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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  µε αριθµ. 37/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
       της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  
             καταστήµατος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ- 
             ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)», επί της οδού ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 131 στην Πετρούπολη, στο όνοµα LAYDOSH  
            SKENDERAY.  
 
     Από το πρακτικό της 3ης του έτους 2013,Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
    Σήµερα στις 19 Μαρτίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 3790/14.03.2013 πρόσκληση 
της 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 Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο εκτελών χρέη Πρόεδρου, Αντιπρόεδρος κ. Θεοδωρακόπουλος 
Ηλίας, διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από τα εννέα (9) µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, Αντιπρόεδρος- 8ο Τακ. Μέλος     1.- Ζορµπά Ανθή. Πρόεδρος 
2.- Γερασιµίδης Γεώργιος, 2ο Τακτικό Μέλος                               2.- Απολλωνάτος Ελευθέριος, 1ο Τακτ.Μέλος            
3.- Πανταζή Λαµπρινή, 3ο Τακτικό Μέλος                                   3.- Τσιάµης Γεώργιος, 7ο Τακτικό Μέλος   
4.- Ραγκούσης Εµµανουήλ, 4ο Τακτικό Μέλος   
5.- Φιλίππου Αθανάσιος, 5ο Τακτικό Μέλος                                                                                         
6.- Κάκαλης Παναγιώτης, 6ο 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 τρίτο (3ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 

  

   Από τη ∆ιεύθυνση Τοπικής & Οικονοµικής Ανάπτυξης (Τµήµα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & 
Καταστηµάτων), µας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση: 

 

    Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του ∆ΚΚ. Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), πριν τη χορήγηση 
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος χορηγείται προέγκριση,  
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 ενδιαφερόµενου.  

 
Ο LAYDOSH SKENDERAY του RIZA, µε την αριθµ. πρωτ: 3440/07-03-2013 αίτηση για προέγκριση ίδρυσης 
και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος , “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)”, επί της οδού ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 131, στη 
Πετρούπολη κατέθεσε φάκελο µε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΚΥΑ αριθ. 
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/2011 (ΦΕΚ 2496/τΒ΄/4-11-2011), δηλαδή:  
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1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη του οικήµατος µε την οποία επιτρέπει τη λειτουργία 
    του υπό ίδρυση καταστήµατος . 
2. ∆ιάγραµµα της περιοχής στο οποίο σηµειώνεται η ακριβής θέση του καταστήµατος. 
 
     Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε ο ενδιαφερόµενος προκύπτει ότι συντρέχουν οι  
προϋποθέσεις για την προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος του εν λόγω του καταστήµατος. 
    Παρακαλούµε για τη λήψη της σχετικής απόφασης .  
         

    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. ∆ΙΑ∆Π/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 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ- 
      ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) επί της οδού ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 131 στη Πετρούπολη, στο όνοµα LAYDOSH  
      SKENDERAY. 
 
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 τις διατάξεις   
      του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ.∆.Κ. «το κατάστηµα λειτουργεί νόµιµα από το χρόνο  
      χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας». 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 37/2013. 
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                             Ακριβές απόσπασµα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Γερασιµίδης Γ., Πανταζή Λ.,                                                        ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                    
Ραγκούσης Ε., Φιλίππου Α., 
Κακάλης Π. 
                                                                                                       ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ  
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