνα µε αυτοψία που πραγµατοποίησε η Τεχνική Υπηρεσία, παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης
χορήγησης ή µη προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Πρόεδρος αναφέροντας σχετικά µε την προβλεπόµενη απόσταση από το
φροντιστήριο της οποίας δεν πληρεί τις προϋποθέσεις το εν λόγω κατάστηµα, ότι αυτό δεν αποτελεί λόγο
µη χορήγησης της προέγκρισης άδειας λειτουργίας λόγω του ότι το συγκεκριµένο φροντιστήριο είναι
φροντιστήριο µέσης εκπαίδευσης (φοιτούν παιδιά γυµνασίου & λυκείου) και δεν θα επηρεαστεί η οµαλή
λειτουργία του αφού αρκετά κοντά υπάρχουν και άλλα παρόµοια καταστήµατα χωρίς να έχουν αναφερθεί
προβλήµατα, πρόταση που βρήκε σύµφωνη όλα τα µέλη της επιτροπής.
Ακολούθως, αφού διαπιστώθηκε ότι τα υπόλοιπα συνηµµένα δικαιολογητικά είναι σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις, ο Πρόεδρος εισηγείται στην επιτροπή τη χορήγηση προέγκρισης
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στο ανωτέρω κατάστηµα και µε την αυστηρή επισήµανση προς τον
ιδιοκτήτη ότι δεν θα προβεί στην δηµιουργία καµίας σταθερής κατασκευής στον εξωτερικό περιβάλλοντα
χώρο του καταστήµατος του.
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. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.31/21220/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2496/τΒ΄/4-11-2011) ΚΥΑ
4.- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Π.∆. 180/79 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 231/89
5.- το αριθµ. πρωτ. 8356/24.05.2012 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας
6.- την αίτηση του ενδιαφεροµένου
7.- τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», επί της οδού ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 3 στη Πετρούπολη,
στο όνοµα ∆ΗΜΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ, και µε την αυστηρή επισήµανση ότι δεν θα προβεί στην δηµιουργία
καµίας σταθερής κατασκευής στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο του καταστήµατός του.
Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος, θα χορηγηθεί από το
∆ήµαρχο 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 Κ∆Κ το καταστήµατα λειτουργεί νόµιµα από το χρόνο
χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 71/2012.
Ακριβές απόσπασµα
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα
στη Συνεδρίαση Μέλη:
Κακαβάς Ν., Απολλωνάτος Ε.,
Κατσαµάκης Β. Κανέλλη Ζ.,
Ζορµπά Α., Κάκαλης Π.
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