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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  µε αριθµ. 40/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  
             καταστήµατος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
             (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ)», επί της οδού ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 44 στην Πετρούπολη, στο όνοµα  
             ΝΑΚΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
 
        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 έκτο (6ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 

  

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

 

     Σύµφωνα µε το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του  
Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του 
ενδιαφεροµένου. 
    Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1Α του Ν.3852/2010, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και 
επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του 
ενδιαφεροµένου. 
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     Όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 
2496/04.11.2011 τεύχος Β’) για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόµενος καταθέτει αίτηση - υπεύθυνη  
δήλωση στην οποία δηλώνει τα στοιχεία του, τη διεύθυνση κατοικίας του και εφόσον πρόκειται για εταιρεία 
την επωνυµία και την έδρα αυτής. Στην αίτηση - δήλωση επίσης, δηλώνεται το είδος του καταστήµατος ή της 
επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήµατος ή ακινήτου το είδος του 
καταστήµατος και επισυνάπτεται διάγραµµα της περιοχής στο οποίο σηµειώνεται η ακριβής θέση της 
εγκατάστασης. 
     Η ΝΑΚΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του Αποστόλου , µε την αριθµ. πρωτ: 3704/13.3.2013 αίτηση για προέγκριση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος , “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ & 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ)” , επί της οδού ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 44, στη 
Πετρούπολη κατέθεσε φάκελο µε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ανωτέρω ΚΥΑ δηλαδή :  
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των ιδιοκτητών του οικήµατος (µέσω αντικλήτου) µε την οποία 
    επιτρέπουν 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 η ενδιαφερόµενη προκύπτει ότι συντρέχουν οι  
προϋποθέσεις για την προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος του εν λόγω του καταστήµατος. 

Παρακαλούµε για τη λήψη της σχετικής απόφασης 


