
   
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 10ης/2014 συνεδρίασης 
της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
Αριθ. Απόφασης  38/2014  

                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η                
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε 
τροποποιήσεις της άδειας λειτουργίας της 
επιχειρήσεως παιδότοπος µε κυλικείο για 
τις ανάγκες των παιδιών και των συνοδών 
τους – Χ. ΚΡΙΤΣIΚΗΣ ΕΠΕ “ΒΑLLOONS” 

                                                                         
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 24η του µήνα ΙουΛίου του έτους 
2014, ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 12:30, ήλθε σε Συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, κατόπιν της υπ΄ αριθµ. 18052/18-07-2014 εγγράφου πρόσκλησης 
του Προέδρου, που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 
του Ν.3852/2010. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 8. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ 
ΜΕΛΗ: ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΙΚΙΝΗ 
ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΛΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  
Ο οποίος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόµιµα.  
 
Μεταβολές: 1) Το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αποσύρεται λόγω ελλειπών στοιχείων 
του φακέλου, και θα συζητηθεί στην συνεδρίαση που θα πραγµατοποιηθεί στις 26 
Αυγούστου και 2) Το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παίρνει αναβολή ώστε να προβεί η 
ενδιαφερόµενη στις απαραίτητες ενέργειες για έκδοση της αδείας. 
Ο κ. Π. Αναστασιάδης δήλωσε ότι δεν συµφωνεί µε την αναβολή και είναι υπέρ της 
εισήγησης της υπηρεσίας για προσωρινή αφαίρεση της αδείας του καταστήµατος. Με την 
άποψη αυτή συµφωνεί και ο κ. Γ. Καλοµοίρης. 
 
Κληθέντες παρίστανται ο κ. Κατσοπρίνης ∆ηµήτριος Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου, ο κ. 
Μπακόλας Παναγιώτης Προϊστάµενος του Τµήµατος αδειών εµπορικών δραστηριοτήτων, 
ιδιοκτήτες, εκπρόσωποι καταστηµάτων, δικηγόροι και περίοικοι. 
 
Ο ∆ήµαρχος – Πρόεδρος παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – 
υπαλλήλου του ∆ήµου κας Ζωγράφου Παναγιώτας, επί του 5ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης είπε ότι: 
 
Μας διαβιβάστηκε η υπ΄ αριθµ. 18005/18-07-2014 εισήγηση του Τµήµατος Αδειών 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης µε συνηµµένα το 
υπ΄ αριθµ. πρωτ. 3532/27-06-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού Ελέγχου & 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και τη µε αρ. πρωτ. 17214/10-07-2014 αίτηση – καταγγελία 
της κα Σάλλα Ευγενίας, σύµφωνα µε τα οποία η επιχείρηση Χ. ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΕΠΕ 
«BALLOONS» επί της οδού Βασ. Γεωργίου αρ. 16 & Γρίβα, έχει προβεί σε ουσιώδεις 
τροποποιήσεις των όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος και 
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συγκεκριµένα λειτουργεί χώρους όπως το πατάρι, το υπόγειο και τον εξωτερικό χώρο της 
επιχείρησης χωρίς αυτοί να προβλέπονται από την ισχύουσα άδεια (αρ. αδείας 3757/17-
03-2011) 
Επίσης σύµφωνα µε την αίτηση – καταγγελία της κας Σάλλα, ο υιός της κας Σάλλα 
δέχτηκε επίθεση από δύο άλλα παιδιά χωρίς κάποιος από το προσωπικό να αποτρέψει το 
γεγονός ως όφειλε. 
Κάθε µεταφορά, επέκταση ή αλλαγή θεωρείται ίδρυση νέου καταστήµατος και απαιτείται 
νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.   
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν 3463/2006 «.. Το κατάστηµα λειτουργεί 
νόµιµα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» και βάσει 
του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 παρ. 1 Α II η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια 
για την ανάκληση ή οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.  

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και συγκεκριµένα: Α) το άρθρο 80 του Ν. 
3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθ.22 παρ.2 του Ν.3536/07, Β) τις χρήσεις γης, 
τους όρους δόµησης και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, Γ) 
τις ∆ιατάξεις της υπ’ αριθµ. Αιβ/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης όπως προσαρµόστηκε και 
τροποποιήθηκε µέχρι σήµερα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ∆) το ΦΕΚ 2718/08-10-2012,   
   

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
 

Οµόφωνα την οριστική ανάκληση αδείας λειτουργίας της επιχειρήσεως παιδότοπος µε 
κυλικείο για τις ανάγκες των παιδιών και των συνοδών του Χ. Κριτσίκης ΕΠΕ 
«BALLOONS» για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται. 
Κάθε µεταφορά, επέκταση ή αλλαγή θεωρείται ίδρυση νέου καταστήµατος και απαιτείται 
νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.   
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν 3463/2006 «.. Το κατάστηµα λειτουργεί 
νόµιµα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» και βάσει 
του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 παρ. 1 Α II η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια 
για την ανάκληση ή οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.  
Τέλος σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 20527/29-05-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Γεν. ∆/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφέρεται ότι σύµφωνα µε την πάγια 
νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, οι δήµοι της χώρας, όταν πρόκειται για την 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων ενεργούν, κατά κανόνα, κατά δέσµια αρµοδιότητα (ΣτΕ 
1429/1993, 1443/1996) και δεν καταλείπεται σ΄ αυτούς διακριτική ευχέρεια στην 
επιµέτρηση και επιβολή της διοικητικής κύρωσης. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 38/2014. 
 
Ανατίθεται στο ∆ήµαρχο η περαιτέρω ενέργεια.  
Γι’ αυτό, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
              Χαλάνδρι 29/07/2014            

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΙΚΙΝΗ ΑΝΝΑ - 
ΜΑΡΙΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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