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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 15ης/2014 Συνεδρίασης 
της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
Αριθ. Απόφασης  85/2014  

                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η                
Έγκριση ή µη προέγκρισης άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήµατος «ΚΩΤΣΙ∆ΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» 

                                                                         
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 8η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 
2014, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 12:30, συνήλθε σε Συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατόπιν της υπ΄ αριθµ. 30119/04-12-2014 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 σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 6. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα.  
 
Προσελεύσεις: Ουδείς. 
 
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
Κληθέντες παρίστανται ο κ. Μπακόλας Παναγιώτης Προϊστάµενος του Τµήµατος αδειών 
εµπορικών δραστηριοτήτων, ιδιοκτήτες και εκπρόσωποι καταστηµάτων. 
 
Ο Πρόεδρος,  παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – 
υπαλλήλου του ∆ήµου κας Ζωγράφου Παναγιώτας, επί του 2ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος αδειών εµπορικών 
δραστηριοτήτων κ. Π. Μπακόλα ο οποίος είπε ότι: 
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Στην υπ΄ αριθµ. 29953/03-12-2014 εισήγηση του Τµήµατος Αδειών Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης αναφέρονται τα εξής: 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν 3463/2006 για την ίδρυση και 
λειτουργία Κ.Υ.Ε. απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον ∆ήµαρχο. Πριν από τη 
χορήγηση της άδειας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης ύστερα από απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής (Παρ. 1Αi του άρθρου 73 του Ν 3852/2010), µετά από προέλεγχο του 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 
Ο προέλεγχος αφορά σε ζητήµατα που αφορούν σε χρήσεις γης, προστασία του φυσικού, 
πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της 
παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και 
την αισθητική, φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται 
από την ισχύουσα νοµοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που 
τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δηµοτικών και κοινοτικών αρχών. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν 3463/2006 οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και 
για την εγκατάσταση και λειτουργία Θεάτρων Κινηµατογράφων και Ψυχαγωγικών 
Παιδειών. 
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 80 του ιδίου νόµου η προέγκριση 
δεν αποτελεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Συνεπώς το κατάστηµα λειτουργεί νόµιµα 
από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε., καθώς 
και η διαδικασία και οι προθεσµίες που ισχύουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 
έως 3 της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600 (ΦΕΚ 3106/2013, τεύχος Β΄),  είναι: 
1. Αίτηση − Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου ή της 
εταιρείας, το είδος του καταστήµατος (κατηγορία, υποκατηγορία, δραστηριότητα του 
καταστήµατος). 
2. ∆ιάγραµµα της περιοχής (σκαρίφηµα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σηµειώνεται η 
ακριβής θέση της εγκατάστασης. 
3. Εφόσον το κατάστηµα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση 
του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του 
χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστηµα, στην οποία δηλώνεται ότι ο 
Κανονισµός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των 
στεγαζόµενων στο ίδιο κτίριο διαµερισµάτων, µη συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών 
χώρων, (καταστηµάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου 
τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη 
δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς και η τυχόν 
χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος. 
4. Χρήση γης, στα πλαίσια του απαραίτητου προελέγχου. 
Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την υποβολή της αίτησης και χρησιµοποιείται από τον ενδιαφερόµενο για τη 
χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.  
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόµενης προθεσµίας, θεωρείται ότι η 
προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά (µε αίτηση του ενδιαφεροµένου χορηγείται Βεβαίωση 
Υποβολής Αιτήµατος). 
Η προέγκριση ισχύει για τρεις (3) µήνες, µε δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόµη 
µήνες. Εάν δεν κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση αδείας εντός του ως 
άνω χρονικού διαστήµατος από τον ενδιαφερόµενο, η προέγκριση ανακαλείται 
αυτοδικαίως. 
Η ως άνω διαδικασία απαιτείται και για τα Κ.Υ.Ε. λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών 
(ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013 (ΦΕΚ 3402/31.12.2013 τεύχος Β’)) καθώς και 
για τα Κ.Υ.Ε. παροχής υπηρεσιών (ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/34825 (ΦΕΚ 3403/2013 τεύχος 
Β΄). 
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Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την µε αρ. πρωτ. 27705/10-11-2014 αίτηση της επιχείρησης 
«ΚΩΤΣΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» για χορήγηση προέγκρισης καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ – ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ)», επί της οδού 
ΤΖΑΒΕΛΑ αρ. 27 & ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ, την κατάθεση φακέλου µε όλα τα από το νόµο 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά δηλαδή τοπογραφικό διάγραµµα, υπεύθυνη δήλωση   του  
ιδιοκτήτη, αντίγραφο του κανονισµού  και το µε αρ. πρωτ. 12452/2014 έγγραφο της 
Υπηρεσίας ∆όµησης όπου αναφέρεται ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται ως Γενική κατοικία, η 
υπηρεσία συναινεί για χορήγηση προέγκρισης στο ως άνω κατάστηµα. 
 
 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και 
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», ∆) το ΦΕΚ 2718/08-10-2012 και Ε) την θετική εισήγηση της 
Υπηρεσίας, 
 
 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
 

Οµόφωνα εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης αδείας στο κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «ΚΩΤΣΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ – ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ 
ΑΚΡΩΝ)», επί της οδού ΤΖΑΒΕΛΑ αρ. 27 & ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ,  λαµβάνοντας υπόψη όλα από το 
νόµο προβλεπόµενα δικαιολογητικά,  ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 85/2014. 
 
Γι’ αυτό, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
             Χαλάνδρι  11/12/2014            

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Τεχνικής Υπηρεσίας – Προσχολικής 
Αγωγής – Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 
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