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Αριθµ.Απόφασης 004/2015
Αριθ. Πρακτικού: 01/2015
Θέµα: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και
κρύας κουζίνας), ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, επί της
οδού ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 110, στον ENGJELLUSH NEXHA.
Σήµερα 27/01/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 17:30 µ.µ. στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας,
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων,
µετά από την Α.Π: 862/23-01-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα
από τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:
Παρόντες:
1.Κόπτη Ελένη
2.Γεννηµατάς Ιωάννης
3. Ματακίδου Μάρθα
4.Μιχαηλίδου Σοφία
5. Τσοντάκη Μαρίνα
6. Βενετικίδης Ιωάννης
Απόντες:
1.Τσιορβάλας Συµεών
2.Καλαΐτζίδης Σαµψών
3.Καρµίρης Κωνσταντίνoς
4.Ταµβάκης Ιωάννης
5. Ιακωβίδου Ελένη
Η Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Κουκουτέγου Κλεαρέττη κλάδου ∆Ε
∆ιοικητικού.
Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2o έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί
σαν θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου ότι:

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. Για τον προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη ζητήµατα που αφορούν τις
χρήσεις γης, την 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.
Στην εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆. επισηµαίνεται ότι η αρµοδιότητα για
χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων καθώς και η αρµοδιότητα για τη
χορήγηση της άδειας µουσικής περιλαµβάνονται µεταξύ των αποφασιστικών αρµοδιοτήτων των
συµβουλίων δηµοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστηµα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός
της χωρικής αρµοδιότητας της δηµοτικής κοινότητας.
Στην εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣ∆∆Α επισηµαίνεται ότι στα θέµατα αισθητικής,
φυσιογνωµίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης εξετάζεται, για κατάστηµα που ανήκει στην
κατηγορία του π.δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκοµείου κλπ.
Επίσης, κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήµατα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήµατος µε
κατοικίες.
Όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 1 της της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-112013 (ΦΕΚ 3106/9-12-2013 τ.Β΄) για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)-το οποίο νοείται στην παρούσα, ως κατάστηµα ή επιχείρηση ή
εργαστήριο ή δραστηριότητα, η άσκηση των οποίων διέπεται από Υγειονοµική ∆ιάταξη και
αδειοδοτείται από τους δήµους-, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στον οικείο δήµο αίτηση- υπεύθυνη
δήλωση στην οποία αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον,
δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυµία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η
υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από το νόµιµο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως
αυτός δηλώνεται στο κείµενο της αίτησης. Στην αίτηση-δήλωση δηλώνεται επίσης, το είδος του
καταστήµατος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, υποκατηγορία αν υπάρχει και εντός
παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης), περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου
οικήµατος ή ακινήτου (περιοχή - οικισµός, οδός, αριθµός ή οικοδοµικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται
διάγραµµα της περιοχής (σκαρίφηµα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σηµειώνεται η ακριβής θέση
της εγκατάστασης.,
Εφόσον το κατάστηµα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του
διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί
το κατάστηµα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται 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 ή
εργαστηρίου.
Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα
προέγκριση καθώς και η τυχόν χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος
Σύµφωνα επίσης µε την παρ.4 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
(ΦΕΚ 3106/9-12-2013 τ.Β΄), δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο ∆ήµο για την
ίδρυση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος εφόσον:
α) Από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη
αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιµενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.),
β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασµένη µε την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών
κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δηµοσίων κτιρίων) και

γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας.
Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόµενο
συγκεκριµένου καταστήµατος και χορηγείται από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της
προαναφερόµενης προθεσµίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο
ενδιαφερόµενος µπορεί µε αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήµο.
Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στον οικείο
δήµο, εντός τριών µηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, µε δυνατότητα παράτασης για δύο
ακόµη µήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης στο δήµο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.
Με την εγκύκλιο του Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013 επισηµαίνονται τα εξής:
«Για τις Επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών των Κατηγοριών που προβλέπεται προέγκριση, πριν τη
χορήγηση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας της επιχείρησης ο ενδιαφερόµενος, στην αίτηση που
υποβάλλει στο ∆ήµο αναφέρει, την κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρησή του σύµφωνα µε
τη Νέα Υγειονοµική ∆ιάταξη και για διευκόλυνση της αδειοδοτούσας Αρχής, εντός παρενθέσεως,
αναφέρει ειδικότερα τη δραστηριότητα της επιχείρησής του σύµφωνα µε την αντιστοίχηση του
παραρτήµατος 2 της ανωτέρω σχετικής Υγειονοµικής ∆ιάταξης (µε την έννοια της γενικότερης
περιγραφής της δραστηριότητας και όχι την πιστή αντιστοίχιση των άρθρων της Υ.∆ Α1 β/8577/83)
Π.χ Επιχείρηση Λιανικού και χονδρικού εµπορίου Επιχείρηση Λιανικής και χονδρικής διάθεσης
τροφίµων (Λιανική πώληση τροφίµων και πρατήριο ετοίµων φαγητών κλπ)»
Στο ∆ήµο µας υποβλήθηκε αίτηση µε αρ. πρωτ.879/23-01-2015 του ENGJELLUSH NEXHA,
µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας
κουζίνας), ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, επί της οδού Ε.BENIZEΛΟΥ 110, στη ∆ηµοτική
Κοινότητα Αµπελοκήπων. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ήτοι
διάγραµµα της περιοχής και υπεύθυνη δήλωση της διαχειρίστριας της οικοδοµής.
Στο φάκελο της αιτήσεως περιλαµβάνεται η µε αρ. πρωτ. 712/∆ΤΥ:212/21-01-2015,
βεβαίωση χρήσης γης από την ∆.Τ.Υ του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε την οποία «Βεβαιώνεται ότι,
για το οικοδοµικό τετράγωνο που περικλείεται µεταξύ των οδών ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΤΖ.ΚΕΝΕΝΤΥΒΥΡΩΝΟΣ και ΓΕΥΓΕΛΗΣ (Ο.Τ.147) στη ∆.Κ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ δεν έχουν καθορισθεί χρήσεις
γης από τα ισχύοντα Πολεοδοµικά ∆ιατάγµατα ρυµοτοµίας και όρων δόµησης. Επίσης ότι, µε
την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Αµπελοκήπων, που εγκρίθηκε µε την
αριθµ.35518/30-8-2005(Φ.Ε.Κ. 1249 ∆/21-11-2005) απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, που
τροποποιήθηκε µε το Φ.Ε.Κ. 175 ΑΑΠ/15-05-2012 , προβλέπονται για το παραπάνω οικοδοµικό
τετράγωνο χρήσεις Πολεοδοµικού Κέντρου-Τοπικού Κέντρου Συνοικίας-Γειτονιάς, όπως
προσδιορίζονται µε το άρθρο 4 του από 23-2-87 (Φ.Ε.Κ.166 ∆/6-3-87) Προεδρικού ∆ιατάγµατος, µε
εξαίρεση της εγκατάστασης εκεί συνεργείων βαφείων & φανοποιείων αυτοκινήτων. Η παρούσα
βεβαίωση χορηγείται για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (επιτρεπτό στο
τοπικό κέντρο) επί της οδού ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 110 στο Ο.Τ.147.
Όσο αφορά περιορισµούς που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος, είτε από την
ισχύουσα νοµοθεσία, είτε από τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν.
Επίσης, δεν υπάρχουν περιορισµοί σχετικοί µε την συστέγαση του µε κατοικίες.
Τέλος, επισηµαίνεται ότι η προέγκριση, δηλαδή η απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας, συνιστά «υποχρεωτική γνώµη», µέρος σύνθετης διοικητικής ενέργειας. Υποχρεώνει τον
∆ήµαρχο να εκδώσει πράξη µε το ίδιο περιεχόµενο. Εποµένως ο ∆ήµαρχος δεσµεύεται από την
απόφαση της Κοινότητας. Σε περίπτωση που διαφωνεί µπορεί να ζητήσει επανεξέταση του θέµατος,
προβάλλοντας τους λόγους που κατά τη γνώµη του δεν επιτρέπουν τη χορήγηση της προέγκρισης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και αφού λάβετε υπόψη :
•

Το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010

•

το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)

•

την εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆.

•

την εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣ∆∆Α

•

το άρθρο 1 της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’)

•

την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013

παρακαλούµε για τη χορήγηση ή µη

προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και
κρύας κουζίνας), ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, επί της οδού ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 110, στον
ENGJELLUSH NEXHA.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και
αποδεχόµενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ

(ζεστής και κρύας κουζίνας), ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ,

ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, επί της οδού ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 110, στον ENGJELLUSH NEXHA.
Η παρούσα απόφαση ∆ΕΝ συνιστά άδεια λειτουργίας και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του
καταστήµατος.
Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλλει στην
υπηρεσία µας, εντός τριών µηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, µε δυνατότητα παράτασης
για δύο ακόµη µήνες, κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε
διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 004/2015
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι, 28/01/2015
Η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας

Κόπτη Ελένη

